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Úvodník
Vážení spoluobčané,
zatímco v loňském roce šla rekonstrukce veřejného osvětlení jako po másle, letošní akce na Sluneční stráni je z pohledu nás i obyvatel jako zlý sen. Chtěl bych se všem dotčeným
moc omluvit, i když by to měla udělat firma, která má stavbu na starosti. Na konci léta, kdy měla nejlepší počasí na
realizaci díla (i když srpen byl převážně deštivý), jsme byli
nuceni po několika jednáních tlačit společnost do výměny
kopáčů. Sledovat na začátku tu parodii na práci byl totiž
traumatický zážitek. Situace se trochu zlepšila. Pandemie
koronaviru nám teprve teď začíná ukazovat, kam až dosáhnou důsledky výpadku výroby v celosvětovém měřítku. To,
co fungovalo před dvěma lety před rokem samozřejmě,
dnes úplně neplatí. Vidíme to v cenách a dostupnosti stavebních materiálů, v energetice, v narušených obchodních
vztazích, v nedostatku zahraničních pracovníků kvůli omezenému cestování. Podobné těžkosti při výstavbě zažívají
i další města a obce v ČR. Vše máme ztíženo faktem, že prostředky na rekonstrukci jdou z dotačního titulu. Nemáme
tak možnost v průběhu stavby změnit dodavatele a prodlužovat termín realizace. Probíhající jednání jsou těžká a nepříjemná. Termín dokončení všech tří etap je 30. 11. 2021
a jsme ujišťováni, že smlouva bude dodržena. Ještě jednou
velká omluva všem, kteří to denně museli sledovat z oken
svého domu, chodit a jezdit v blátě a kteří nemají už třetí měsíc světlo. Jak mi napsal jeden z obyvatelů Sluneční
stráně: přejme si hodně zdaru. To potvrzuji a budu rád, až
to bude za námi.

či firmy, která má v lokalitě provozovnu. Vycházíme opět
ze zkušeností podobně velkých obcí. Nyní se v souběhu
s povolováním připravuje směrnice, podle které se systém bude řídit. Uvidíme, jak se celá věc osvědčí a jaká data
poskytneme dopravním expertům. Automaty jsou zatím
mimo provoz, proto neplaťte. O zahájení provozu budete včas informování.
Závěrem bych chtěl zdůraznit, že pokud bychom problematiku parkování neřešili, mohlo by nám být vyčítáno, že
s plnými ulicemi aut nic neděláme. Je nám ale současně někdy vyčítáno, že s tím něco děláme. U odpadů je to obdobné. Pokud bychom nechali stávající stav, lidé by již od 2022
mohli platit ročně 1200 Kč za osobu (dnes 500 Kč) a později i více a současně bychom měli nepořádek okolo kontejnerů od turistů a lidí z okolí. Pokud by čtyřčlenná rodina
místo současných 2000 Kč platila 4800 Kč, hodně lidí by se
ptalo, co že ti zastupitelé pro občany vlastně dělají? Jsme
si vědomi toho, že musíme s náklady lidí na odpad a pro
čistotu města něco udělat. Čas jistě ukáže, že jdeme s vaší
pomocí správným směrem (viz článek o systému door‑to
‑door uvnitř měsíčníku).
Přeji všem příjemný a barevný podzim
Mgr. Petr Týfa
starosta

Město je na zkoušku osazeno třemi parkovacími automaty
a nyní čekáme na patřičná povolení k provozu placených
parkovišť. Tento typ automatu umožňuje různé způsoby
placení, ale my zatím budeme využívat pouze platby v hotovosti nebo platební kartou bez nutnosti vkládání RZ
(SPZ) vozidla. O nutnosti regulace parkování je většina lidí
přesvědčena, ale liší se názory, jak to udělat. Stejně jako
to máme s novým přístupem k odpadovému hospodářství,
i v tomto případě jsme využili zkušeností jiných obcí a odborných firem. Budeme testovat, jak se automaty osvědčí
a jaký dopad to bude mít na městský prostor. Výstup z rady
určil další krok k vytvoření systému, který už by byl stálý,
jenom by se v čase upravovaly dle skutečných potřeb určité
parametry systému. Na co všichni obyvatelé lokalit s automaty čekají jsou karty s celoročním předplatným občana
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Volby do Poslanecké sněmovny
Parlamentu ČR – jak to dopadlo?

Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Letošní podzimní volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR se uskutečnily ve dnech 8. a 9. října 2021.
A jak to dopadlo ve Svobodě nad Úpou?

Jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea dámy
Jaroslava Turková, Taťána
Kapuciánová, Miloslava Růžičková, Božena Pultarová,
Jaroslava Šafářová, Margita
Rydvalová a pánové Rudolf
Hofer, Petr Bubeník, a Josef Peprníček. Přejeme jim
všem do dalších let především hodně zdraví.
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SPOLU – ODS, KDU‑ČSL, TOP 09
Urza.cz: Nechceme vaše hlasy
Koruna Česká (monarch.strana)
PIRÁTI A STAROSTOVÉ
KSČM
ANO 2011
Otevřeme ČR normálnímu životu

Podrobné volební výsledky je možné získat na volebním
serveru www.volby.cz.
Svoboda

Maršov

CELKEM

Počet voličů v seznamu
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Porovnání s celostátním výsledkem v %
(barevné označení pouze u stran či hnutí, které se dostaly do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR)
Volební účast
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SVOBODA celkem v %

Za celou ČR v %
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Svoz nebezpečného odpadu
Letošní poslední svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 13. 11. 2021:

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v roce 2021
stanoviště
termín
SOBOTA

13. 11. 2021

Svoboda
náměstí Svornosti

Maršov I
u Rýchorky

Maršov II naproti
aut. zastávce na Pec

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

Změna odpadového systému od
1. 11. 2021
„Kdo chce, hledá způsob, kdo nechce, hledá důvod.“
— Jan Werich
Ten citát jsem objevila ve vestibulu naší základní školy
a hned mě napadla spojitost se změnami v odpadovém
systému. Město hledalo způsob řešení více než rok, letos
od jarních měsíců pravidelně informovalo o připravovaných změnách, vysvětlovalo, diskutovalo až nakonec vše
zastupitelstvo jednomyslně schválilo v září letošního roku.
V druhé polovině září jsme tedy začali schválené změny
aplikovat do praxe – od informačních letáků včetně svozových tras a mapek, během října jsme rozvozili popelnice,
zrušili kontejnerová stání po obci, trpělivě lidem vysvětlujeme nový systém a jak mají postupovat. Snažíme se je
přesvědčit, že je to cesta správným směrem a je to systém,
který je už jinde vyzkoušený a funguje. Tak snad bude fungovat i u nás.
Ale všichni, kdo tady ve Svobodě žijeme, musíme také najít způsob řešení u svého domu, na svém pozemku, a to
v podobě umístění popelnic, manipulace s nimi, zvyknout
si na nový režim četnosti svozů, změnit odpadové návyky
doma v domácnosti apod. Někde se nám to podaří vysvětlit a přesvědčit obyvatele, někde bohužel ne a tam pak
platí druhá polovina přísloví – kdo nechce, hledá důvod.
Odborníků na odpadový systém se během října (když už
je vše schválené a rozjeté) opět pár objevilo, bohužel nám
nepřišli poradit dříve. Pro tyto máme nyní pouze jednu
prosbu – PROSÍM POMOZTE NÁM a pokuste se přijmout
změny a najít způsob. Celý systém už je natolik rozjetý,
že si neumíme představit z toho rozjetého vlaku za jízdy
vystoupit.
Nikdy jsme netvrdili, že náš nový odpadový systém
bude geniální a nejlepší. Optimální způsob likvidace

odpadů prostě neexistuje, všude jsou nějaká pro a proti a vyhovět všem je nemyslitelné. Nicméně pojďme to
všichni společně zkusit, najít způsob v rámci své rodiny
a příští rok vše vyhodnotíme. Pokud se nám to někde
nepovedlo, přestože zde lidé našli způsob na svém pozemku a ve své domácnosti v duchu principu door‑to
‑door, ale svozová firma tam třeba bude mít velké problémy, nebo někde dojde k neřízené kumulaci odpadů,
tak určitě najdeme jiný způsob řešení. Ale anonymní
kontejnerová stání na veřejných plochách jsou cestou
do odpadového pekla.
Takto vypadalo kontejnerové stání u vjezdu do Staré aleje dne 19. 10. 2021!!! Pochybuji, že si někdo z nás udělá
takový nepořádek doma u domu.

Moc tedy děkujeme předem všem za trpělivost, ochotu
přijmout nové změny, ale také za zpětnou vazbu, pokud
se někde něco zvrtne.
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
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P. S. Ve čtvrtek 21. 10. 2021 jsme rozvezli poslední várku
popelnic na tříděný odpad – bylo to v Maršově II v lokalitě
Pod Rýchorami. Tímto moc děkuji kolegům Petru Schönovi, Petře Tomečkové a všem klukům z technické čety za jejich čas po pracovní době a hlavně za to, že jsme společně
zvládli během dvou týdnů rozvést mezi lidi skoro 800 popelnic. Když jsem přišla domů (zmrzlá a zmoklá jak slepice
😊), sedla jsem si s čajem k mým oblíbeným novinám (Hospodářské noviny) a objevila jsem v nich následující článek.
Jaká to ale náhoda, která jen potvrzuje naše slova, že v tom
nejsme sami milí čtenáři.

ODPADOVÉ HOSPODÁŘSTVÍ
V Česku nabíhá sběr odpadů od dveří ke dveřím. Žluté
a modré popelnice u domů zlepší třídění
Zuzana Keményová | redaktorka
21. 10. 2021 | 00:00
Před rodinnými domy Čechů přibývají barvy. Vedle
klasických popelnic na komunální odpad se začínají
objevovat také žluté na plast a modré na papír. Nejsou
určené všem, jen obyvatelům domů, před nimiž stojí.
Lidé tak už nemusí chodit s koši plnými plastů a papíru
k veřejným hnízdům s kontejnery, ale vytřídí je před
domem. Systém už spustily desítky obcí v Česku a testuje
jej i Praha.
Takzvaný doortodoor systém svážení tříděného odpadu,
který v Česku právě nabíhá, má přinést lepší třídění, méně
komunálního odpadu a také méně nepořádku kolem hnízd
s veřejnými kontejnery. Systém doortodoor, tedy svážení
od domu k domu, je určený pouze pro rodinné domy a nyní
se rozjíždí nebo testuje v několika desítkách obcí v Česku.
Jednou z nich jsou Klimkovice na Ostravsku. Nové nádoby
na separovaný odpad se k rodinným domům rozvážejí během října a naplno má nový systém začít fungovat koncem
letošního roku.
„Ze zkušeností obcí, které už doortodoor zavedly, víme, že
se tak daří významně omezovat množství směsného komunálního odpadu. Výrazné snížení jeho procentního zastoupení nám ukládá také legislativa. I s ohledem na zvyšující
se ceny za skládkování odpadu je to vedle lepšího pořádku
kolem sběrných nádob jeden z důvodů, proč se město pro
novinku rozhodlo,“ říká starosta Klimkovic Jaroslav Varga.
Černé popelnice budou mít v Klimkovicích barevně
odlišená víka: modré pro papír, žluté pro plast. Zároveň
se budou postupně rušit sběrná stanoviště na separovaný
odpad, která podle vyjádření města nepůsobila esteticky
a často kolem nich zůstával nepořádek. Další z výhod,
kterou Klimkovice očekávají, je, že díky lepšímu třídění se
sníží frekvence svozu směsného odpadu, protože ho bude
méně.
Nyní komunál vyvážejí jen jednou za 14 dní
To potvrzuje i starosta obce Ludgeřovice na Opavsku, která byla průkopníkem a doortodoor zavedla už před čtyřmi lety. „Hlavním popudem byl nedostatek sběrných míst
4
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na separovaný odpad a v podstatě nemožnost tuto síť více
zahustit. Většina občanů požadovala zřízení dalších míst,
ale jak už to bývá, nikdo tato sběrná místa nechtěl poblíž
svého domu,“ krčí rameny starosta Ludgeřovic Daniel Havlík. Dodává, že problémem veřejných kontejnerů bylo
zejména to, že do nich lidé často házeli odpad, který tam
nepatří, jako například popel nebo stavební suť.
Jak Havlík říká, s novým systémem jsou v Ludgeřovicích
spokojeni. „Občané nemusí s plasty a papírem nikam docházet, každý třídí do svých nádob a třídění si hlídá sám.
Navíc se nyní snažíme maximálně vyčlenit ze směsného
odpadu bioodpad, proto jsme dali občanům nabídku, že
každému uhradíme polovinu nákladu na hnědou popelnici.
Nápad se zjevně ujal, protože k velkému množství domů už
tato popelnice přibyla,“ pochvaluje si Havlík.
Především se ale snížilo množství komunálního odpadu. Zatímco dříve se v Ludgeřovicích komunální odpad
svážel jednou týdně, po zavedení nového systému to
stačí jednou za 14 dní. Dále pak jednou za dva týdny
jezdí svoz pro plasty a jednou za měsíc pro papír. Stávající sběrná místa zůstávají, ale obsahují jen nádoby na sklo, textil, elektroodpad a případně jedlý olej.
Praha už novinku testuje a chce ji zavést
Systém doortodoor od letoška zavedly také Jičín, Humpolec či Rokycany. A chce jej zavést i Praha. „Tento způsob
sběru tříděných odpadů považujeme za vhodný doplněk
veřejné sběrné sítě, který může vést ke zvýšení komfortu
občanů v třídění, a především jako prostředek ke zvýšení
sběru využitelných složek (například plast nebo papír –
pozn. red.), které by jinak skončily jako komunální odpad,“
vzkázal mluvčí pražského magistrátu Vít Hofman.
Systém už Praha pilotně spustila u 78 rodinných domů
v PrazeŠtěrboholích. A chce jej rozšířit. „Už nyní hovoříme
se zástupci svozových společností o možnostech zavedení individuální sběrné sítě. V podmínkách Prahy se bavíme
celkem o 57 městských částech, kde kromě Prahy 1 je všude přítomna zástavba rodinných domů. Nebude se proto
jednat o jednoduchou záležitost a zásadní budou také finanční možnosti města v roce 2022 a v letech následujících,“ naznačuje Hofman. Doortodoor systém už částečně
funguje také v Brně a nyní jej chce moravská metropole
rozšířit do svých dalších částí.
Lepší třídění vyžaduje stát i EU
Že obce nacházejí efektivnější způsoby třídění odpadů,
je důležité proto, že podle nového zákona a v souladu
s požadavky Evropské unie budou muset obce v roce 2025
třídit nejméně 60 procent komunálního odpadu. Navíc
od roku 2030 by obce neměly ke skládkování přijmout
žádný odpad, který může být recyklován nebo jinak využit.
Jak ukazuje příklad regionu Malá Haná, v roce 2019, tedy
před zavedením doortodoor systému, činil směsný odpad
89 procent veškerého odpadu. Po zavedení nového systému vloni už v černých popelnicích končí jen 44 procent odpadu. Zbytek lidé třídí.
Přestože ale Češi třídí stále více − podle dat společnosti
EkoKom loni vytřídil každý Čech v průměru 66,8 kilogramu

papíru, skla, plastů, kovů a nápojových kartonů, což je meziročně o 1,5 kilogramu více −, potíž je s následnou recyklací. Až polovina vytříděných plastů končí na skládkách či
ve spalovnách.
Podpořit obce v lepším třídění chce i ministerstvo životního prostředí. „V nově připravovaném operačním programu na roky 2021−2027 počítáme s podporou přechodu
na oběhové hospodářství. Celkem je na to vyčleněno 7,1
miliardy korun, mimo jiné skrze zavádění systémů pro oddělený sběr, včetně doortodoor systému. Dotace tak pomohou k rozšíření tohoto systému jako nejefektivnějšího
ověřeného způsobu pro třídění odpadu. Čím blíže máte popelnice či kontejnery na dosah, tím více a lépe třídíte,“ říká
ministr životního prostředí Richard Brabec.
Zdroj: Článek byl publikován ve speciální příloze HN Odpadové hospodářství.

Zpráva od skupiny břišních tanečnic
V neděli 10. 10. 2021 vyrazily skupiny Raks Sultánky a Taprora ze Svobody nad Úpou po dlouhé době zatančit na již
10. ročník soutěže Hvězda orientu do Náchoda pod vedením Terezy Išové, Dany Sahar Minaříkové a Kateřiny Hiebschové. Patří jim velké díky a hlavně také porotě, která se
celou dobu usmívala a dala užitečnou zpětnou vazbu a poděkování patří i rodičům za jejich pomoc a podporu.

Město hledá posilu do technické čety
Od 1. 7. 2020 po odchodu pana Pejose do důchodu jsme zkusili provoz technické čety ve třech lidech. Do letošního jara to
jakž takž šlo. Ale letošní deštivé léto a bující vegetace, kdy pracovníci čety stíhali pouze sekat a sekat, a intervaly údržby veřejných ploch se jen prodlužovaly, brigádníci na práci nejsou,
na Úřadu práce sehnat pracovníky veřejně prospěšných prací
s ochotou pracovat je také nadlidský výkon, do toho střídání
dovolených, sem tam nějaká nemoc, a nakonec se nám zatím
nepodařilo sehnat nikoho na zimní údržbu Maršova II, jsme
nakonec podali radě návrh na obsazení čtvrtého volného pracovní místa od 1. 12. 2021. Rada tento návrh schválila. Pokud
bude technická četa opět ve čtyřech lidech, měli by stihnout
základní zimní údržbu včetně Maršova II (lesárna bude dělat
pouze Horskou ulici) a samozřejmě další běžné činnosti v průběhu celého roku. Znění výběrového řízení najdete dále v novinách. Uzávěrka přihlášek je 11. 11. 2021 do 15,00 hodin.

Plánovaná odstávka el. energie
Skupiny opět zazářily a z Náchoda si dovezly:
Tereza Jánská - 1. místo
Anna Šourková - 2. místo
Veronika Ouředníková - 3.- 4. místo
Duo - Anička + Terezka - 2.místo
Raks Sultánky - 2. místo + 6. místo
Taprora - 4. místo
TA‑RA - 6. místo
Duo - Klárka + Irenka - 4. místo

Proběhne ve středu 10. 11. 2021 v čase od 7,30 – 15,30 hodin a zahrnuje tyto lokality ve Svobodě nad Úpou:
Svoboda nad Úpou (okres Trutnov)
Nádražní: č. p. 429, 447, 448, 450, 455, 461, 484, 485, 501, 529
Sluneční stráň: č. p. 171, 186, 191, 192, 197, 201, 223,
230, 231, 232, 233, 235, 239, 240, 241, 243, 252, 253, 256262, 270, 281, 282, 283, 291, 302-312, 318, 449, 542, 543
Úpská: č. p. 301, 404, 408, 410, 415, 420, 422, 482, 483,
486, 490, 492, 493, 496, 528

Soutěž jsme si moc užily a těšíme se na další!
skupiny Sultánky a Taprora

kat. území Svoboda nad Úpou (kód 761095): parcelní
č. ST.639, 296/2, 571, 602, 788/7, 892, 941/1
LISTOPAD 2021
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Výpis usnesení z 55. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 27. 09. 2021
USNESENÍ č. RM/738/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dodatek ke smlouvě o zajištění zpětného odběru elektrozařízení se společností ASEKOL, a. s. včetně průvodního
dopisu a příloh č. 1 a 2 (viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/739/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a) souhlas a kladné stanovisko ke stavbě kabelového vedení nízkého napětí na stavbě „Svoboda n.Ú. - kabel nn
pro připojení st.p. č. 185“, která povede přes komunikaci na parcele p. p.č. 583/1 v k.ú. Maršov I (způsob provedení protlakem).
schvaluje
b) Smlouvu o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věcného
břemene a smlouvu o právu provést stavbu č. IV-122023060-VB1 na p. p.č. 583/1, k.ú. Maršov I pro společnost ČEZ Distribuce, a. s. (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/740/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k vydání územního souhlasu se stavbou
otevřeného stání na st.p. č 100 k.ú. Svoboda nad Úpou na
zahradě domu č. p. 464 v Horské ulici.

USNESENÍ č. RM/741/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou

skými subjekty, které měly s městem uzavřenu tuto
smlouvu, a to v souvislosti se schválenými změnami
v odpadovém systému města od 1. 11. 2021 a pověřuje
Mgr. Schöna podáním výpovědí ze smluv.
b) pravidla přidělování odpadových nádob v rámci změny
odpadového systému od 1. 11. 2021 dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/744/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v souvislosti s poškozením sloupu veřejného osvětlení neznámým pachatelem v Černohorské ulici u Duncanu výměnu sloupu (demontáž stávajícího sloupu, montáž nového
sloupu, napojení sloupu na vedení, terénní úprava) za cenu
do 40.000,– bez DPH od dodavatelské firmy Tlachač, s. r. o.,
která pro města zajišťuje opravu a údržbu veřejného osvětlení s tím, že u pojišťovny byla nahlášena pojistná událost,
kdy spoluúčast města činí 5.000 Kč.

USNESENÍ č. RM/745/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací v lokalitě Maršov II s panem Lukášem Šlechtou, IČ 74813889, se sídlem 542 23 Mladé Buky 346
(viz příloha originálu zápisu).
b) Smlouvu o dílo na provádění zimní údržby místních komunikací v lokalitě Horské ulice s Českou lesnickou akademií, IČ 60153296, se sídlem 541 01 Trutnov (viz příloha originálu zápisu).

odkládá

USNESENÍ č. RM/746/55/2021

žádost o pronájem části parcely p. p.č. 516 v k.ú. Svoboda nad
Úpou před domem č. p. 192 na Sluneční stráni, který je ohraničen
opěrnou zdí. S ohledem na to, že příjezdová komunikace není ve
vlastnictví města a není zde dořešeno právo užívání pro vlastníky
nemovitostí za č. p. 192 v dané lokalitě, rada se shodla na tom, že
žádost odloží a požádá vlastníky okolních nemovitostí o stanovisko k případnému budoucímu záměru pronájmu dané části parcely.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/742/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
neschvaluje
žádost o přidělení parkovacího místa na nám. Svornosti za
přechodem pro chodce při vjezdu do Horské ulice na parcele p. p.č. 697/15 v k.ú. Svoboda nad Úpou, protože tento
pozemek není ve vlastnictví města (je ve vlastnictví Správy
silnic Královéhradeckého kraje), žadatelka není držitelem
průkazu ZTP nebo ZTP/P a požadavek parkovacího místa
zasahuje do křižovatky.

schvaluje
prodej nepotřebného majetku - vozu Peugeot Bipper (v majetku PO Dům s pečovatelskou službou) panu XXXXXX
XXXXXX (viz návrh kupní smlouvy v příloze originálu zápisu) za cenu 40.000 Kč včetně DPH a pověřuje ředitelku
DPS, aby zajistila prodej vozu.

USNESENÍ č. RM/747/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a) se zavedením pečovatelské služby pro paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Svoboda nad
Úpou.
b) se zavedením pečovatelské služby pro paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Svoboda nad
Úpou.

USNESENÍ č. RM/743/55/2021

USNESENÍ č. RM/748/55/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

a) vypovězení všech Smluv o využití systému zavedeného
obcí o nakládání s komunálním odpadem s podnikatel-

cenovou nabídku na dendrologický průzkum (posudek)
dřevin - stromořadí na Muchomůrce od Ing. Petry Löffel-
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mannové, IČ 69875081, se sídlem Horní Maršov 241, 542
26 Horní Maršov za nabídnutou cenu 51.500 Kč (není plátce DPH) s tím, že do příštího jednání rady bude předložen
návrh smluvního vztahu.

USNESENÍ č. RM/749/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
veškeré předložené informace a dokumenty k žádosti
TJ Krakonoš jezdeckého oddílu z.s. (viz zápis), která byla
v rámci doplněného bodu předmětem jednání zastupitelstva dne 13. 9. 2021 a kterou zastupitelstvo vrátilo radě
k dořešení. Rada se shodla, že žádost měla být adresována
jednoznačně Městysu Mladé Buky, takže rada už dále nebude tuto žádost zařazovat do programu jednání dalšího
zastupitelstva.

zena mezi investiční akce do návrhu rozpočtu na rok 2022
a přes zimní měsíce bude zpracována výzva v rámci veřejné
zakázky malého rozsahu tak, aby bylo možné akci na jaře
realizovat.

USNESENÍ č. RM/751/55/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
jako zřizovatel příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov s přijetím
účelově určeného finančního daru od společnosti Women
for women, o. p. s. v rámci projektu Obědy pro děti v celkové výši 23.424 Kč pro období od 21. 9. 2021 do 30. 6. 2022.

USNESENÍ č. RM/752/55/2021

USNESENÍ č. RM/750/55/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

projednala

přidělení bytu č 29 (1+0 pro jednotlivce) v Domě s pečovatelskou službou paní XXXXXX XXXXXX, trvale bytem
XXXXXX XXX, Svoboda nad Úpou.

projekt opravy cesty na Muchomůrku pro pěší návštěvníky
na p. p.č. 255/3 v k.ú. Maršov I s tím, že akce bude zařa-

Výpis usnesení z 56. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 18. 10. 2021
USNESENÍ č. RM/753/56/2021

USNESENÍ č. RM/756/56/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

bere na vědomí
zápis č. 7 z jednání komise pro rozvoj města ze dne
4. 10. 2021 (viz příloha originálu zápisu).

vydává
opakovaně nesouhlasné stanovisko města ve věci výměny
vodovodní přípojky objektu č. p. 475, protože akce souvisí
se stavebními úpravami 4. NP a vestavbou mezonetového
patra v 5. NP s 5 byty, ke kterým rada vydala rovněž opakovaně zamítavé stanovisko, a to na 47. schůzi dne 29. 3. 2021
usnesením č. 619/47/2021 písm. b) a opakovaně na 49.
schůzi dne 10. 5. 2021 usnesením č. RM/644/49/2021 (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/754/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o stanovisko města ke studii pro akci „Objekt JAPIO, s. r. o.“ s tím, že k dané studii rada nemůže vydat kvalifikované stanovisko na základě doporučení komise pro
rozvoj města, protože chybí informace o plánované činnosti v rekonstruovaném provozu (druh výroby, dopravní
zatížení okolí, počet zaměstnanců, směnnost provozu, produkovaný hluk atd.), o výšce zástavby, o zvětšeném obestavěném objemu, o dopravě – parkování zaměstnanců atd.

USNESENÍ č. RM/755/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti o vyjádření města k dodatečnému
povolení změn stavby „Sportovně oddechové zázemí hotelu PROM Maršov - Svoboda nad Úpou - změna stavby
před dokončením Z2“ včetně PD (dokumentace pro dodatečné stavební povolení, datum 08/2020, projektant
Ing. arch. Tereza Sedílková, Pod Svahem 755, Hradec Králové, zodp. projektant Ing. Robert Štětka). protože PD
není úplná a neodpovídá skutečnosti. Rada tedy požaduje
před vydáním svého vyjádření dopracování PD dle platné vyhlášky a dle skutečného provedení a dále požaduje předložení stanovisek všech dotčených orgánů státní
správy k přepracované PD.

USNESENÍ č. RM/757/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
s navrhovaným řešením sjezdu z komunikace města na
p. p.č. 79/1 v k.ú. Maršov II za účelem zřízení parkování na
vlastním pozemku u RD č. p. 48 v Maršovské ulici dle situačního výkresu s názvem Samostatný sjezd od projektanta
Ing. Davida Pauzara, datum 06.2021 (viz příloha originálu
zápisu) za podmínky, že žadatelé dostanou také kladné
stanovisko od Dopravního inspektorátu Policie ČR a také
od vlastníka parcely p. p.č. 437/2 v k.ú. Maršov I (Státní pozemkový úřad).

USNESENÍ č. RM/758/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o dílo s přílohou (znění cenové nabídky) na zpracování dendrologického posudku stromové aleje na Muchomůrce) s Ing. Petrou Löffelmannovou, IČ 69875081, se
sídlem Horní Maršov 241, 542 26 Horní Maršov (viz příloha
originálu zápisu).
LISTOPAD 2021
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USNESENÍ č. RM/759/56/2021

USNESENÍ č. RM/766/56/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

předává
Zastupitelstvu města k projednání žádost o odkoupení
parcely p. p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na základě
Záměru města č. 9/2017 včetně doplnění žádosti o záměru
žadatele postavit zde rodinný dům (podrobně viz zápis).

schvaluje
cenovou nabídku od společnosti GAST‑PRO, s. r. o., Horská
938, 541 01 Trutnov, IČ: 25939645 na zpracování projektové dokumentace gastrotechnologie pro akci Rekonstrukce
a dostavba školní kuchyně ZŠ ve Svobodě nad Úpou za nabídnutou cenu ve výši 45.980 Kč včetně DPH.

USNESENÍ č. RM/760/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/767/56/2021

schvaluje
zveřejnění pronájmu části parcely p. p.č. 774/1, druh pozemku ostatní plocha, se způsobem využití ostatní komunikace na autobusovém terminálu pod zastřešením.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/761/56/2021

USNESENÍ č. RM/768/56/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje
Smlouvu č. GHAIP004DI6H o komplexní podpoře provozu
a užití inf. systému GINIS Standard, jeho další obnově a rozvoji včetně 5 příloh (viz příloha originálu zápisu).

povoluje
na základě žádosti ředitele ZŠ a MŠ výjimku z počtu dětí ve
školní družině ZŠ, a to navýšením o dva žáky (v I. a II. oddělení školní družiny po jednom žáku).

USNESENÍ č. RM/762/56/2021

USNESENÍ č. RM/769/56/2021

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
jednotlivé investiční položky pro přípravu návrhu rozpočtu
na rok 2022 a rozhodla o jejich zařazení do návrhu rozpočtu
(viz zápis).

USNESENÍ č. RM/763/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh likvidační komise na vyřazení a likvidaci nepotřebného majetku města dle zápisu z likvidační komise ze dne
11. 10. 2021 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/764/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 16 ke smlouvě o svozu komunálního odpadu
ze dne 20. 12. 2001 - úplné znění smlouvy v souvislosti se
změnou odpadového systému od 1. 11. 2021 (viz příloha
originálu zápisu) s tím, že rada požaduje doplnit v čl. VI.
odst. 2 větu druhou o text… a jsou platné i pro rok 2022,
dále v příloze Směsný komunální odpad požaduje v čl. II,
odst. 11 vyjmout text v závorce (historické centrum města).

USNESENÍ č. RM/765/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady připravil směrnici či pravidla o provozu 3 parkovacích automatů v centru města (5. května, nám. Svornosti, autobusové nádraží)
včetně ceníku parkovného a pravidel pro vydávání předplacených rezidenčních karet včetně jejich ceníku s tím,
že předplacené rezidenční karty budou určeny pouze pro
občany s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou (zda pouze ve vymezené oblasti či nikoliv bude upřesněno v pravidlech), dále budou spojeny s konkrétní registrační značkou
vozidla (tzn., že budou nepřenosné) a držitel předplacené
rezidenční karty nebude mít nárok na konkrétní vymezené parkovací místo (tzn., že pouze nebude muset platit
v předplaceném období parkovné).
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schvaluje
návrh organizační změny Městského úřadu od 1. 3. 2022
a návrh změny v technické četě města (podrobně viz zápis).

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Plán zimní údržby komunikací ve Svobodě nad Úpou pro
zimní sezonu 2021/2022 (viz příloha originálu zápisu),

USNESENÍ č. RM/770/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby vstoupil do jednání s žadatelem o přemístění lampy VO z p. p.č. 163/13 k.ú. Maršov II. Vzhledem
k tomu, že v dané lokalitě město disponuje pouze parcelou
bezprostředně pod komunikací, jediným řešením se jeví
odstranění lampy veřejného osvětlení bez náhrady, což
ovšem představuje možné stížnosti vlastníků sousedních
domů č. p. 147 a 161.

USNESENÍ č. RM/771/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu reklamní plochy na billboardu, umístěném na p. p.č. 774/1, k.ú. Svoboda nad Úpou při
výjezdu z autobusového nádraží ve Svobodě nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/772/56/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informaci KÚ KHK o provedené změně údajů katastru nemovitostí č. j. V-9255/2021-610, která spočívá v tom, že
z pozemků s parcelním číslem 341/56 o výměře 642 m2
a 346/1 o výměře 1741 m2, oba v k.ú. Svoboda nad Úpou
byly odděleny nové pozemky s parcelním číslem stavební
720 o výměře 22 m2 a 718 o výměře 4 m2, na kterých je evidována stavba bez č. p./če. ve vlastnictví manželů Veselých
na základě GP č. 924-577/2021 od Geodézie Trutnov, s. r. o.
ze dne 30. 8. 2021. Vkladem vlastnického práva k samostatné budově není dotčeno vlastnické právo k pozemku
pod budovou. Budovou bez č. p. / če se rozumí dočasná
stavba garáž se skladem nářadí na základě prohlášení stavebního úřadu o existenci stavby č. j. SVO/3565/2021-Pu ze
dne 1. 9. 2021.

Kulturní tým
Milí Svoboďáci!

A hned další sobotu 4. prosince bychom se s vámi
chtěli potkat na andělském bále v Sokolovně. Těšíme se na kapelu Brilliant band, která se nám líbila už
v roce 2018, na tanec, zábavu a dobré jídlo.
Jen stále nevíme, zda nám akci dovolí
aktuální hygienická opatření.

Letošní podzimní akce jsme chtěli
zahájit Drakiádou. Děti vyráběly draky a my jsme se Skauty
připravovali program, nakoupili odměny i buřty. Ale
Krakonoš nám tentokrát
nepřál. V sobotu pršelo a navíc
byla zima, měli jsme obavy, že
by děti promokly a nastydly.
Draci by také nelétali. Tak
draky schovejte, Drakiáda
bude jindy!

Sledujte stránky města, aktuální informace dáme i na facebook kulturního teamu.
za svobodský kulturní tým
Eva Rusová

Teď se sejdeme 2. listopadu
u školy na Svobodském dýňákovi. Dobře se oblečte, budeme
dlabat dýně venku, ale můžeme se
zahřát dýňovou polévkou. Oceníme
vaše originální nápady, vyzdobíme celé
město svítícími dýněmi.
V sobotu 27. listopadu zahájíme společně advent rozsvícením stromečku na Pieteho náměstí. My, kulturky, už
pro vás připravujeme malované hrnky třeba na svařák.
Ve škole napečeme i cukroví a chystáme návštěvníkům
akce malé občerstvení.
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OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ
Tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa: „Pracovník technické čety města“
druh práce:
místo výkonu práce:
platová třída:

Pracovník technické čety města Svobody nad Úpou
náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou
pracovník technické čety:
5. 1
předpokládaná výše hrubé měsíční mzdy v rozmezí 25.000 – 30.000 Kč podle
praxe a aktuální profesní způsobilosti (+ odměny či příplatky za práce přesčas)
pracovní poměr:
hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou
zkušební doba:
3 měsíce
termín požadovaného nástupu: 1. 12. 2021 nebo po dohodě i později

Stručné vymezení pracovní náplně:
Pracovník technické čety:
➢ provádění údržby místních komunikací po celý rok, tj. včetně zimní údržby pomocí techniky města
s požadavkem na vzájemnou zastupitelnost na všech strojích v majetku města,
➢ provádění pravidelné údržby vymezené veřejné zeleně v majetku města pomocí svěřené techniky (křovinořezy,
motorové pily apod.),
➢ provádění sekání trávy na veřejných prostranstvích, parcích a hřištích v majetku města (pomocí mechanizace
v majetku města – křovinořezy, motorové sekačky, sekací traktory apod.),
➢ provádění likvidace odpadu z veřejných odpadových nádob, úklid kolem kontejnerových stání,
➢ péče o svěřené dopravní prostředky a pracovní stroje, včetně vyplňování záznamů o provozu vozidla,
➢ provádění drobných oprav majetku města (lavičky, koše, objekty) v rámci základních zednických, tesařských
či svářečských dovedností
Požadavky:
• Dosažené vzdělání – střední vzdělání s výučním listem
• Požadovaná profesní způsobilost uchazeče:
a) držitel platného řidičského oprávnění skupin B1, B, C1, C, T,
b) držitel platného Průkazu strojníka obsluhy minimálně pro nakladače kolové,
c) držitel platného Průkazu profesní způsobilosti řidiče.
Vyhlašovatel připouští možnost přihlásit se do výběrového řízení i bez platných dokladů uvedených v písm. b) a c) výše,
ale pokud bude uchazeč přijat do pracovního poměru na základě výsledku tohoto výběrového řízení, bude povinen si
doplnit chybějící profesní způsobilost nejpozději do šesti měsíců od přijetí do pracovního poměru s tím, že pracovní
smlouva bude uzavřena pouze na dobu určitou, tj. na 6 měsíců. Teprve po doložení chybějících dokladů bude pracovní
smlouva změněna na dobu neurčitou. Pokud uchazeč v požadované šestiměsíční lhůtě nedoloží chybějící profesní
způsobilost, pracovní poměr skončí uplynutím doby určité.
Další požadované dovednosti, znalosti a schopnosti:
• Psychická odolnost
• Fyzické předpoklady pro pohyb v terénu, pro zátěž chladem při provádění zimní údržby, pro zátěž teplem i
prachem při provádění údržby veřejných prostranství (práce není vhodná pro alergiky na prach, pyl apod.),
dobrý zdravotní stav bez omezení
Výhodou uchazeče bude či uvítáme:
• Dosažená profesní způsobilost dle požadavků
• Znalost území města výhodou
• Vyučení v některém z řemeslných oborů
• Platné odborné proškolení na řetězové pily a křovinořezy nebo svářečské oprávnění

1
Zařazení do platové třídy je v souladu s NV č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších
předpisů; odměňování se řídí NV č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění
pozdějších předpisů, nejedná se o úředníka ÚSC
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Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat tyto náležitosti:
✓ Jméno, příjmení, titul uchazeče
✓ Datum a místo narození uchazeče
✓ Státní příslušnost uchazeče
✓ Místo trvalého pobytu uchazeče
✓ Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povolení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
✓ Uvedení funkčního telefonického a emailového kontaktu
✓ Datum a podpis uchazeče
✓ Souhlas se zpracováním osobních údajů v tomto znění:
✓ „Uděluji tímto souhlas společnosti Město Svoboda nad Úpou, se sídlem nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ: 00278335 (dále jen „Správce“), aby ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č.
2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto
údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) zpracovávala osobní údaje
v rozsahu jméno, příjmení, datum a místo narození, místo trvalého pobytu, telefonický a emailový kontakt pro
účely výběrového řízení na obsazení místa pracovník technické čety města, vedeného pod č.j. SVO/4274/2021.“
K přihlášce uchazeči připojí tyto doklady:
✓ Životopis s uvedením časových údajů o veškerých dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech a
dovednostech týkajících druhu práce dle tohoto oznámení
✓ Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce, u cizích státních příslušníků též obdobný doklad
osvědčující bezúhonnost vydaný domovským státem; pokud domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost
čestným prohlášením (lze získat na MěÚ - CzechPoint)
✓ Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
✓ Kopie platných dokladů prokazujících požadovanou profesní způsobilost uchazeče (viz požadavky výše)
✓ Aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče ne starší než 1 měsíc (lze získat na MěÚ - CzechPoint)
✓ Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu požadované práce – pracovník technické čety města
Přihlášky s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně nejpozději do 11.11.2021 do 15:00 hodin v zalepené
obálce s označením: Neotevírat, Výběrové řízení – pracovník technické čety na adresu (důležité je datum doručení,
nikoli odeslání):
Městský úřad Svoboda nad Úpou
k rukám tajemnice MěÚ
náměstí Svornosti 474
542 24 Svoboda nad Úpou
Všichni přihlášení uchazeči, kteří splní požadavky tohoto výběrového řízení, budou pozváni k ústnímu pohovoru,
který proběhne v průběhu pondělí dne 15.11.2021 v odpoledních hodinách (cca od 15,00 hodin). Pozvánku na
konkrétní hodinu obdrží uchazeči na kontaktní email uvedený v přihlášce. Výběrová komise připraví
doporučující pořadí uchazečů pro tajemnici MěÚ.
Nevyžádané doklady s osobními údaji budu po skončení výběrového řízení skartovány.
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu.
Bližší informace poskytne:
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ ve Svobodě nad Úpou
tel. 499 871 197, mobil 731 479 260
email: iva.balcarova@musvoboda.cz
Ve Svobodě nad Úpou dne 20.10.2021

Ing. Ivana Balcarová
elektronicky podepsáno
tajemnice MěÚ

*MESUX000S1XP*
MESUX000S1XP

Záznam o zveřejnění výběrového řízení na úřední desce MěÚ, včetně elektronické:
č.j. : SVO/4274/2021
skartační znak/lhůta: 118.11
S/5
Zveřejněno:
20.10.2021
Sejmuto:
12.11.2021
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Měsíční dění v naší škole
Soutěž O tajný výlet
V úterý 21. září odpoledne proběhla první sportovní disciplína v rámci celoroční školní soutěže „O tajný výlet“.

a strávili příjemné odpoledne pohybem na čerstvém vzduchu.

Na programu byla překážková dráha. Na startu se sešlo
20 závodníků. Všichni si s nástrahami dráhy skvěle poradili

Gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v dalších soutěžích.
Výsledková listina:

2. – 3. třída dívky

4. - 5. třída dívky

7. třída dívky

1. Klára Štěpová
2. - 3. třída chlapci
2. Mariana Homolová		
3. Klára Stránská		
4. Michaela Skálová
5. Klára Krčmářová
6. Marie Šprincová
7. Kristýna Kapuciánová
8. Barbora Vachková
9. Jitka Venzarová
1. Kristýna Štěpová
4. - 5. třída chlapci
2. Amálie Šustrová		
3. Eva Šedová
4. Lucie Nguyen
1. Denisa Rudavská

1. Václav Chroustovský
2. Tadeáš Hanuš
3. Daniel Vlášek

1. Jakub Rudavský
2. Matěj Škarda

Mgr. Martina Švarcová, Mgr. Dagmar Rolencová

Sportovní olympiáda I. stupně
Ve středu 22. září proběhla sportovní olympiáda pro žáky
1. - 5. třídy.
Při slavnostním nástupu si děti připomněly základní olympijské symboly, pravidla sportování fair play a ještě se dobře rozcvičily.
Potom následovalo plnění sportovních disciplín
z olympijského víceboje. Letos se bohužel díky horšímu počasí muselo sportovat v hale. Na předvedených
výkonech to však nic nezměnilo. Na závěr sportovního
dopoledne se umoudřilo počasí a děti si odběhly i vytrvalostní běh.
Všichni si zaslouží pochvalu za předvedené výkony.
Ke zdařilému průběhu celého sportovního dopoledne pomohli i žáci deváté třídy, kteří se postarali
o měření výkonů a dbali na jejich správné provedení. Za pomoc a pěkné chování chválíme a děkujeme.
1. třída
2. třída
3. třída
4. třída
5. třída
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1. Ema Hovardová
1. Dominik Šatný
1. Klára Stránská
1. Václav Chroustovský
1. Mariana Homolová
1. Gabriel Svoboda
1. Vitalina Kalyn
1. Jakub Rudavský
1. Viola Svobodová
1. Denis Pich
LISTOPAD 2021

Ve čtvrtek 23. září na slavnostním vyhlášení byli nejúspěšnější z jednotlivých tříd odměněni medailemi.
2. Sofie Albaghdadi
2. Denis Anton
2. Tereza Ráchel Kóniková
2. Alexandr Shusta
2. Michaela Skálová
2. Antonín Adamec
2. Eva Šedová
2. Martin Hofman
2. Tereza Koubková
2. Adam Roudný

3. Sára Saibertová
3. Jakub Čumrik
3. Natálie Zelinská
3. Adam Šišpera
3. Barbora Vachková
3. Daniel Blažek
3. Lucie Nguyen
3. Jakub Hanuš
3. Noemi Burešová
3. Antonín Drábek

Sportovní den II. stupně
Podzim žáci přivítali sportem.
Naše škola se účastní projektu Sazka Olympijský víceboj,
který je zaměřen na plnění disciplín, které testují rychlost,
ohebnost, vytrvalost, sílu, hbitost, rovnováhu, silovou vytrvalost a výbušnost žáků.
Ve středu 22. září soutěžili žáci 1. stupně v duchu olympijských principů a měřili své síly v 8 disciplínách, jejichž
úspěšné splnění zajistí žákům na konci školního roku
Olympijský diplom, který jim poskytne analýzu sportovních předpokladů s doporučením sportů, pro které mají
přirozené vlohy.

Věříme, že komentovaná výstava poskytla všem dětem
spousty nových poznatků.

Jízda zručnosti na školním hřišti
27. září
Cyklisté ze čtvrté a páté třídy se 27. září sešli u školy prověřit
svoji zručnost s kolem. Absolvovali okruh s přejezdem přes
vratké prkno, jízdu koridorem, kroužení po osmičce, převoz
nádobky s vodou, zastavení na přesnost a jízdu po vyznačené ploše. Dvoukolový závod vyústil v následné pořadí:
5. ročník
1. Burešová Noemi
2. Blažek Kamil
3. Šlechta Jaromír
4. Drábek Antonín

4. ročník
1. Škarda Matěj
2. Šír Šimon
3. Saibert Sebastian
4. Rehák Jan

Díky účasti též Jana Prokopa, Lucie Nguyen a Tomáše Dudy přispělo poměření dovedností čtvrťáků
k soutěživosti účastníků. Všem přejeme další zdařilé jízdy
a zaznamenáváme jejich body do celoškolní soutěže. Bezpečné cyklistice zdar!
Mgr. Stanislav Kopiš

Září v naší mateřské škole
Ve čtvrtek 23. září sportovali žáci 2. stupně. Prošli 12 disciplín a podali výkony pro zisk Olympijského diplomu a Odznaku všestrannosti. Během školního roku mohou žáci své
výkony v hodinách tělesné výchovy ještě zlepšovat.
Tým rozhodčích se skládal z učitelů, pracovníků školy, družiny a samotných žáků. Děkujeme za profesionální přístup,
motivaci a názorné ukázky.
Sportovním dnem nás provázela dobrá nálada, sportovní
duch a disciplína. Žáci podali výborné výkony, vzájemně se
povzbuzovali a zaslouženě obdrželi pochvalu.
Bez vás, sportovci a kolegové, by se den neuskutečnil. Děkujeme.
učitelé tělesné výchovy

Komentovaná výstava – Leonardo da
Vinci
V pondělí 27. září navštívili naši školu umělci z agentury
Pernštejni. Jejich úkolem bylo představit všem žákům naší
školy osobnost Leonarda da Vinciho, od jehož úmrtí uplynulo v nedávné době 500-leté výročí.
Všichni žáci měli možnost seznámit se s dílem tohoto slavného italského malíře, sochaře, architekta a vynálezce. Během prohlídky si také mohli vyzkoušet, jak fungovaly jeho
vynálezy.
Celý program doplnil vzdělávací pořad, který Pernštejni
pro své diváky natočili v době mimořádných opatření a který svým žákům jejich třídní učitelé pustili.

Myšky v novém kabátku
Začátek nového školního roku znamená pro třídu Myšek příchod nových dětí. Toto období je vždy dost náročné. Děti se seznamují se zcela novým prostředím, zvykají si na paní učitelky
i ostatní děti, na pravidelný režim ve školce, určitá pravidla ve
třídě a hlavně se odloučí od svých rodičů. Letos to děti zvládly
poměrně statečně, i když pár slziček se objevilo. Také nás letos
velmi brzy zastihla velká nemocnost dětí, což ale mělo alespoň
příznivý vliv na pozvolný nástup některých dětiček. V menším
počtu se totiž lépe zvyká na vše nové. Ale první nejtěžší krůčky
máme za sebou, a tak se můžeme pouštět do objevování krásného barevného podzimu. Letos nám počasí přálo, a tak jsme
si dostatečně užili hry na školní zahradě. Občas jsme se vydali
procházkou i do blízkého okolí, pozorovali zahrady a podzimní
barvy v nich. A ve školce jsme si pak o barvičkách a podzimním
ovoci povídali, zpívali, učili se říkanky, poslouchali pohádky,
malovali a modelovali. Zkrátka podzim je tu a my se už těšíme
na další aktivity, které nás v tomto období čekají.

Zajíčci
Tak se z nás po prázdninách stali Zajíčci a začali jsme si zvykat
na novou značku, místečko v šatně, novou paní učitelku, kterou děti v předchozím roce vnímaly jen tak okrajově, a tomu
všemu byly přizpůsobeny i činnosti - procvičování jmen kamaráda, hry na zapamatování značky, pravidla soužití.
Podzim, to je ale hlavně dozrávání ovoce a zeleniny, a tak
většina činností směřovala k tomuto tématu. Třídili jsme do
skupin, podle druhu, barvy, chuti. Učili se říkanky, písničky,
hádanky. Rytmizovali jsme a zkoušeli vymýšlet zdrobněliny.
Tvořili jsme, abychom procvičili prstíky – vystřihovali jsme
jablíčka, která pak děti omalovaly barvou, pracovali jsme s vlnou – omotávali jsme kartonovou hrušku, modelovali jsme.
LISTOPAD 2021
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Září u Medvídků
Ve třídě Medvídků je zapsáno 20 dětí. Máme 12 kluků a 8
holčiček. Děti se do předškolní třídy moc těšily a brzy si
osvojily nový režim spojený s přechody po budově. V prvních dnech se seznámily se svojí značkou, s kamarády,
s paními učitelkami, s pravidly třídy, prostory školy i se
stravováním ve školní jídelně. S pravidly třídy jsme se seznamovali písničkou, kterou si často zpíváme, a tak si lépe
naše pravidla procvičujeme. Hrou jsme si procvičovali jména, příjmení a značky kamarádů. Vyráběli jsme papírové
medvídky se svou značkou. Z různých druhů stavebnic si
děti postavily školku a seznámily se s básničkou. Každé
ráno si společně procvičujeme názvy dnů v týdnu, měsíců
a ročních období. Děti si procvičovaly znaky podzimu formou různých her. Rytmizovali jsme, zpívali, počítali a přiřazovali čísla 1-5. Hráli jsme si pohybové hry Na houbaře, Na
draka, Na podzimní počasí. Děti si vyrobily houbičky vytrháváním a lepením barevných papírů. Dále si vyrobily krásné podzimní klobouky. Počasí nám umožňovalo vycházky
do přírody, kde jsme pozorovali naše město, hráli si v lese
s přírodninami, sbírali jsme houby, pozorovali kvetoucí zahrádky.
Letos si opět užíváme předplavecký výcvik a také jsme
se účastnili sportovního dopoledne na fotbalovém hřišti.
Vypravili jsme se na poznávací vycházku Krakonošovou
cestou kolem Farmaparku, kde jsme pozorovali létajícího
draka a plnili jsme dílčí rozumové i pohybové úkoly. Oslavili
jsme si narozeniny a svátek kamarádů.
paní učitelka Alice

Okresní kolo soutěže Talenty pro firmy
Každý podzim se žáci 5. třídy naší školy účastní okresního
kola soutěže Talenty pro firmy, která prověřuje jejich manuální zručnost, schopnost kooperace a také „technické
vidění“. Mají totiž za úkol během 2 hodin ve spolupráci se
studenty střední školy a pod vedením odborníka z firmy sestavit funkční technické zařízení z Merkuru podle neznámého plánku a zprovoznit jej. Letos nás reprezentovali: Kristýna Štěpová, Noemi Burešová a Jaromír Šlechta a pracovali
velmi pilně, jak můžete vidět na fotografii. Bohužel se příliš
nedařilo a skončili jsme na 4. místě. Všem děkuji za snahu.

Děti dostaly úkol donést jeden druh ovoce a nastal den výroby ovocného salátku – samy si vybíraly druh ovoce, které
si příborovým nožem nakrájí a dají do mističky a u svačinky si
pak na tom „ svém“ salátku pochutnají. Děti to moc bavilo.
V mateřské škole nás jedno dopoledne navštívili páni muzikanti z LŠU v Trutnově a představili dětem spoustu hudebních nástrojů. S dětmi si zazpívali, dávali jim hudební
hádanky, vytvořili s dětmi orchestr. Moc se nám to líbilo.
Počasí nám přálo i na první delší výpravy do okolí mateřské
školy nebo na oblíbené hry na zahradě mateřské školy.
14

LISTOPAD 2021

Mgr. Irena Nešněrová

Úspěchy břišních tanečnic

Přebor školy v piškvorkách

V neděli 10. října vyrazily skupiny Raks Sultánky a Taprora
ze Svobody nad Úpou po dlouhé době zatančit na již 10.
ročník soutěže Hvězda orientu pod vedením Terezy Išové,
Dany Sahar Minaříkové a Kateřiny Hiebschové. Velké díky
patří jim a hlavně také porotě, která se celou dobu usmívala a dala užitečnou zpětnou vazbu. Poděkování patří i rodičům za jejich pomoc a podporu.

V pondělí 11. října odpoledne se konalo školní kolo v piškvorkách. Jedná se o postupovou soutěž, pět nejlepších
bude reprezentovat naši školu na okresním kole v Trutnově.

Obě skupiny opět zazářily a z Náchoda si dovezly:
Tereza Jánská - 1. místo
Anna Šourková - 2. místo
Veronika Ouředníková - 3. - 4. místo
Duo - Anička + Terezka - 2. místo
Raks Sultánky - 2. místo + 6. místo
Taprora - 4. místo
TA‑RA - 6. místo
Duo - Klárka + Irenka - 4. místo
Soutěž jsme si moc užily a těšíme se na další!

Sešlo se celkem 16 zájemců.
Výsledky:
1. místo - Marie Línková 8. A třída
2. místo - Vít Vrbenský 9. třída
3. místo - Jan Horák 7. B třída
Tito tři pojedou do Trutnova a doplněni Davidem Ježkem
z 9. třídy a Denisou Rudavskou ze 7. B třídy.
Mgr. Jan Hainiš

Dopravní výchova ve 4. třídě
V pondělí 11. října se žáci 4. třídy vypravili do Dvora Králové nad Labem na dopravní výuku. Součástí výuky byla teoretická a praktická část. Nejprve si žáci zopakovali pravidla
silničního provozu, dopravní značky a správné vybavení
jízdního kola. Po krátké přestávce vyrazili vyzkoušet sa-

Sultánky a Taprora
LISTOPAD 2021
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motnou jízdu, při které museli respektovat dopravní značky a pravidla křižovatek. Někteří se zrádnostmi křižovatek
a dopravních značek trochu zápasili. Občas byl viděn vjezd
do protisměru a nejednou došlo ke srážce, ale i přes všechna úskalí dokončili dopravní výuku všichni vcelku:)
Program byl pod taktovkou zkušené lektorky z Jedničky,
která se dětem velmi pěkně věnovala. Celé dopoledne se
vydařilo.

Proměna učebny zahrnovala nejen výměnu počítačové
techniky za nejmodernější, s velmi dobrým záručním servisem, pěkným designem a především doplněnou bohatým
softwarovým vybavením, ale i výměnu starého nevhodného nábytku za moderní, ergonomicky uzpůsobený, výměnu
kompletní elektroinstalace včetně nejnovějších LED panelů, které z naší, počítačovky“ udělaly krásně osvětlený
prostor, výměnu podlahové krytiny i další stavební úpravy
tohoto prostoru.

Mgr. Nikola Zimová

Nová počítačová učebna
Rozhodně největším počinem uplynulých více než 12 měsíců byla po úspěšně zvládnuté modernizaci sociálního zařízení WC v ceně více než 3 miliony Kč projektová příprava
a následná realizace kompletní modernizace počítačové
učebny v naší základní škole.

Převážná většina peněz (zhruba 1,3 milionu Kč) byla získána z dotačního programu MAS Krkonoše, konkrétně
z výzvy „MAS Krkonoše – IROP – Infrastruktura pro vzdělávání na území MAS Krkonoše“ číslo 500/06/_16_075/
CLLD_17_03_011, v níž byly podpořeny celkem 4 projekty.

Za spolupráci na administrativní části projektu bychom rádi
poděkovali našemu zřizovateli, Městu Svoboda nad Úpou.
Věříme, že nová počítačová učebna bude v následujících letech našim žákům dobře sloužit.
Ing. Michal Krtička – ředitel školy
Od prvních krůčků v podobě přípravy projektové dokumentace, výkresů, studie proveditelnosti ad. povinných částí
projektu jsme dospěli až do dnešních dnů, kdy můžeme nejen s velkou radostí, ale i se značnou úlevou konstatovat, že
celá renovace je úspěšně za námi. O tom, jak se celá akce,
jejíž rozpočet se vyšplhal až skoro k sumě 1,6 milionu Kč,
povedla, se můžete přesvědčit v přiložených fotografiích.
16
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ÚDRŽBÁŘ / TOPIČ

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(pečovatelka)

Bližší informace poskytne Bc. Martina Motejlková, ředitelka Domu s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou, na tel: 739 934 545, nebo na emailu: reditel@dps-svoboda.cz

Požadavky na uchazeče:
− občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
− fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
− plná svéprávnost, trestní bezúhonnost, zdravotní způsobilost
− schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
− aktivní přístup, flexibilita, spolehlivost, empatie
− pečlivost, systematičnost, důslednost
− dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném projevu
− loajalita vůči zaměstnavateli
− řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
− bydliště v místě výkonu práce výhodou

Kvalifikační předpoklad:
− minimálně základní vzdělání
− rekvalifikační kurz výhodou, není podmínkou

Možný nástup: ihned, nebo dle dohody

Platové podmínky: 130,- Kč/hodinu

Pracovní poměr: formou dohody o provedení práce (do 300 hodin ročně)

Bližší informace poskytne Bc. Martina Motejlková, ředitelka Domu
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou, na tel: 739 934 545, nebo na emailu:
reditel@dps-svoboda.cz

Požadavky na uchazeče:
− občan ČR (nebo cizí státní občan s trvalým pobytem v ČR)
− fyzická osoba, která dosáhla věku alespoň 18 let
− plná svéprávnost
− trestní bezúhonnost
− zdravotní způsobilost
− technická zručnost
− schopnost samostatného rozhodování i týmové práce
− flexibilita a spolehlivost
− pečlivost, systematičnost, důslednost
− loajalita vůči zaměstnavateli
− řidičské oprávnění sk. B, aktivní řidič
− bydliště v místě výkonu práce výhodou

Kvalifikační předpoklad:
− minimálně střední vzdělání s výučním listem (vyučení v řemeslném oboru
výhodou)

Možný nástup: ihned, nebo dle dohody

Platová třída: 4 (výše konečné hrubé mzdy 12.000 Kč), odměny za práce nad rámec
pracovních povinností

Pracovní poměr: 0,5 úvazku, hlavní pracovní poměr na dobu neurčitou

− domovnické práce včetně odborných řemeslných prací při opravách a údržbě
objektu a technického vybavení, například údržbářské práce, zahradnické,
sklenářské, zednické a zámečnické práce
− obsluha kotlů nízkotlaké kotelny III. kategorie

Pracovní náplň:

přijme pracovníka na pozici

přijme

Pracovní náplň:
Provádění obtížných pečovatelských prací spojených s přímým stykem s klienty s fyzickými a
psychickými obtížemi. Pomoc při zajištění chodu domácnosti, nákupy, péče o prádlo, donášky
paliva a provádění pohybové aktivizace klientů. Vedení klienta k samostatnosti, nácvik
dovedností, rozvíjení jeho vlastních schopností při sebeobsluze a pomoc při naplňování jeho
osobních cílů.
Sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv.
klíčový pracovník v sociálních službách). Řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou,
případně zprostředkování kontaktu klienta s kompetentním pracovníkem.

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou

Střípky z dějin: Pamatují‑li si dva
totéž, nemusí to být vždycky
totéž
Antonín Tichý
Mezi sporadickými fotografiemi z poválečného „úsvitu dějin“
Svobody nad Úpu, kde se během krátkého období několika
let výrazně proměnila skladba obyvatelstva, zaujímají školní kolektivy jednotlivých tříd přední místo. Jeden poměrně
známý snímek se zcela nedávno objevil v časopise Krkonoše – Jizerské hory číslo
10 z října letošního roku
2021. V oblíbeném seriálu
„Návštěva“ zpovídá etnograf Libor Dušek krkonošské a podkrkonošské rodáky
a pamětníky obou jazykových etnik a z jejich životních
příběhů publikuje čtivé a zajímavé články, které mimochodem vyšly už v několika
svazcích i knižně. Tentokrát
navštívil osmaosmdesátiletou Waltraud Zábranskou
rozenou Erbenovou z Mladých Buků, bývalou dlouholetou předsedkyni místního
Kulturverbandu. Fotka je nadepsaná jako „První ročník
české měšťanky ve Svobodě
nad Úpou na jaře 1947“.

budiž ředitel školy Josef Břečka sedící na všech třech uvedených fotografiích uprostřed první řady se staromódním elegantním motýlkem k nepadnoucímu obleku. Ve
Svobodě působil od roku 1945 nejen jako ředitel české
měšťanské školy, ale také jako funkcionář národního
výboru za Československou stranu lidovou. Po únorovém
puči v roce 1948 byl mezi prvními tzv. vyakčněn a na jeho
místo nastoupil od 3. dubna 1948 pozdější dlouholetý ředitel Miroslav Valenta. Stejný osud postihl i učitele Bedřicha
Maška, který se musel vzdát národní správy nad domem
č. p. 190 a byl vykázán z obce dokonce bez veškerých svršků. Na třetím snímku je Jednoletý učební kurz ze školního
roku 1947 / 48, jehož byl Bedřich Mašek až do poúnoro-

Majitelé skrovného „almanachu“ vydaného v roce 1998 ke
stému výročí položení základního kamene školní budovy
Základní školy ve Svobodě nad Úpou ji znají z vnitřní strany
modrého přebalu v podobě školního sešitu s lakonickým
názvem „Byli první 1946“. Stejné tváře žáků i kantorů lze
najít i na dalších seskupeních z té doby.

vých čistek třídním učitelem. Záměna těchto dvou pánů
pouze na základě suché litery třídních výkazů je tedy docela pochopitelná. Řadu posluchačů JUK najdete i na předešlé fotografii, kde mě osobně zaujal, kde se vzal, tu se
vzal nezapomenutelný mračák učitele Antonína Fialy po
pravici pana ředitele, se kterým jsem se setkal po letech

Se jmény jednotlivců už je to složitější. Lidská paměť je,
jak je všeobecně známo uzpůsobena především k zapomínání. Mnohdy do toho nevnesou světlo ani archivní dokumenty, a pokud není fotografie řádně popsána v době
svého vzniku, rodí se v budoucnu, byť nechtěně přešlapy
a omyly, jakých se několikrát dopustil snad každý badatel
včetně autora těchto řádků. Doslova školním příkladem

i já, jen v jiném městě a v jiné škole. Z fyziky jsem to měl
u něj vždycky za pět. Druhý klouček zleva v prostřední řadě
je nepochybně Pepa Ditrich. Ten by jistě taky mohl vyprávět. Na posledním obrázku je smíšená třída téměř dospěláků ročníků narození 1932 – 1933 z obcí od Mladých Buků
přes Svobodu nad Úpou, Janské Lázně, všechny díly Maršova až po Velkou Úpu a Pec pod Sněžkou. Starousedlíci jistě
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i po letech poznají Hertu Rennerovou – Hůlkovou, Zdenu
Mockovou – Oravcovou, peckou krasavici Madlu Vyskočilovou – Sochorovou, tenkrát jedinou s brýlemi Jaroslavu
Mervartovou – Dvořáčkovou, Janu Hrubou – Dreslerovou
i Jarmilu Faltejskovou nebo Jitku Musilovou. S pány kluky
je to horší. Zcela bezpečně ten úplně poslední nejvyšší vzadu je budoucí stavební inženýr Václav Jiránek a před ním
rošťák a zakladatel rošťácké dynastie Láďa Šírlo. Často je
až s podivem, jak snadné je zapomenout jména spolužáků
i některých kantorů. To se ovšem netýká výrazného zjevu
oblíbeného učitele a prvního poválečného správce školy
Karla Komárka, který sedí na úvodní fotografii jako první
z vyučujících zleva. Od prvopočátku byl funkcionářem místní správní komise, bohužel za nesprávnou stranu – Česko-

slovenskou sociální demokracii. Po únorovém převratu
byl spolu s kolegy Břečkou, Maškem a Dagmar Kubátovou
velice akčním akčním výborem Národní fronty vyloučen ze
zaměstnání a prakticky i z bydliště. Učitelka Kubátová byla
přeložena na školu ve Rtyni v Podkrkonoší a v roce 1952 se
údajně chtěla do Svobody vrátit, jenže soudruzi z akčního
výboru nezapomněli. Dlouho jsem byl přesvědčen, že je
to podle několika indicií ta černovláska v nepřehlédnutelných květovaných šatech. Ale i v tomto případě se výpovědi pamětníků shodovaly pouze 50 :50. Když si mnozí
z tehdejších svobodských školáků pamatujících únor 1948
v listopadu 1989 notovali spolu se svými dětmi nebo vnuky
píseň Jiřího Dědečka – Už jde rudoch od válu – určitě
netušili, že to bude trvat dalších 32 let.

Budova svobodské školy před rokem 1945 a současné užitečné zdroje informací

P. S.
Já nic nevím – já jsem novinář! (Gilbert Keith Chesterton)
Pokud si pečliví čtenáři novin „Svoboda fórum“ vzpomenou na publikované fotografie v jiné souvislosti a s jinými

jmény pak nechť lají na nedostatek autentických archiválií a především na děravou paměť paměťníků. Málokdy
najdu aspoň dva, kteří by se na nějaké konkrétní události
nebo jméně zúčastněných stoprocentně shodli. Na svou
obhajobu podotýkám skromně, že jsem jen pozdější naplavenina a musím věřit všemu, co nemohu argumentačně
vyvrátit. Přesto se snažím
na základě logických úvah,
drobných indícií eventuelně nových objevů znovu
podsouvat čtenářům na oči
staré příběhy v novém podání s nadějí, že snad někdy
z veřejné diskuze vypluje
na světlo aspoň zrníčko objektivní historické pravdy.
Bez ohlasu je taková práce jen na příslovečné dvě
věci. Za mých mladých let
to v jednom známém vtipu
výstižně komentoval jistý
Dežo: „Érem taký robota!
Zoberem aktouku a idzem
Jáchymou!“

Podle některých prvňáčků z roku 1947 je naprosto bezpečně tohle jejich třídní učitelka Dagmar Kubátová!

Tentokrát mi pomocí kouzelného sluchátka nenapovídali Mach a Šebestová, ale
bývalí žáci první třídy z roku
1947 Petr Kvaček a Vlasta
Kvochová – Němečková. Děkuji.
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2.listopadu 2021 v 15:00
na zahradě ZŠ Svoboda nad Úpou
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