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Úvodník
Vážení spoluobčané,
a máme ho zas tady. Myslím tedy covid s nepříjemně vzrůstající tendencí v počtu nakažených. Škola již v několika třídách vyučuje opět distančně. Pandemie tohoto viru, který
se stále „vylepšuje“, aby obešel obranu lidí, mě provází
celým mým působením v pozici starosty a ovlivňuje přímo
i nepřímo běh věcí a chování lidí. Mění výrazně i vztahy
mezi lidmi. Díky sociálním sítím už to není, tak jako v nedávné minulosti, kdy se svět bránil dětské obrně a neštovicím, problém čistě medicínský, ale stal se i nástrojem
politickým uvnitř země, nástrojem vnějším, nátlakovým,
sloužícím k destabilizaci společnosti a narušení důvěry ve
státní instituce a lékaře. Rozdělení společnosti se jistě stane i předmětem sociologického výzkumu.
Osobně se k tomuto tématu nechci vyjadřovat, ale okolnosti mě k tomu nutí. Od začátku mám k této infekci respekt a nijak ji nepodceňuji. Snažím se chránit sebe a své
blízké všemi dostupnými prostředky, které jsou k dispozici.
V pondělí 15. listopadu jsem se zúčastnil setkání starostů
trutnovského regionu, na které nás pozval starosta Trutnova a poslanec Mgr. Adamec a starosta Vrchlabí a senátor
Ing. Sobotka, kteří nechtějí čekat, ale něco pro snížení tlaku
na nemocnice dělat. Stěžejním tématem setkání byla pandemie coronaviru, horšící se situace v nemocnicích v Trutnově, Dvoře Králové a Vrchlabí. Hlavním řečníkem byl ředitel trutnovské nemocnice Ing. Miroslav Procházka, Ph.D.
Neposlouchalo se to pěkně a myslím, že by se lékařům
a sestrám měl dát v této věci větší prostor. Většina z nás si
neumí představit, čím si nemocnice procházejí. Zazněly od
něj zajímavé informace, které se v médiích moc neobjevují.
Hlavně fakta týkající se reálného života lékařů a lékařského
personálu, fyzických možností lidí a technických možností
nemocnic.
Např.: Odlehlé obce okresu s malým počtem obyvatel jsou
velmi špatně informovány o průběhu nákazy a patří mezi
nejméně očkované; lék proti covidu zatím neexistuje, pouze
látky na zmírnění průběhu onemocnění; delta mutace viru
je 2x infekčnější než britská varianta a 4x infekčnější než ta
podzimní 2020; opět začíná docházet k odkládání operací,
na kterých závisí život pacienta s jinými problémy; covidová
lůžka vyžadují více personálu, velké komplikace nastávají,
pokud jsou nakaženi lékaři a sestry na ARO; trutnovská ne-

mocnice byla nucena výrazně omezit oddělení ortopedie
a rehabilitace; děti nemívají těžký průběh, ale mohou mít
vážné následky, které se projevují později a jsou ideálními
přenašeči v rodinách; z 50 tisíc dávek v Trutnově nemohlo dostat vakcínu ze zdravotních důvodů pouze 12 lidí. Pro
zajímavost porovnání nákladů spojených s covid-19: JIP –
desítky tisíc Kč/den, statisticky je 50% pravděpodobnost
přežití, monoklonální látky – 30 000 Kč/1 dávka, očkování –
cca 500 Kč/ 1 dávka. Je zajímavé, že nemocnice v Trutnově má na očkování vyhrazeny 2 hodiny každý čtvrtek pro
neregistrované. Během první půlhodiny tam někdy je i 100
zájemců, kteří se rozčilují, že musí dlouho čekat. Pokud jim
personál nabídne jiný den s registrací a čekáním 15 minut,
tak odmítají. Nechtějí, aby se to dozvěděli jejich příbuzní…
Chtěl bych vás informovat, že na Sluneční stráni jsou v této
chvíli, kdy pracuji na úvodníku, dva úseky nového veřejného
osvětlení hotové. Rozdíl v kvalitě osvětlení komunikace je
značný. Podle prvotních dat je na již instalovaných úsecích
města v minulých letech znát značná úspora ve spotřebě
elektřiny. Čím více budeme mít těchto moderních svítidel,
tím budou úspory zajímavější. Zvláště dnes, v době skokového nárůstu cen. Rekonstrukce 3. úseku VO (pod hřbitovem) je pro město i obyvatele také svým průběhem velmi
nepříjemná. Firma, která má tento úsek na starosti, nesplnila očekávání. Bez varování vypnula začátkem listopadu
původní světla, nechává velký nepořádek na komunikaci,
zbytečně omezuje vlastníky nemovitostí atd. Doufám, že
výsledek nakonec bude prospěšný všem.

obr. 1 Původní svítidla

obr. 2 Nová svítidla

Rád bych Vám všem na závěr popřál hezký a klidný advent,
veselé Vánoce a šťastný Nový rok 2022.
Mgr. Petr Týfa
starosta
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Zprávy z města a z radnice

PF
2022

Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci prosinci oslaví svá
životní jubilea dámy Ivana
Reichová, Věra Bajburinová, Anna Drábková, Eva
Turková, Eva Goldšmídová,
Milada Fingerová a pánové Jaroslav Brych, Jaroslav
Dudek, Oto Ondruš a Štefan Dombai.
V měsíci lednu oslaví svá
životní jubilea dámy Marie
Gebrtová, Alena Jaroušová, Milada Bischofová, Věra Klapperová, Hana Černá, Kateřina Zdražilová, Oldřiška Málková, Hana Těžká, Irena Jindřišková, Julia Francová, Věra
Vrbenská a pánové Jan Nečina, Václav Vrbenský a Horst
Bena.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

ÚŘEDNÍ HODINY
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
o vánočních svátcích
pondělí
úterý
středa
čtvrtek
pátek

20. 12. 2021
8 – 11,30
12,00 – 17,00
21. 12. 2021
8 – 11,30
12,00 – 15,30
22. 12. 2021
8 – 11,30
12,00 – 17,00
23. 12. 2021
ZAVŘENO
24. 12. 2021
– neděle
26. 12. 2021
VÁNOČNÍ SVÁTKY
pondělí
27. 12. 2021
8 – 11,30
12,00 – 17,00
úterý
28. 12. 2021
8 – 11,30
12,00 – 15,30
středa
29. 12. 2021
8 – 11,30
12,00 – 17,00
čtvrtek
30. 12. 2021
8 – 11,30
12,00 – 15,30
pátek
31. 12. 2021
Silvestr
ZAVŘENO
od pondělí 3. ledna 2022 běžný provoz radnice

Zaměstnanci Městského úřadu přejí všem krásné vánoční svátky a do nového roku 2022 hlavně zdraví.

Jednání zastupitelstva
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
20. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad
Úpou
na pondělí 13. 12. 2021 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti radnice ve druhém patře ve Svobodě nad Úpou
!!! Účast osob na jednání se připouští pouze s ochranou
dýchacích cest (respirátor)!!!
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

PROGRAM
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Žádost o odkoupení části parcely p. p.č. 123/1 v k.ú.
Maršov II
Žádost o odkoupení parcely p. p.č. 825/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Směna pozemku p. p.č. 105/1 (v majetku ČR – Státního
pozemkového úřadu) za pozemek ve vlastnictví města
p. č. 163/18 v k.ú. Maršov II
Obecně závazná vyhláška č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
Revize obecně platných vyhlášek a návrh na zrušení
OZV č. 8/1999, OZV č. 1/2003, OZV č. 2/2003 a OZV
č. 3/2006
Rozpočtové opatření č. 5/2021
Rozpočet města na rok 2022
Diskuse

Hotovosti do pokladny MěÚ budou přijímány pouze do
čtvrtka 30. 12. 2021 do 13,00 hodin.

9.

Rovněž sportovní hala na městském stadionu bude od
27. 12. 2021 do 2. 1. 2022 uzavřena z důvodu čerpání dovolených.

10.
11.
12.

Od středy 22. 12. 2021 do 2. 1. 2022 bude uzavřena také
knihovna z důvodu čerpání dovolené. Naposledy půjčit knihy si mohou čtenáři v pondělí 20. 12. 2021. Paní knihovnice
přeje všem čtenářům krásný adventní čas.

Rozpočet na rok 2022

Další vydání našich novin Svoboda fórum vyjde 1. února 2022. Toto vydání novin je tedy vánočním a novoročním
dvojčíslem. Důvodem je tradiční čerpání dovolené členů
redakce novin v době vánočních svátků a začátkem ledna.
Děkujeme všem za pochopení.
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Jedním z bodů jednání zastupitelstva dne 13. 12. 2021 bude
i schvalování rozpočtu na příští rok. Jedná se o obsáhlý dokument, a tak zájemcům o obecní finance předkládáme obecnou informaci v tom smyslu, že celý návrh rozpočtu včetně
všech příloh je zveřejněn od 10. 11. 2021 do 13. 12. 2021
na webových stránkách města www.musvoboda.cz v sekci
úřední deska a dále pak ve zjednodušené formě na úřední
desce před radnicí a na Rýchorském sídlišti.

A je tu zpět covidové zpravodajství ☹
Koncem letošního května jsme
se všichni radovali, že koronavir odjel na dovolenou a doufali jsme, že už tam zůstane
na věčnost. Celé léto bylo
skvělé, drželi jsme se, počet
nových případů byl v našem
městě na nule. V rámci celé
republiky byl počet nových
případů nízký, stabilizovala se
situace v nemocnicích a zdálo se, že
je vše na ústupu a začneme se vracet do
normálního života. Bohužel s přicházejícím podzimem, novým školním rokem a změnou počasí se situace opět mění.
18. 10. jsme zaznamenali v našem městě opět prvního nemocného Covidem-19 a od té doby zase frčíme neuvěřitelným tempem, což dokazuje následující graf. V porovnání se
zimní a jarní vlnou, kdy jsme ve Svobodě zaznamenali nejvyšší počet nemocných dne 9. 2. 2021 v počtu 73, jsme nyní
na čísle 50 (dne 25. 11.), ale ten nárůst je mnohem rychlejší
než na jaře. V nemocnici máme nově jednoho našeho Svoboďáka, zatím nikdo nezemřel.

nebo ještě hůř v márnici. Je to tvrdé sdělení, plně si to uvědomuji, ale proti některým argumentům odpůrců očkování
už nemám sílu používat vhodný slovník. I očkovaní musí být
zodpovědní, protože covid mohou chytit a tím i přenášet.
Proto je potřeba, abychom byli všichni k sobě ohleduplní.
Nechte se prosím očkovat, noste roušky či respirátory, protože nás čekají s největší pravděpodobností opět zlé měsíce!!!
Všichni v sobě máme spoustu očkování od nejútlejšího
mládí. Proč? Protože to byla ochrana před nemocemi
typu tuberkulóza, záškrt, tetanus, černý kašel, dětská
obrna, příušnice, pravé neštovice, zarděnky atd., je to
ochrana před těmito nemocemi a bude i v budoucnu.
Stejně tak tomu je i s očkováním na nemoc Covid-19.
Že je to nové a nevyzkoušené? To by tomu evropská
agentura pro léčivé přípravky („EMA“) nedala povolení, a hlavně očkovací vakcína se vyvíjí v 21. století, kdy
máme špičková medicínská a laboratorní pracoviště,
počítače jsou dnes na takové úrovni, že to, co před 50
lety trvalo týdny a měsíce, dnes dokážou vědci vyhodnotit během sekund či minut. Tomu se říká pokrok, který nezastavíme a v případě očkovací vakcíny to je jen
dobře.

Aktuální počet nemocných COVID-19 ve Svobodě - vývoj od 18.10.2021
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Celorepubliková čísla jsou ještě více alarmující – cituji ze
zpráv ČTK na internetu ze dne 17. 11. 2021 – zdroj: https://
www.novinky.cz/domaci/clanek/on‑line‑pribylo-22-479nakazenych‑nejvice‑od‑zacatku‑pandemie-40378271
„V Česku přibylo v úterý 22 479 nakažených. Je to nejvyšší
denní nárůst od začátku epidemie. Úterní číslo je zhruba
o čtvrtinu vyšší než dosavadní rekord z letošního 6. ledna.
Číslo je téměř dvojnásobné než v pondělí, kdy bylo nakažených 11 553 lidí. Minulé úterý bylo nakažených 14 558
lidí. Lidí v nemocnicích je 4425. V pondělí zemřelo 84 lidí
s covidem, podobně jako za celý červenec, srpen a září dohromady.“
Starosta se nemoci Covid-19 věnuje tentokrát i v úvodníku,
a to na základě společné schůzky starostů měst a obcí s ředitelem trutnovské nemocnice, která proběhla v polovině
října. Situace je opravdu špatná a jarní britskou mutaci nahradila mutace delta a její další a další „podmutace“ – čert,
aby se v tom už vyznal. Tyto mutace jsou stále víc nakažlivé
a šíří se tudíž mnohem rychleji. Jediným nástrojem, který funguje alespoň co se týká průběhu onemocnění, je
očkování!!!
Ano očkování není lék, ale prevence. Očkování neznamená,
že covid nechytíte. Chytíte a onemocníte, ale pokud budete očkovaní, máte velkou šanci na to, že průběh nemoci zvládnete doma a že neskončíte na kyslíku v nemocnici

Když máme angínu či jiná zánětlivá onemocnění, klidně
polykáme antibiotika, protože víme, že nám pomohou. Někteří polykají spousty vitamínů, podpůrných léků na klouby, imunitu a já nevím na co ještě – podívali jste se někdy na
to, co všechno obsahují? A to nemluvím o jídle – někdy se
mi z těch éček, emulgátorů a přísad točí hlava. Je zajímavé,
že proti tomuhle se odpůrci nenajdou v takové míře jako
proto očkování na covid.
A ještě jeden důvod pro to se nechat očkovat mám v rukávu. Sledujete situaci v nemocnicích? Myslíte si, že už toho
zdravotnický personál nemá plné zuby? Umíte si představit, že by začali lékaři a sestřičky houfně stávkovat nebo
nedejbůh skončili ve zdravotnictví, protože už prostě nemohou? Nevím jak vy, ale já si osobně nohu do sádry sama
nedám, kromě ponožek si nezašiji nic, natož nějakou ránu
na svém či cizím těle. A když začnu uvažovat o tom, že jsou
mezi námi onkologičtí pacienti, pacienti s náhlými akutními
stavy, těžké úrazy, dopravní nehody, které mohou potkat
kohokoliv z nás, tak na rovinu se přiznám, že z toho mám
strach a obavy.
No a co se týká čipů v těle, které se do nás údajně dostanou
společně s očkováním nebo s PCR testy či antigenními testy? Tak k tomu už vážně není co dodat. Na to mám snad už
jen následující obrázek, převzatý z Reflexu, protože s humorem jde všechno snáz. Konečně víme, kde ty čipy jsou
😊 😊 😊.
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Pokud jsme někoho z našich čtenářů přesvědčili k očkování, už teď předem velké díky.
Znovu a znovu prosím, zvažte to. Očkování nebolí, dnes si
už můžete vybrat i vakcínu. Očkuje se všude, v nemocnicích, u praktických lékařů.
K očkování směřuje i výzva naší paní doktorky MUDr. Oravcové – cituji:
„Očkujte se, apelace na nerozhodné, je to jediná cesta. Naše
ordinace očkuje i neregistrované a cizince, máme dostatek
vakcín Janssen jednodávková a Moderna dvoudávková, vhodná ke 3. posilovací dávce u lidí nad 60 let, kteří byli očkováni
jinou vakcínou a jsou 6 měsíců po, nemusejí se objednávat,
kdo přijde, ten mele. Pečovák a Sluníčko budu přeočkovávat
3. dávkou od 3. 12. 2021. Přibývá covidových nemocných i ve
Svobodě, respirace a nachlazení, ať napřed volají, zase distančně prosím.“
Ordinace praktického lékaře
MUDr. Jarmila Oravcová, s. r. o.
5. května 424, 542 24 Svoboda nad Úpou
499 871 140, mobil 604 233 376,
e‑mail: jarmila.oravcova@seznam.cz

lidé nad 50 let:
Věk 50-59 let

Svoboda nad Úpou

Kontakty:
Iva Jaklová – sociální pracovnice, mobil 734 310 989
Ivana Balcarová – tajemnice, mobil 731 479 260

Aktuální informace k novému
odpadovému systému
Od 1. listopadu se rozjel v našem městě nový odpadový
systém, který spočívá v tom, že jsme po městě zrušili kontejnerová stání (vyjma Rýchorského sídliště a vyjma nádob
na sklo) a občanům, kteří mají trvalý pobyt v našem městě
jsme rozdali nádoby na tříděný odpad (na plasty a papír).
Snížili jsme četnost svozů směsného komunálního odpadu
na 1x za 14 dní a tříděných komodit 1x 4 týdny. Vydali jsme
svozový kalendář až do konce roku 2022.
Jaké jsou první postřehy za 3 týdny fungování nového systému? Jednoznačně pozitivní. Nepořádek kolem kontejnerových stání je pryč, zatím nemáme zpětnou vazbu, že by
se někde kumuloval neoprávněně odpad a zdá se, že vše
funguje, jak má a jak jsme si přáli.

Data z naší obce z poloviny listopadu:

Obec

Pokud je problémem pro někoho, že stále neví, kam se
obrátit, jak se zaregistrovat k očkování a podobně, neváhejte se na nás obrátit. Poradíme vám na radnici, pomůžeme vám s registrací, prostě dotáhneme to spolu až
k samotnému očkování.

Věk 60-69 let

Věk 70-79 let

Věk 80+ let

populace neočkovaní neočkovaní populace neočkovaní neočkovaní populace neočkovaní neočkovaní populace neočkovaní neočkovaní
241

30,7%

74

304

26,3%

80

264

15,2%

40

121

19,0%

23

lidé nad 16 let:
Věk 16+ let
Obec
Svoboda nad Úpou

Věk 60+ let

populace

očkovaní

neočkovaní

populace

očkovaní

neočkovaní

populace

očkovaní

neočkovaní

1 774

63,9%

641

689

79,2%

143

283

7,1%

263

A jak je to s čísly hospitalizovaných pacientů v nemocnicích? Pokus obrázkem vysvětlit, že absolutní čísla v nemocnicích nelze bez souvislostí srovnávat. Jeden z nejnázornějších. Třeba to někomu pomůže k pochopení
toho, že 5 neočkovaných a 10 očkovaných v nemocnici
neznamená, že očkovaných v nemocnicích končí více. Jen
pro vysvětlenou: zelené tečky značí neočkované (Unvaccinated) a růžové tečky značí očkované jedince (Vaccinated).
4
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Několik nedostatků jsme řešili na Rýchorském sídlišti (zejména odkládání odpadu neoprávněnými osobami, které by měli mít vlastní nádoby – ale i to se nám společně
podařilo vyřešit). V polovině října jsme zajistili dodatečné
svozy tříděných komodit (plastů a papíru) pro stanoviště,
která slouží pro byty v panelácích. Sice jsme tam vymysleli
přesun stanovišť, posílení nádob tak, aby každý vchod měl
vlastní označený kontejner na směsný odpad, plast a papír
(některé vchody si je už i zamykají), přesto tříděných ko-

modit je mnoho a nádoby jim nestačí. Domluvili jsme tedy
s firmou TRANSPORT Trutnov, s. r. o. pouze pro paneláky
na Rýchorském sídlišti dodatečné svozy a to tak, že v týdnu, kdy se sváží ve středu směsný komunální odpad,
tak v tom stejném týdnu se ze sídliště ve čtvrtek sveze
papír a v pátek pak plasty. Pouze pro byty v panelových
domech na Rýchorském sídlišti jsme vydali extra nový svozový kalendář s platností od 18. 11. 2021, ve kterém jsou
vyznačeny termíny těchto dodatečných svozů. Předsedům
SVJ na Rýchorském sídlišti jsme tento svozový kalendář zaslali a je zveřejněn na webu města.
Pro ostatní se nic nemění a platí svozový kalendář tak, jak
byl vydán v září. Fungování nového systému pravidelně
monitorujeme, kontrolujeme pravidelné svozy v tom smyslu, aby svozová vozidla zajela tam, kam mají. Kontrolujeme přistavené nádoby (zejména u směsného komunálního
odpadu, zda mají popelnice platnou známku) jejich počet.
Tabulka se statistikou množství odpadu k 31. 10. 2021 vypadá následovně:
leden

Směsný komunální odpad ("SKO")
Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2021

35,429376

únor

březen

33,535757

37,994464

Rada pro nové domy v okrajových částech města, kde nový
systém v zimě bude fungovat teprve od letošní zimy – než
bych vybírala odpad z popelnice u domu do pytle (protože
zrovna nachumelilo), tak se raději půjdu projít v podvečer
přede dnem svozu s popelnicí na svozové místo a druhý
den v podvečer po svozu si ji prázdnou vyzvednu a zase se
projdu. Uděláte něco pro své zdraví, vyvarujete se riziku,
že pytel roztrhají psi, kočky nebo lišky, a ještě si ušetříte
práci s překládáním odpadu do pytle. Ale je to jen rada na
základě zkušeností, protože v Maršově II už tento systém
v lokalitě Pod Světlou horou funguje dva roky a pytle jsme
tu k dispozici neměli.
Děkujeme všem občanům znovu, že třídí odpad. Je to
důležité (stejně jako očkování proti covidu) a zcela určitě
bude mít naše zodpovědnost při třídění odpadu smysl, protože bude mít vazbu na výši poplatku za odpad. Pro rok
2022 je navrhován v obecně závazné vyhlášce poplatek ve
výši 500 Kč, tj. stále ve stejné výši, přestože by mohl činit
až 1.200 Kč. Nicméně změny v našem odpadovém systému
jsou tak zásadní, že chceme motivovat naše občany k lepšíduben

květen

31,095389 31,632999

červenec

srpen

září

říjen

37,782911

46,349778

42,017020

34,148876

35,429376

68,965133

106,959597

169,687985

212,375897

250,158808

296,508586

338,525606

372,674482

Papír
Plasty
Sklo
Bioodpad
Objemný odpad (počítá se do limitu jako SKO)
Tuky a oleje
Nebezpečný odpad - barvy, lepidla apod.
Nebezpečný odpad - pneumatiky

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

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

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

5,134320
4,571675
5,261429
3,773139
0,000000
4,451242
8,950000
7,740000
10,420000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
60,861138 52,169055

4,281789
4,108308
3,750974
9,930000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
64,758983

5,965536
4,638223
6,739660
15,298250
0,000000
0,083000
0,457000
2,360000
73,324580

4,476858
3,616422
5,297629
9,900000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
69,640687

5,609067
3,212388
2,473284
9,160000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
62,471759

4,116281
3,802108
3,948378
8,200000
6,880000
0,000000
0,000000
0,000000
61,095643

Množství SKO na 1 občana v kg

17,025169
17,025169

16,115212
33,140381

18,257791
51,398173

19,949730 15,200864 20,513173 18,156132 22,272839
71,347903 86,548767 107,061940 125,218072 147,490911

CELKEM

Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2021

Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele

√

√

√

Ještě pořád držíme roční limit 200 kg směsného komunálního odpadu na 1 občana na uzdě k 31. 10. Uvidíme, jak se
projeví nový systém v listopadových a prosincových datech.
Nyní nás budou čekat zimní měsíce, které budou zátěžovou
zkouškou pro nový odpadový systém. Pracovníci technické čety jsou připraveni upravovat místní komunikace tak,
aby se svozová technika dostala co možná nejdál k domům
a svoz odpadů probíhal bez problémů. Ale víte, jak je to
u nás někdy v zimě? Zákon schválnosti platí ve všech oborech lidské činnosti, takže určitě bude v zimě chumelit jen
z úterý na středu, kdy je svozový den 😊 a pak bude naše
veškeré snažení víte kde? Ale nebudeme pesimisté už teď,
paní Zima zatím v koutku někde čeká, ani náznakem to zatím nevypadá, že by chtěla z koutku ven. Ale třeba až budou noviny na pultech, bude vše jinak. Na zimu už jsme připraveni a tam, kde prostě svozová technika nevyjede kvůli
sněhu (okrajové lokality Svobody v kopcích), mají obyvatelé dvě možnosti:
-

buď si svezou popelnici na místo, které jim určuje mapka pro danou lokalitu

-

nebo si na radnici vyzvednou odpadový pytel na danou
komoditu (u směsného pouze 2 pytle měsíčně) a v den
svozu jej umístí na místo, které jim určuje mapka pro
danou lokalitu (místo je stejné jako pro popelnice)

138,054986

červen

42,687912

√

√

√

√

20,190783 19,715942
167,681694 187,397637

√

√

√

mu třídění, a proto je to určitá forma poděkování. Vyhlášku
bude sice schvalovat zastupitelstvo na prosincovém jednání dne 13. 12. , ale rada už doporučila zastupitelstvu tento
návrh přijmout.

Na MěÚ můžete platit kartou
Dovolujeme si znovu informovat občany, že na Městském
úřadě Svoboda nad Úpou jsme již před půl rokem zavedli
možnost používat při veškerých úhradách poplatků městu
platební karty. V rámci zlepšení služeb pro občany při úhradě poplatků a dalších plateb přistoupilo město k zavedení platebního terminálu. Terminál je umístěn na podatelně
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Městského úřadu. Platební kartou lze hradit správní i místní
poplatky, faktury a veškeré další platby – nájem pozemků,
kupní ceny za prodeje majetku ve vlastnictví města včetně
souvisejících poplatků apod. Platební terminál je schopen
přijímat všechny obvyklé platební karty. Samozřejmostí je
možnost použít také karty bezkontaktní.

Městský úřad hledá novou posilu
Městský úřad ve Svobodě nad Úpou nabízí volné pracovní
místo, druh práce: referent hospodářsko‑správního odboru
III. Více informací naleznete dále v novinách – plné znění
výběrového řízení, dále pak u tajemnice MěÚ Ing. Ivany Balcarové - tel. 731 479 260, email: iva.balcarova@
musvoboda.cz
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Stručný popis pracovní náplně:
• spisová a archivní služba – vedení spisovny, organizace
a zajišťování skartačního řízení veškerých dokumentů
města včetně elektronického skartačního řízení
• dotační referent – zpracování zpráv o udržitelnosti
projektů města, zpracování podkladů pro monitorovací zprávy, spolupráce s administrátory při podávání žádostí o dotace apod., zpracování jednoduchých žádostí
o dotace
• kulturní referent – organizace a zajišťování kulturních
akcí města
• odpadové hospodářství – výpomoc s agendou dle pokynů vedoucího odboru a vedení města
• agenda parkovacích automatů po městě včetně agendy
parkovacích karet

Listovací podoba novin Svoboda forum
Od listopadu je pro uživatele aplikace Hlášenírozlasu.cz
k dispozici listovací podoba novin Svoboda forum.
Na webové verzi https://musvoboda.hlasenirozhlasu.
cz/ je vpravo dlaždice Svoboda forum novinka:

6
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Po rozkliknutí se vám objeví všechna letošní vydaná čísla novin v listovací podobě:
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V mobilní aplikaci pak noviny v listovací podobě najdete zde:
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Výpis usnesení z 57. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 08. 11. 2021
USNESENÍ č. RM/773/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
souhlas k žádosti vlastníků domu č. p. 403 o souhlas se
stavbou oplocení u RD č. p. 403.

USNESENÍ č. RM/774/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
dokument Plán inventur na rok 2021 včetně jmenování UIK
(ústřední inventarizační komise) a DIK (dílčí inventarizační
komise) - viz příloha originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/775/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě zveřejněného Záměru města č. 18/2021 na
pronájem reklamní plochy na billboardu u autobusového
nádraží o rozměrech 5,1 a 2,4 metru cenovou nabídku č. j.
SVO/4516/2021 ze dne 5. 11. 2021 od společnosti SKI HOTEL, s. r. o., IČ 27233961, se sídlem 5. května 425, Svoboda
nad Úpou za nabízené nájemné ve výši 1.250 Kč bez DPH
měsíčně po dobu 24 měsíců s tím, že předmětem reklamy
bude umístění reklamy na restauraci a hotel SKI HOTEL ve
Svobodě nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/776/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
na základě zveřejněného Záměru města č. 19/2021 pronájem části parcely p. p.č. 774/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou na autobusovém nádraží pod zastřešením, a to společnosti AUDIS
BUS, s. r. o., IČ 15040500, se sídlem Soukenická 242, 516 01
Rychnov nad Kněžnou za nájemné ve výši 10.000 Kč bez DPH
měsíčně, na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu pro 1 - 4 autobusy společnosti AUDIS BUS, s. r. o.
v časovém režimu dle žádosti (režim parkování bude v pracovních dnech s večerním odstavením autobusů postupně od
18:30 až 23:10 a ranním výjezdem zpět do provozu od 04:00
až 05:00 hodin. O víkendech a státních svátcích 3 autobusy
budou stát a autobus zajišťující provoz bude nasazen na linkách v rozmezí od 06:30 do 20:10 hodin. Parkování autobusů
bude organizováno tak, aby odstavená vozidla neblokovala
možnost průjezdu a dopravní obsluhy autobusového terminálu, i když se víceméně jedná převážně o dopravní obsluhu
autobusy společnosti AUDIS BUS, s. r. o.).

USNESENÍ č. RM/777/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Smlouvu o zřízení a provozu sběrného místa se společností EKOLAMP, s. r. o. (viz příloha originálu zápisu), IČ
27248801, se sídlem I.P. Pavlova 1789/5, 120 00 Praha 2
na zajištění bezplatného zpětného odběru příslušných
elektrozařízení a oddělený sběr elektroodpadů (zejména osvětlovací zařízení), kdy služby této společnosti bu-

dou zajišťovány prostřednictvím provozovny sběrného
dvoru p. Jiřího Kloseho, IČ 11165006 na adrese Nádražní 529, 542 24 Svoboda nad Úpou s tím, že město na základě případných odměn z motivačního programu EKOLAMP poskytne zprostředkovateli fakturační odměnu,
o jejíž výši vždy rozhodne Rada města.
b) Smlouvu o poskytování služeb firmy TRANSPORT Trutnov s.r.o (viz příloha originálu zápisu) s Městem Svoboda nad Úpou jako právnickou osobou, resp. podnikatelským subjektem na zajištění svozu komunálního odpadu
z Městského úřadu a areálu městského stadionu.

USNESENÍ č. RM/778/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh Obecně závazné vyhlášky č. 3/2021, o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství (viz příloha originálu zápisu) a doporučuje Zastupitelstvu města
schválit vyhlášku v tomto znění.

USNESENÍ č. RM/779/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města v souvislosti se zákonem č. 35/2021
Sb., o Sbírce předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů a souvisejícím zákonem č. 36/2021
Sb., kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím
zákona o Sbírce právních předpisů územních samosprávných celků a některých správních úřadů zrušení následujících obecně závazných vyhlášek města:
- OZV č. 8/1999, o změně čísel popisných ze dne 22. 2. 1999
- OZV č. 1/2003, Požární řád ze dne 14. 10. 2003
- OZV č. 3/2006, kterou se mění OZV č. 1/2003 – Požární
řád ze dne 19. 12. 2006
- OZV č. 2/2003, o zabezpečení požární ochrany při akcích
ze dne 14. 10. 2003
na základě odůvodnění v zápise.

USNESENÍ č. RM/780/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Zpracování projektové dokumentace –
oprava mostu Maršov II ve Svobodě nad Úpou“.
b) znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby
s názvem „Zpracování projektové dokumentace – oprava mostu Maršov II ve Svobodě nad Úpou“ včetně Přílohy č. 1 - Závazný návrh Smlouvy o dílo.
c) výběr 4 dodavatelů, kterým bude Výzvy dle bodu a) zaslána:
-ADVISIA, s. r. o., Pernerova 659/31a, 186 00 Praha- Karlín, IČ: 24668613,
-Dik Janák, s. r. o., Revoluční 207, 541 01 Trutnov, IČ:
62063600,
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-Ing. IVAN ŠÍR, projektování dopravních staveb
CZ, s. r. o., Haškova 1714/3, 500 02 Hradec Králové, IČ:
25962914
-M‑PROJEKCE, s. r. o., Resslova 956/13, 500 02 Hradec
Králové, IČ: 05061415
d) že vyhodnocení nabídek bude provedeno hodnotící komisí, která je složena ze tří členů: Mgr. Petr Týfa,
Ing. Helmut Ruse, Ing. Jaroslav Chmelař, náhradníci Petr
Horáček a Tomáš Hovard, dne 6. 12. 2021 v 16,00 hod.
v kanceláři starosty.

USNESENÍ č. RM/781/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
pověřuje
starostu města, aby do příštího jednání rady přepracoval
prvotní koncept Směrnice, resp. pravidel o provozu parkovacích automatů v centru města včetně ceníku parkovného
a pravidel pro vydávání předplacených rezidenčních karet
včetně jejich ceníku (viz příloha originálu zápisu) na základě diskusních připomínek a námitek.

d)

e)

f)

h)

USNESENÍ č. RM/782/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) snížení tištěného nákladu periodika Svoboda forum od
prosince 2021 na 200 ks.
b) Dodatek č. 5 ke Smlouvě o dílo ze dne 20. 10. 2010 s dodavatelem Luďka Tomešová, Tiskárna LT, IČ 11117010
(viz příloha originálu zápisu), kterým se snižuje počet
kusů tištěného nákladu a cena za zpracování jedné strany A4 měsíčníku Svoboda fórum.
c) nabídku společnosti URBITECH, s. r. o., která provozuje
aplikaci Hlášení rozhlasu.cz, na zpracování zpravodaje
Svoboda fórum do interaktivní listovací podoby s možností distribuce do několika minut a přizpůsobením pro
mobilní telefony, tablety a počítače ve verzi 12 kusů /
rok za cenu 4.500 Kč ročně bez DPH.

USNESENÍ č. RM/783/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) předložené dokumenty o vývoji poskytnutých hodin
pečovatelské služby příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou k 30. 9. 2021 (viz příloha originálu
zápisu).
b) předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k 30. 9. 2021 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou k 30. 9. 2021
včetně Výkazu zisku a ztráty k 30. 9. 2021 (viz příloha
originálu zápisu).
g) předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k 30. 9. 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov k 30. 9. 2021 včetně Výkazu zisku
a ztráty k 30. 9. 2021 (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
c) změnu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2021 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu) - předmětem změny
je zejména úprava výše dotací ve výnosech na činnost
PO pro rok 2021 v rámci úseku pečovatelské služby (na10
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i)

j)

výšení částky o 226.250 Kč) a s tím související úprava nákladů zejména na úseku pečovatelské služby, přičemž
celková výše provozního příspěvku zřizovatele se snižuje na 787.000 Kč.
Sazebník úkonů pečovatelské služby od 1. 1. 2022
(viz příloha originálu zápisu), které poskytuje příspěvková organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda
nad Úpou.
odpisový plán příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou pro rok 2022 (viz příloha originálu zápisu).
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou na rok 2022 (viz příloha originálu zápisu) pro účely
zveřejnění s tím, že provozní příspěvek zřizovatele pro
rok 2022 bude činit 1.216.500 Kč.
změnu č. 3 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2021 u PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda
nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu) předmětem změny jsou přesuny mezi účty, přičemž celková výše provozního příspěvku zřizovatele se nemění.
odpisový plán příspěvkové organizace Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov pro
rok 2022 (viz příloha originálu zápisu).
návrh Rozpočtu - plán nákladů a výnosů příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpu, okres Trutnov na rok 2022 (viz příloha originálu zápisu) pro účely zveřejnění s tím, že provozní příspěvek
zřizovatele pro rok 2022 bude činit 3.600.000 Kč.

USNESENÍ č. RM/784/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zpracovaný návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na
rok 2022 ke zveřejnění včetně 4 příloh:
- Příloha č. 1 - Rozpis rozpočtu města Svobody nad Úpou
na rok 2022
- Příloha č. 2 - Komentář k Návrhu rozpočtu Města Svobody
nad Úpou na rok 2022
- Příloha č. 3 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na
rok 2022 PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov
- Příloha č. 4 - Návrh rozpočtu - plán výnosů a nákladů na
rok 2022 PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou
(vše viz přílohy originálu zápisu) s tím, že do návrhu rozpočtu budou ještě zapracovány položky v příjmech a výdajích na agendu parkovacích automatů (v příjmech i výdajích
shodně 300 tis. Kč) a poté budou tyto dokumenty zveřejněny před projednáváním návrhu rozpočtu na rok 2022
v zastupitelstvu v zákonné lhůtě v souladu se zákonem
č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územně samosprávných celků.

USNESENÍ č. RM/785/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně snahy města získat od Státního pozemkového úřadu (dále jen „SPÚ“) pozemek p. č. 105/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou (u bývalé svíčkárny,

podrobně viz zápis) prostřednictvím směny za pozemek
města p. p.č. 163/18 o výměře 398 m2 v k.ú. Maršov II, který
navazuje na pozemek SPÚ p. č. 207/6 v k.ú. Maršov II a pověřuje starostu města, aby zajistil zpracování znaleckých
posudků na ocenění obou parcel a případně podal žádost,
aby byl celý proces zahájen co možná nejdříve. Rada města
předává tuto záležitost k projednání na nejbližším zasedání
zastupitelstva a doporučuje zastupitelstvu směnu schválit.

USNESENÍ č. RM/786/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh programu 20. veřejného zasedání ZM dne
13. 12. 2021 (viz příloha originálu zápisu), do kterého bude
doplněn bod s názvem Směna pozemku p. p.č. 105/1 (v majetku České republiky - Státního pozemkového úřadu) za
pozemek ve vlastnictví města p. č. 163/18 v k.ú. Maršov II.

USNESENÍ č. RM/787/57/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení dlouhodobě volného bytu č. 30 v Domě s pečovatelskou službou o velikosti 3 + 1 (rezerva pro případného
údržbáře) a výměře 66,33 m2 nové učitelce němčiny v ZŠ
a MŠ Svoboda nad Úpou Mgr. XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, 513 01 Semily z důvodu velké dojezdové vzdálenosti z místa bydliště do místa zaměstnání. Rada
pověřuje ředitelku DPS uzavřením nájemní smlouvy na byt
č. 30 na dobu neurčitou 3M výpovědní lhůtou bez udání důvodu, za nájemné ve výši 100 Kč/1 m2, požadovanou kaucí
ve výši 3 měsíčních nájmů, stejně jako u nájemních bytů
města v č. p. 473.

Výpis usnesení z 58. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 22. 11. 2021
USNESENÍ č. RM/788/58/2021

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

b) zveřejnění záměru pronájmu parcely p. p.č. 7/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku ostatní plocha se
způsobem využití neplodná půda o výměře 65 m2.

vydává
nesouhlasné stanovisko k žádosti o závazné stanovisko města k umístění jeřábu stavby „Bytové domy s nebytovými prostory a krytými garážovými stáními ve Svobodě nad Úpou,
parc. č. 9/1 v k.ú. Maršov I, protože provoz jeřábu může závažným způsobem ohrozit majetky vlastníků okolních nemovitostí a rovněž bezpečný provoz na místních komunikacích
i na hlavní páteřní komunikaci směrem na Pec a pro výstavbu
domů, které nebudou nijak vysoké není takové zařízení potřeba a podle sdělení stavební firmy není ani používán.

USNESENÍ č. RM/789/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
žádost o souhlas s umístěním kabelu v komunikaci
p. p.č. 579/1, k.ú. Maršov I a následné zřízení věcného břemene, protože se jedná o kabel pro účely propojení fotovoltaických panelů s rodinným domem a součástí žádosti
nebyla projektová dokumentace komplexního řešení záměru žadatele (tj. propojení, umístění FVP), který podléhá
územnímu souhlasu dle sdělení stavebního úřadu.

USNESENÍ č. RM/790/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
a) Zastupitelstvu města prodej parcely p. p.č. 7/6 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, a to ze dvou důvodů:
1) s ohledem na přilehlou místní komunikaci, kdy pozemek zasahuje do části komunikace a prodejem by došlo
ke značnému zúžení
2) dále i s možnou vizí do budoucna, kdy by třeba v budoucnu došlo ke komplexní rekonstrukci komunikace
včetně zatrubněného potoka, kdy by se mohla otevřená
část potoka v budoucnu uzavřít („zadeklovat“) a z daného prostoru by mohla vzniknout prostorná křižovatka
bez díry do potoka.

USNESENÍ č. RM/791/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Opatření orgánů města č. 1/2021 - Pravidla pro využívání
vyhrazených parkovacích míst, kterými se stanoví cena za
stání silničních motorových vozidel na určených úsecích
obecních komunikací ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/792/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) poskytnutí mimořádné odměny ředitelce příspěvkové organizace města - Domu s pečovatelskou službu
Svoboda nad Úpou paní Martině Motejlkové za měsíc
listopad 2021 z fondu odměn příspěvkové organizace
(viz příloha originálu zápisu) dle odůvodnění v zápise.
b) poskytnutí mimořádné odměny řediteli příspěvkové organizace města - panu Ing. Michalu Krtičkovi za měsíc
listopad 2021 z finančních prostředků státního rozpočtu na mzdové výdaje (viz příloha originálu zápisu) dle
odůvodnění v zápise.

USNESENÍ č. RM/793/58/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
sdělení, výzvu č. j. 083 EX 302/06 přípis soudního exekutora ze dne 18. 11. 2021 (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že jako oprávněný (tj. Město Svoboda nad Úpou) považuje
jistinu pohledávky za uhrazenou a exekuce bude zastavena v souladu s přechodnými ustanoveními čl. IV bodu 25
zákona č. 286/2021 Sb. (tzv. institut „milostivého léta“ ve
vztahu k dlužníkům).
PROSINEC 2021 | LEDEN 2022
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Kulturní tým
Dýňák 2021
V minulém roce nám společné dlabání dýní u školy
překazila pandemie, letos počasí. Nenechali jsme se
ale odradit. Dýně připravené na akci jsme rozdali zájemcům, kteří si je potom mohli zase vyřezat v teple
a suchu svých domovů. Kdo chtěl, mohl nám zaslat fotku svého výtvoru do mailu a soutěžit tak o drobnou
cenu.

1. Markéta Dudková
2. Filip Stránský
3. Petra Štěpová

Zaslaným fotkám jsme přidělovali body a výherci jsou:

Váš kulturní tým
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Děkujeme všem zúčastněným a těm, kteří nám pomohli vyzdobit svými dýněmi město, a věříme, že v příštím
roce se zase všichni společně potkáme.

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
Tajemnice Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
vyhlašuje

v souladu § 7 zákona č.312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o úřednících“)

výběrové řízení
na místo
název ÚSC:
druh práce:
místo výkonu práce:
platová třída:
pracovní poměr:
termín nástupu:

Město Svoboda nad Úpou, IČ 00278335
referent hospodářsko – správního odboru III
Městský úřad ve Svobodě nad Úpou, náměstí Svornosti 474, 542 24 Svoboda
nad Úpou
9. 1 (nástupní plat 25.000 Kč – 30.000 Kč v závislosti na dosažené praxi,
vzdělání a získaných zkušeností, po uplynutí zkušební doby možnost navýšení
podle vyhodnocení výsledků práce ve zkušební době)
pracovní poměr na dobu neurčitou (pracovní úvazek 1,00)
1.3.2022

Stručný popis pracovní činnosti:
✓ spisová a archivní služba – vedení spisovny, organizace a zajišťování skartačního řízení
veškerých dokumentů města včetně elektronického skartačního řízení
✓ dotační referent – zpracování zpráv o udržitelnosti projektů města, zpracování podkladů pro
monitorovací zprávy, spolupráce s administrátory při podávání žádostí o dotace apod.,
zpracování jednoduchých žádostí o dotace
✓ kulturní referent – organizace a zajišťování kulturních akcí města
✓ odpadové hospodářství – výpomoc s agendou dle pokynů vedoucího odboru a vedení města
✓ agenda parkovacích automatů po městě včetně agendy parkovacích karet
Předpoklady:
• Dle ustanovení § 4 zákona o úřednících
Požadavky kladené na uchazeče o uvedené místo:
• Kvalifikační požadavky – vzdělání – minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou
• Základní orientace v zákoně č. 128/2000 Sb. o obcích a v zákoně č. 499/2004 Sb., o
archivnictví a spisové službě
• Výborná znalost práce na PC – MS Office – Word, Excel, Internet, elektronická pošta, správa
a práce se soubory, datová schránka, elektronické zpracování dokumentů – podepisování,
časová razítka
• Umění jednat s lidmi - dobré komunikační a vyjadřovací schopnosti v písemném i mluveném
projevu, společenská úroveň jednání a vystupování, schopnost zvládat stresové situace,
bezpodmínečná ochota osobního kontaktu při práci s klienty
• Schopnost samostatné i týmové práce
• Zodpovědnost a pečlivost
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, 1.01.12 koordinační, projektový a programový pracovník, 2.10.12 referent správy
kultury, 2.10.32 referent informačního systému veřejné správy, vše 9. platová třída, odměňování se řídí NV
č. 341/2017 Sb., o platových poměrech zaměstnanců ve veřejných službách a správě, ve znění pozdějších předpisů
1
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Výhodou uchazeče bude:
• vysokoškolské vzdělání
• řidičský průkaz skupiny B a aktivní řidič
• praxe ve veřejné správě – spisová služba, dotace, praxe s elektronickými nástroji
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 elektronického kontaktu (email)
✓ Datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeči připojí tyto doklady (přílohy):
✓ Životopis s uvedením údajů o veškerých dosavadních zaměstnáních a o odborných znalostech
a dovednostech týkajících se správních činností 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
✓ Úředně ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
✓ Čestné prohlášení o předpokladech dle § 4 zákona o úřednících
✓ Potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti k výkonu požadované práce referenta
✓ Aktuální výpis z bodového hodnocení řidiče ne starší než 1 měsíc (lze získat na MěÚ CzechPoint)
✓ 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 referent hospodářsko – správního odboru III
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou, vedeného pod č.j. SVO/2633/2020.“
Přihlášky s požadovanými doklady doručte poštou nebo osobně nejpozději do 9.12.2021 do
12,00 hodin v zalepené obálce s označením: Neotevírat, Výběrové řízení – referent HSO 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
Další informace o průběhu výběrového řízení:
Výběrové řízení bude probíhat ve dvou kolech. V rámci prvního kola výběrového řízení budou
posuzovány náležitosti všech přihlášek, jejich úplnost. Pokud přihláška nebude obsahovat veškeré
náležitosti a přílohy, nelze přihlášku považovat za úplnou, a uchazeč bude vyzván emailem
v přiměřené lhůtě o doplnění. Pokud uchazeč v této lhůtě nedoplní chybějící náležitosti, bude
z výběrového řízení vyřazen. Dále bude v rámci tohoto prvního kola posuzováno splnění
požadovaných předpokladů a požadavků. Uchazeči, kteří nevyhoví těmto předpokladům a požadavkům
budou v tomto kole rovněž vyřazeni.
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Uchazeči, kteří postoupí do druhého kola, budou pozváni do druhého kola – pozvánka do druhého
kola bude zaslána pouze na elektronický kontakt (email), který bude uveden v přihlášce.
Požadované znalosti, dovednosti a schopnosti uchazečů, kteří splnili výše uvedené předpoklady a
požadavky a jejich přihláška byla úplná, budou prověřeny v druhém kole, které proběhne ve středu
15.12.2021 formou ústních pohovorů s jednotlivými uchazeči, a to postupně od 12,30 hodin. Čas
začátku ústního pohovoru s každým jednotlivým uchazečem bude uveden v pozvánce do druhého
kola.
Upozornění:
➢ Nevyžádané doklady s osobními údaji budou po skončení výběrového řízení skartovány.
➢ Podle § 16 odst. 3,4 a 5 zákona o úřednících nesmí být úředník členem řídícího, dozorčího nebo
kontrolního orgánu právnické osoby, jejímž předmětem činnosti je podnikání. Jinou výdělečnou
činnost může (až na zákonem stanovené výjimky) vykonávat jen s předchozím písemným
souhlasem zaměstnavatele.
➢ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení kdykoliv v jeho průběhu nebo
nevybrat žádného z uchazečů.
➢ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ověřit údaje o dosavadních zaměstnáních a o odborných
znalostech a dovednostech ověřit u případných zaměstnavatelů uvedených v životopise.
➢ Vyhlašovatel si vyhrazuje právo při komunikaci s uchazečem používat výhradně funkční
elektronický kontakt (email), který bude uveden v přihlášce.
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 11.11.2021
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
elektronicky podepsáno

*MESUX000SAQX*
MESUX000SAQX

Záznam o zveřejnění výběrového řízení na úřední desce MěÚ, včetně elektronické:
č.j. : SVO/4590/2021
skartační znak/lhůta: 118.11
S/5
Zveřejněno:
11.11.2021
Sejmuto:
10.12.2021
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Měsíční dění v naší škole
Výtvarná soutěž O korunu sv. Václava
Na konci září se první stupeň naší školy zúčastnil výtvarné soutěže O korunu sv. Václava, kterou vyhlásila farní obec Velká Úpa. Připomněli jsme si
tím významný český svátek Den české státnosti.
Hodnotící komise skládající se z několika porotců měla velmi těžký úkol, jelikož se přihlásilo 90 žáků ze 3 škol.
Kritéria hodnocení účastníkům soutěž také nezjednodušila, ale i přesto můžeme s velkou radostí napsat, že byly vybrány dvě výtvarné práce z naší školy, a to práce Kristýnky
Tomešové z 1. třídy a práce Elisy Tyllové ze 4. třídy.
Všechna vítězná díla jsou zveřejněna na FB stránce farní
obce ve Velké Úpě a jsou vystavena v předsálí místního
kostela.
Ještě jednou gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší
školy.
Mgr. Nikola Zimová

Soutěž ve sběru papíru
Vážení rodiče,
vyhlašujeme soutěž ve sběru papíru „POMÁHEJ A VYHRAJ“ pro školní 2021 – 2022.
Tato soutěž má na naší škole dlouholetou tradici, která
byla bohužel ve školním roce 2019 - 2020 přerušena epidemií a ve školním roce 2020 – 2021 jsme ji ani, ze stejného
důvodu, nevyhlásili.
Doufáme, že situace se bude zlepšovat a na jaře budeme
moct sběr uskutečnit v normálním režimu. Pokud by k uzavření škol na jaře i přesto došlo, sběr zorganizujeme a papír
od vás vybereme.
Co sbíráme a jak papír třídit?
1. noviny – nepatří sem letáky ze supermarketů,
vykupují se za nejvyšší cenu
2. kartony – krabice od bot, elektrospotřebičů apod.
3. časopisy a letáky ze supermarketů
4. směsný – výkresy, odstřižky, kancelářský papír,
krabičky od potravin, knihy bez desek
Všechen sběr musí být bez laminových, látkových desek, kovových či plastových spirál (kalendáře), pevně
svázaný, případně srovnaný v krabicích.
Nesbíráme!: paletky od vajec, ruličky od toaletního papíru,
papír mastný, špinavý (použité kapesníčky).
Těšíme se na spolupráci.
Mgr. D. Rolencová a Mgr. I. Nešněrová
16
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Novinky z I. oddělení školní družiny
V říjnu jsme si ve družině užívali barevný podzim nejen při
vycházkách, ale i tvořením pro radost. Náš projekt na říjen
nesl název, Podzim, duchové a dušičky“.

Říjnová fotogalerie II. oddělení školní
družiny

Říjen v naší mateřské škole
Říjen u Myšek

Krásný podzim všem přejí děti a vychovatelka Lenka s asistentkami Šárkou a Renatou!

Máme za sebou náročné chřipkové období, které nás letos
zasáhlo v silné míře. Proto jsme nějakou část měsíce trávil
společně se Zajíčky, neboť byly nemocné nejen děti, ale i paní
učitelky. Ale i přes všechny nepříjemnosti jsme si užili krásné
barevné podzimní období. Během vycházek děti sbíraly barevné listy a kaštany a ve školce z nich pak tvořily zajímavé stavby či výrobky (skřítky, zvířátka, kaštanové obrázky). Kromě
přírodnin jsme si připomněli
i nejznámější druhy zeleniny.
Děti se je učily poznávat, pojmenovat, ochutnaly pečené
brambory (které měly velký
úspěch). Naučily se básničku
o bramboře, seznámily se
s pohádkami O veliké řepě
a Hrášek na cestách. Dokonce za námi do školy jedna
pohádka i přijela: Knihadýlko
s pohádkou Pavouček Čenda.
Moc se nám líbila, a dokonce
si i někteří zkusili malou pavučinku namotat na kartón.
Zajímavý zážitek nám poskytla i jedna vycházka, kdy
jsme našli a následně pustili do trávy malého slepýše
a opravdu nevšední možnost
pozorování lišky z nevelké
vzdálenosti, která si hrála ve
spadaném listí (zároveň byly
děti upozorněny na nebezpečí vztekliny).
PROSINEC 2021 | LEDEN 2022
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Říjen u Zajíčků
Měsíc říjen nesl krásné podzimní znaky, ale bohužel
i velkou nemocnost dětí.
Ve školce jsme si osvojovali
znalosti o ovoci a zelenině,
vyrobili si ovocnou a zeleninovou zahrádku, hráli
hmatové a sluchové hry,
učili se orientaci v prostoru
(vpravo, vlevo), ochutnávali
jsme ovoce a zeleninu, naučili se podzimní básničky
a písničky, seznámili jsme
se s pohádkami O veliké
řepě, Princeznička na bále
a Bacil a Vitamín. Hledali
jsme písmenka na začátku
slova, učili se rozklad slov,
rytmizaci slov, početní úkoly. Při návštěvě zahradnictví
děti pozorovaly a počítaly
dýně, které si ve školce také
vyrobily.
Při vycházkách jsme s dětmi využívali hezké slunečné počasí a chodili na sběr kaštanů a barevných listů, ze kterých si
děti vyrobily krásné podzimní skřítky.
V tomto měsíci jsme zakončili plavecký výcvik v krytém bazénu v Trutnově a děti si odnesly na památku diplom, sladkost a hezké zážitky.
Po dlouhé době jsme navštívili divadlo v MŠ s pohádkou
Dobrodružství pavoučka Čendy, děti vyprávění moc bavilo,
po divadle si mohly vypůjčit a prohlédnout rekvizity a knížky s obrázky.
Některé naše výrobky můžete vidět v galerii na plotě
u ZŠ.

Říjen u Medvídků
Začátkem měsíce jsme si povídali o zelenině. Četli jsme
pohádku O Veliké řepě,
věnovali jsme se hodně
prostorovým pojmům. Další dva týdny docházelo do
školky kvůli nemocnosti jen
velmi málo dětí. Program
byl přizpůsoben počtu. Povídali jsme si hodně o podzimu, o změnách počasí,
o lesních zvířátkách, a to
hlavně formou pohybových
her, písní, tvoření. Když nás
ve školce už trochu přibylo,
povídali jsme si o lesních
zvířátkách, listnatých a jeh18
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ličnatých stromech a o tom, jaký je mezi nimi rozdíl. Hledali
jsme je i při vycházkách po okolí. Využívali jsme ještě stále
pěkného počasí a hodně vyráželi do přírody, všímali jsme si
barevných stromů, listů, sbírali přírodniny. Nechyběla ani
pohádka O Smolíčkovi, kterou si děti i zahrály. Naši školku
také navštívilo divadýlko Knihadýlko, kdy nám byly hravou
formou přiblíženy knihy O pavoučkovi Čendovi. Koncem
měsíce jsme oslavili ve školce Halloween. Děti přišly do třídy v maskách, hráli jsme hry, tancovali jsme na strašidelné
písně. Vyráběli jsme netopýry a pavouky na výzdobu šatny.
Spousta kamarádů v měsíci říjnu oslavila narozeniny.
Paní učitelka Lucka

Kulatý nesmysl II
Slunečné středeční odpoledne 20. října 2021 patřilo sportovním radovánkám. Konal se druhý díl soutěže Kulatý nesmysl, který je zařazen do celoroční soutěže O tajný výlet.
Soutěžilo se v drobných dovednostních disciplínách jako
hod na přesnost, basketbalový driblink, dvojtakt na koš
a fotbalová střelba na přesnost. Soutěže se bohužel zúčastnili jen 4 žáci, což je velká škoda.
Nejlepším sportovcem v těchto aktivitách se stal Marek
Šustr ze 7. B. Díky i dalším zúčastněným – 2. místo Reginová Nela 7. A, 3. místo – Denisa Rudavská 7. B a 4. místo
Říhová Linda 7. A.
Mgr. Břetislav Klomínský

Tonda Obal na
cestách
V pátek 22. října dorazili do
naší školy lektoři vzdělávacího programu Tonda Obal
na cestách, kteří žákům přijeli zvýšit jejich povědomí
o správném třídění a recyklaci odpadů. Vzdělávací program v délce 1 vyučovací hodiny s praktickými ukázkami
třídění, druhů odpadů, druhů
nádob na ukládání odpadů
a dalších ukázek postupně
vyzkoušely všechny třídy
školy od první až po devátou.

Mezinárodní
projekt – Záložka
do knihy spojuje
školy
V průběhu měsíce října se
žáci naší školy zapojili do
mezinárodního
projektu
s názvem, Záložka do knihy
spojuje školy“.
Jednalo se o jeho již 5. pokračování. Projekt je zaměřen na výměnu záložek do
knih mezi žáky základních
a středních škol napříč Českou republikou a Slovenskem.
V příloze můžete zahlédnout záložky různých tvarů,
barev i velikostí, které naši
žáci vytvořili.
Celkem jich letos bylo 188
kusů.
PROSINEC 2021 | LEDEN 2022

19

V pondělí 25. října 2021 proběhla další soutěž o účast na
tajném výletě, která byla určena žákům 2. až 5. třídy.
Žáci měli za úkol poznat modřín, smrk, jedli, borovici, dub,
rakytník, pámelník, růži a také uhodnout rostliny podle hádanek – trávu, obilí, tulipán, kopřivu, petrklíč, fialku a borůvčí.
A jak to dopadlo? Žáci poznali hodně rostlin, nejvíce je potrápil rakytník.
Kategorie 4. a 5. třída:
1. – 2. místo - Amálka Šustrová a Jakub Rudavský – poznali
všech 15 rostlin – získávají po 4 bodech,
3. – 4. místo – Kristýnka Štěpová a Violka Svobodová – poznaly 14 rostlin – získávají po 2 bodech.
Kategorie 2. a 3. třída:
1. místo – Marianka Homolová - poznala 14 rostlin – získává
4 body,
Všechny záložky odešly poštou spolu s průvodním dopisem
směrem na Slovensko, kde na ně už netrpělivě čekali jejich
budoucí slovenští majitelé.
Partnerskou školou nám v letošním pokračování projektu
byla Základná škola s materskou školou P. E. Dobšinského
z Banskobystrického samosprávného kraje.

Poznávání rostlin trochu jinak

2. místo – Klárka Štěpová – poznala 13 rostlin – získává
3 body,
3. místo – Barborka Vachková – poznala 10 rostlin – získává
2 body.
Ostatní 4 soutěžící získávají po 1 bodu.
Děkuji všem za účast a doufám, že jste si poznávání užili.
Vítězům blahopřeji.
Mgr. Milada Pleskačová

Strašně dobrej den
Svoboda nad Úpou bývá v listopadu tradičně vyzdobena
dýněmi. I my jsme si chtěli ozdobit třídy a školu a učit se
chvilku netradičně. A myslíme, že se nám to povedlo.
V úterý 2. listopadu proběhl na škole projektový den s názvem Strašně dobrej den, který byl zaměřený na oslavu
podzimu a připomínku svátků, které se v tento čas slaví.
Ve škole tento den nezvonilo, žáci i učitelé se převlékli do
masek, a to nejen strašidelných, donesli dobroty na podzimní hostinu. Program byl pestrý, tvořili jsme dekorace, hráli vědomostní hry, soutěže, kvízy napříč předměty
a udělali i ochutnávku dobrot, které si žáci donesli. Byla
také přehlídka masek a aktivity pro stmelování a hodnocení kolektivu.
Každá třída si navrhla a vydlabala svého dýňáka a vytvořila ozdoby z různých materiálů. Vědomosti žáci poměřili ve
hře Riskuj a v „Únikovce“ plnili úkoly, které odkryly 3 svátky, o kterých jsme si povídali a vysvětlili původ a význam.
Perličkou programu byla hodina vědy, která skrze tajné
písmo a chemické pokusy probudila v mnohých touhu po
hlubším poznání. Přivítali jsme také do našeho kolektivu
20
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nového kamaráda – samce užovky červené a vymýšlíme mu
jméno.
Celý program doladily paní kuchařky, které nám naservírovaly strašidelné menu v čarodějných kostýmech. Moc jim
za to děkujeme.
Také děkujeme všem učitelům, asistentkám, pracovníkům
školy a vedení, že jsme si mohli vyzkoušet učit se „jinak“
než obvykle. Bylo to moc prima!

www.zssvoboda.eu
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Střípky z dějin: Kulaté výročí
železniční tratě do Svobody nad
Úpou
Antonín Tichý
Přesně před 150 lety 17. prosince 1871 přisupěl v oblacích páry na úplně nové nádraží s názvem Freiheit
postavené s předvídavou samozřejmostí na katastru
sousední obce Mladé Buky girlandami slavnostně
vyzdobený první vlak. Jeho uvítání nadšenými davy obyvatel z širokého okolí bylo nevídané a prostory hotelu

vozy a která se později stala s rozvojem turistického
ruchu i důležitou tepnou osobní přepravy cestujících do
hor byly za ta léta popsány doslova stohy papíru. Několika skromnými příspěvky, které lze všechny vyhledat
na webu www.freiheit.cz je rozmnožil i autor těchto
řádků. Doba je klipová, tak co takhle místo omílání známých informací přinést nový autentický starý snímek.
Jeden takový historický záběr svobodského nádraží
„krátce“ po zahájení provozu zachytil tehdejší renomovaný fotograf s ateliérem v Trutnově a pobočkou v Janských Lázních Anton Carl Pitzek. S laskavým svolením
archivu Veselý výlet má možnost si fotografii i s dalšími
svobodskými zajímavostmi zřejmě poprvé po mnoha letech prohlédnout široká veřejnost.

Pro srovnání nabízím pohled téměř ze stejného
místa z roku 2015. Popředí dominuje strážní
domek a na horizontu se
vypíná Světlá, ta menší ze
sesterské dvojice s Černou horou. Ostatní, snad
jen mimo zdánlivě předimenzovaného
kolejiště
je všecko jinak. Někdejší řídká zástavba tohoto
koutu
krajiny,
který
v současnosti pohltila
nekontrolovaná zeleň, odhaluje zapomenutý vzhled
původní kostelní věže
a naproti nádraží lešením
obehnanou rozestavěnou
budovu pozdějšího hotelu Sport. V zákrytu za
novostavbou vyčuhuje již
zavedený a prosperující
ubytovací hostinec patřící
A. C. Pitzek – Svoboda nad Úpou 1874 – archiv Veselý výlet
původně akciovému pivovaru ve Vrchlabí, provo„U Města Vídně“ u mostu přes Úpu kde dnes sídlí Česká zovaný později manželi Bönschovými, který si většina
pošta sotva stačily pojmout prominentní hosty. O trati pamětníků vybavuje jako odpuzující a vybydlenou turisspojující okresní město Trutnov s bránou do východních tickou noclehárnu, zbořenou v 70. letech minulého stoKrkonoš, o které snily generace podnikatelů v Úpském letí v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice z Trutnoúdolí odkázané při dopravě zboží pouze na koňské po- va do Pece pod Sněžkou.

Současný pohled na kolejiště při vjezdu od Trutnova / Svobodské nádraží od severu na historické pohlednici
22
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Největší zajímavostí Pitzkova snímku je staniční budova,
spojovaná automaticky s charakteristickou verandou, která
však byla vystavěna až po jeho expozici teprve po schválení
projektu ředitelstvím dráhy v říjnu 1877. Většina typizovaných staveb tehdejší Rakouské severozápadní dráhy vznikala
v architektonickém ateliéru komerčního rady Carla Schlimpa,
který na ně měl výsadní monopol. Jako architekt nebyl tento
rodák z Veletic u Žatce (13. ledna 1834 – 15. ledna 1901) působící ve Vídni žádné „ořezávátko“. Jeho nejznámější stavbou

byl komplex budov pražského nádraží Těšnov, považovaného
odborníky za jedno z nejkrásnějších ve střední Evropě, které
nechala barbarsky zbourat vládnoucí věrchuška i přes protesty památkářů v roce 1985. Staromilsky fotogenické nádraží
ve Svobodě nad Úpou, před kterým se tak rádi nechávali fotografovat uniformovaní ajznboňáci z jeho početného osazenstva je dnes pusté a neslouží svému účelu. Ten zajišťuje
sousední moderní (bohužel neosobní a studený) dopravní terminál společný pro železniční i autobusovou dopravu.

Nádraží „Freiheit – Johannisbad“ na historické pohlednici vydané ve Vídni v první dekádě 20. století / Architekt Carl Schlimp / Svobodské nádraží z nadhledu – výřez z historické pohlednice

Zaměstnanci stanice v dobách c. k. monarchie na začátku 20. století / Osazenstvo ve službách ČSD v roce 1926

Třicátá léta 20. století – uprostřed slečna Tippeltová, dobrý duch nádražáckého kolektivu / Svobodská modrá armáda v roce 1948

Pánové a dáma na posledním snímku už jsou možná ledaskomu povědomí, jen si nemůže vzpomenout na jména.
Tak tedy pro oživení paměti: Zleva stojí Ladislav Hofman,
staniční dělník, v civilu nákladní pokladník Svatoň, výhybkář Václav Kacr, posunovač Jaroslav Sládek, staniční dělník Václav Pilný, posunovač Alois Císař, posunovač František Zámečník, pokladník Josef Houser, staniční dělník
Jaroslav Elsner, neznámý a Šlechtislav Žalský, výpravčí
a výhybkář. Uprostřed nepostradatelná slečna Elfrieda
Tippeltová, osobní pokladní. Sedící: výpravčí František
Kyncl, náčelník Otto Fink a dva výpravčí Prouzové, Josef
a Jaroslav.

Vypadalo to slibně, skoro jako by přijel šinkansen. Nakonec to budou zase
jen České dráhy
PROSINEC 2021 | LEDEN 2022
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Placená inzerce

Elektrikář/Elektromechanik - KVK Parabit, a.s., Svoboda n/Ú
•
•
•
•

Elektromechanická údržba strojů a zařízení pro zajištění bezporuchové
výroby;
Diagnostika, opravy a preventivní údržba strojů a zařízení elektro
Provádění odečtů energií;
Programování automatizace PLC, frekvenčních měničů – výhodou ne
podmínkou

Čím oslovíte Vy nás:
•
•
•
•
•
•

Aktivním přístupem, flexibilitou, spolehlivostí, zodpovědností, pečlivostí,
komunikativností, manuální zručností;
Vzděláním v oboru elektro – podmínkou, vyhláška 50/78 Sb., § min. 6, ideál 9
(revize);
Velkou výhodou znalost pneumatiky a hydrauliky;
Schopností číst technické výkresy – vedení požadované dokumentace;
Řidičským průkazem sk. B;
Znalostí práce na PC.

Čím oslovíme my Vás:
•
•
•

působením ve stabilní silné společnosti, která vyrábí asfaltové pásy;
motivujícími mzdovými podmínkami;
zaměstnaneckými benefity – 5 týdnů dovolené, 13. mzda, docházkový bonus,
měsíční prémie, stravenky v hodnotě 130 Kč, příspěvek na penzijní pojištění,
sleva na firemní výrobky, odměna při pracovním jubileu atd.

Termín nástupu:
Ihned nebo dle dohody

Místo výkonu práce:
Svoboda nad Úpou, Nádražní 450
Kontakt:

Štěpán Říha
Bitumen Production Manager
Sika CZ s.r.o.
Nádražní 450 · 542 24 Svoboda nad Úpou · Czech Republic
Phone: +420 724 578 516
riha.stepan@cz.sika.com · www.sika.cz
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