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Úvodník
Vážení spoluobčané,
poprvé v novém roce 2022 vám mohu prostřednictvím
úvodníku fóra sdělit informace o některých věcech, na kterých v současné době kromě jiného pracujeme.
Dlouhodobá vize vedení města je poměrně prostá, ale stojí
a bude stát ještě hodně úsilí a peněz. Svoboda by si měla
co nejdéle držet podobu tradičního krkonošského klidného a čistého horského městečka, které je vhodné pro život
stálých obyvatel, jejichž počet alespoň neklesá, kde se bude
dařit i podnikatelům, ale ne na úkor obyvatel a veřejného
prostoru. To, co se během posledních dvou koronavirových
let stalo s cenami nemovitostí a rozvojem apartmánového bydlení na horách, velmi ovlivnilo pohled vedení města
na rozvoj soukromého bydlení. KRNAP nepovolil rozšiřování lokality Luční, kde jsme předpokládali vytvoření asi
dvanácti stavebních parcel. Při polovičním počtu parcel
se vybudování potřebné infrastruktury dostává mimo finanční možnosti města. Zásadním problémem ale zůstává,
že v případě výběrového řízení na nákup pozemku nemá
zastupitelstvo žádnou jistotu, že to koupí ten, kdo bude
občanem města, bude zde mít trvalé bydliště a jehož děti
budou chodit do naší školky a školy. Mladé rodiny nemají
takové finanční možnosti, jako investoři, kteří z rodinných
domů udělají apartmány, které obcím nic dobrého nepřináší. Tento problém vidí i někteří noví představitelé vlády
a my očekáváme změnu přístupu v dotačních programech,
které by měly podpořit výstavbu moderních městských nájemních bytových domů a snížit odliv mladých lidí. Menší
obce se bez bydlení a průmyslu vylidňují, mladí se stěhují
do větších měst za prací a službami. V této době proto hledáme místa, kde by takové domy s nájemními byty mohly
vyrůst. Předpokladem je rovinatý pozemek, který je dobře
přístupný z komunikace, u kterého je i dostatečný prostor
k parkování vozidel nájemníků.
S vizí čistého města souvisí naše nutná reakce na nový
zákon o odpadech a postupný útlum skládek komunálního odpadu. Opatřením a změnám se nevyhnulo žádné
město ani obec. To, co fungovalo do konce roku 2021,
již novým požadavkům zákona nepostačuje. My všichni
jsme dopláceli na to, že se nám do komunálu i tříděného
odpadu dostával cizí odpad, stavební materiál, suť, nábytek, pytle netříděného odpadu, plechovky, barvy atd.

Kontejnerová stání jsme v minulosti budovali pro občany Svobody, pro nikoho jiného. Nepořádek kolem kontejnerových stání byl neuvěřitelný. Technická četa prakticky denně stání čistila. Cílem změn je snížení množství
komunálního odpadu a pořádek, ne sběr plastu a papíru. To je pouze vedlejší efekt, který je však důležitý
z hlediska ochrany životního prostředí. V odpadech nebude nikdy žádné řešení úplně optimální, zvláště tam,
kde jsou kontejnery a kde se byty pronajímají. Přesto si
myslím, že je to věc každého z nás a vyžaduje to osobní
konstruktivní přístup a možná i změnu návyků v nakládání s odpady.

Obr. 1 – Kontejnerové stání pod Sluneční strání leden 2021

Obr. 2 – To samé místo leden 2022
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S vizí čistého a energeticky chytrého města souvisejí naše
projekty na rekonstrukci osvětlení, které se po etapách naplňují. Připravuje se projekt na zaizolování půdy, výměny
svítidel a zajištění automatické regulace vytápění v budově
DPS. Chystáme se vypsat architektonickou soutěž na revitalizaci náměstí a ulice 5. května. V běhu je ve spolupráci
se ZŠ projekt na rekonstrukci školní jídelny a kuchyně, na
který bude navazovat projektování adaptace nevyužitého
podkroví na školní klubovnu.
V procesu stavebního povolování je projekt na výstavbu
nového společenského a kulturního centra, které městu
tolik chybí. Sportovní areál by si zasloužil moderní zázemí
pro sportovce a zastřešený prostor pro návštěvníky. I zde
bychom chtěli využít výhod architektonické soutěže. Dále
nyní hledáme vhodného projektanta na revitalizaci umělého hřiště na sídlišti. Nechali jsme si zpracovat analýzu stavu těch několika málo soch a památníků, které po městě
máme, a již jednáme s restaurátorem o možnostech opravy sousoší Panny Marie a světců sv. Floriána a sv. Antonína

Paduánského na náměstí Svornosti. Toto sousoší je památkově chráněno, proto se k tomu budou vyjadřovat správní
orgány a památkáři.
Co se týká dopravy, má město projekt na most Nepomuckého (nyní žádáme o stavebního povolení) a zpracovává se
dokumentace na opravu mostu v Maršově II. Oba jsou již
v poměrně špatném stavu, i když to tak na první pohled
nepůsobí. Pokud získáme na most Nepomuckého dotaci,
opravili bychom následně sochu sv. Jana Nepomuckého.
Rada přijala opatření na úpravy javorové aleje na Muchomůrce, která již vykazuje známky stárnutí stromů a z toho
vyplývajících problémů spojených s nebezpečím pro návštěvníky areálu.
Přeji všem zasněžený a slunečný únor.
Mgr. Petr Týfa
starosta
zorganizovali seminář o možnosti oddlužení a na téma
dluhy a exekuce. Dále jsme společně organizovali besedu
s Městskou policií v Trutnově na téma Aktuality a změny
v dopravě. Věřím, že se díky očkování zlepší situace v cestování a návštěvnost našich krásných památek v roce
2022. Závěrem mi dovolte, abych jménem Klubu důchodců popřál všem našim obyvatelům hodně zdraví, štěstí,
lásky a spokojenosti.

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

Jubilanti
V měsíci únoru oslaví svá
životní jubilea dámy Růžena Burešová, Věra Venclová, Daniela Honců, Naděžda
Tippeltová, Vlasta Vychroňová a pánové Zdeněk Ehl,
Jiří Zeman, Josef Exner, Jiří
Bernard a Jaroslav Drábek.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

Poděkování

Za Klub důchodců
Jindřich Matějovic
Děkuji touto cestou všem za účast, květinové dary i slova upřímné soustrasti na pohřbu mého syna pana Petra
Šklíby.
Za zarmoucenou rodinu děkuje matka
Emilie Šklíbová

Covidové zpravodajství
Po dvou měsících jsme doufali,
že se covidovým zpravodajstvím už nebudeme zabývat.
Situace koncem ledna 2022
je však taková, že v celé republice, ale i v Evropě řádí
varianta omikron nemoci
Covid-19. Denní počty nakažených jsou u nás v řádu desetitisíců v tomto posledním týd-

Dovolte mi, abych touto cestou poděkoval městu za finanční podporu, zvláště pak panu starostovi města panu
Mgr. Petru Týfovi a tajemnici MěÚ paní Ing. Balcarové.
Díky této podpoře jsme mohli uskutečnit v roce 2021
několik zájezdů našeho Klubu důchodců ve Svobodě nad
Úpou. I v roce 2021 byla naše činnost opět značně omezená epidemií covidu, čímž některé zámky, hrady a jiná
kulturní zařízení nebylo možné navštívit. Mimo zájezdy
jsme společně se sociální pracovnicí MěÚ paní Jaklovou
Aktuální počet nemocných COVID-19 ve Svobodě - 12/2021 - 1/2022
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nu. Pozitivní však je, že tato varianta má ve většině případů
poměrně mírný průběh, v nemocnici počty nemocných
klesají. Stejně tak je tomu i ve Svobodě, graf ukazuje vývoj
počtu nemocných od konce listopadu.
Celkem se ve Svobodě nad Úpou k 26. 1. 2022 nakazilo 575
lidí nemocí Covid-19 (z cca 2100 obyvatel), z toho 512 obyvatel se již uzdravilo, 7 obyvatel bohužel zemřelo. 28 lidí
muselo být hospitalizováno.
Všichni doufáme, že covidové šílenství už s touto variantou
odezní a naučíme se s koronavirem normálně žít.

Odpadové zpravodajství
Další pravidelnou rubrikou je odpadové zpravodajství z našeho města. První aktualitou je tabulka s množstvím vyprodukovaného odpadu za celý rok 2021:
leden

Směsný komunální odpad ("SKO")

únor

březen

duben

tři měsíce nového systému a je ještě brzy na bilancování
a vyhodnocení. Stále vychytáváme „mouchy“ a snažíme
se řešit případné reklamace neprodleně u svozové firmy.
Kritické byly dva vánoční týdny, kdy jsme na Rýchorském
sídlišti zaznamenali výrazný nárůst odpadu na jednotlivých
stanovištích. Ale není to nic, co by se vymykalo minulým
letům nebo jiným městům. O vánocích je prostě odpadu
více, i v okolních městech kontejnerová stání přetékala
odpadem a byla obložená ze všech stran množstvím pytlů.
Kdo byl po vánocích v Trutnově na některém ze sídlišť, tak
mohl situaci porovnat. Mezi svátky hoši z technické čety
pravidelně kontejnerová stání monitorovali a uklízeli, takže taková hrůza, jakou jsem viděla třeba v Trutnově, to rozhodně nebyla. Nicméně na naši obranu musíme konstatovat, že se to týkalo pouze Rýchorského sídliště, kde zůstala
zachována kontejnerová stání. U rodinných či bytových
domů jsme nepořádek nepotkali. A to je ten smysl nového systému, přijmout zodpovědnost za svůj odpad, a ne jej
květen

červen

červenec

srpen

září

říjen

listopad

prosinec

35,429376

33,535757

37,994464

31,095389

31,632999

42,687912

37,782911

46,349778

42,017020

34,148876

16,361056

27,614754

35,429376

68,965133

106,959597

138,054986

169,687985

212,375897

250,158808

296,508586

338,525606

372,674482

389,035538

416,650292

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

4,571675
3,773139
4,451242
7,740000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
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

0,780044
1,779792
3,843272
7,380000
0,000000
0,000000
0,298000
0,440000
30,882164

3,669597
2,788031
3,673677
0,970000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
38,716059

Množství SKO na 1 občana v kg

17,025169
17,025169

16,115212
33,140381

18,257791
51,398173

19,949730
71,347903

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

20,190783 19,715942
7,862112
167,681694 187,397637 195,259749

13,269944
208,529693

Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2021

CELKEM

Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2021

Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele

√

√

√

√

√

Limit 200 kg na osobu směsného komunálního odpadu
byl překročen až v prosinci, a to o necelých 9 kilogramů.
Z tabulky je patrné, že zavedením systémové změny v odpadovém hospodářství se množství směsného komunálního odpadu od listopadu snížilo zásadním způsobem, což
nás velmi těší. Touto cestou děkujeme vám všem občanům, kteří nám s tím pomáhají. Máme za sebou teprve

√

√

√

√

√

√

X překročen limit

anonymně někde odhodit u kontejnerového stání nebo do
odpadkových košů v rámci veřejného prostranství. Pro příští vánoční období chceme pro Rýchorské sídliště vyjednat
dodatečný svoz směsného odpadu mezi svátky.
Další tabulka ukazuje porovnání s minulými roky včetně
grafu:
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ROK

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

2021

papír

48,8

47,1

49,7

53,3

56,3

51

57

49

sklo

32,4

41,5

44,9

47,2

49,6

48,8

52,1

43,4

plasty

40,7

38,8

43,9

46,4

51,5

47

44,7

43

komunální

398

383

383,9

421

420

443

415

416

objemný

14,1

9,4

8,4

13,56

10,4

12,7

14,6

17

BIO

21,4

43,7

58,2

59

52,3

68,2

69,3

78

Letos nás čeká limit 190 kg směsného komunálního odpadu na 1 občana, tj. o 10 kg méně než v roce 2021. Pokud
bude tento limit 190 kg / 1 občan překročen, bude obec od
okamžiku překročení tohoto limitu platit poplatek za ukládání odpadu na skládku ve výši 900 Kč / 1 tunu, tj. o 100 Kč
více než v roce 2021.

Opakované upozornění na změnu
odpadové vyhlášky - zrušení některých
slev pro poplatníky
Jak jsme informovali již v prosinci 2021, zastupitelstvo naší
obce schválilo novou obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021,
o místním poplatku za provoz odpadového systému. Kromě
jiného bylo v informaci uvedeno, že vyhláška zrušila slevy
ve výši 50% pro osoby zdržující se po dobu 9 měsíců v roce
mimo obec a pro studující. V praxi to znamená, že všem poplatníkům, kteří dosud platili částku 250 Kč, se tato částka
podle nové vyhlášky zvýší na 500 Kč, a to s jedinou výjimkou - pokud se jedná o poplatníka, který je trvale hlášen
ve Svobodě nad Úpou, ale zdržuje se v jiné obci (má v této
obci bydliště) a je v této obci veden jako poplatník poplatku za odkládání komunálního odpadu z nemovité věci, tak
tento poplatník bude od platby v naší obci zcela osvobozen
(pokud však předloží potvrzení vydané touto obcí).
Stávající osvobození od poplatku pro osoby, zdržující se
nepřetržitě více jak 9 měsíců v roce v zahraničí zůstává zachováno.
Mgr. Petr Schön
vedoucí hospodářsko‑správního odboru

Na MěÚ můžete platit kartou
Dovolujeme si znovu informovat občany, že na Městském
úřadě Svoboda nad Úpou jsme již před půl rokem zavedli
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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
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.

Slavnostní předávání medailí
Za zásluhy o Svobodu nad Úpou
Na 19. veřejném zasedání Zastupitelstva města Svobody
nad Úpou dne 13. 9. 2021 bylo přijato následující usnesení:

USNESENÍ č. ZM/216/19/2021

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) udělení medaile Za zásluhy o Svobodu panu Mgr. Stanislavu Ondráčkovi.
b) udělení medaile Za zásluhy o Svobodu panu Antonínu
Tichému.
Od schválení udělení medaile až po samotný slavnostní akt
předávání udělených medailí uběhly čtyři měsíce. Během
těchto měsíců se vyráběly medaile, zpracovávaly pamětní
listy a čekali jsme na lepší koronavirovou situaci. Ale to bychom se načekali, a tak jsme slavnostní akt naplánovali na
úterý 18. ledna 2022 od 15,00 hodin v obřadní síni Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou. Bylo to milé, slavnostní a zcela
komorní setkání s oceněnými s ohledem na epidemiologickou situaci. Slavnostní ceremoniál uvedl místostarosta města Ing. Helmut Ruse a hlavní proslov poté pronesl starosta
města Mgr. Petr Týfa, ve kterém oba oceněné představil.

v oblasti pedagogické, sportovní
a společenské činnosti.
Jako učitel tělesné výchovy přivedl ke sportu několik generací dětí
ze Svobody nad Úpou. I přes překážky totalitního zřízení dokázal
s dětmi vycestovat do tzv. západního bloku, konkrétně Itálie, Německa, Nizozemí a Japonska, kde
se mohli zúčastnit mezinárodních
turnajů v softballu a baseballu.
Pan Ondráček vychoval z žáků svobodské školy mnoho budoucích
reprezentantů v baseballu a je
od roku 2016 členem Síně slávy
českého softballu a také členem
Síně slávy českého baseballu. Má
za sebou pedagogickou činnost,
která je delší než 50 let.
pan Ondráček na fotografii vpravo, uprostřed místostarosta města Helmut Ruse, vlevo zastupitelka města
Zdeňka Dvořáková

Zasloužil se o existenci svobodských novin, dnešního Svobodského fóra a je vášnivým fotografem.
Byl zastupitelem města v letech
1990-1994, 1994-1998 a 20022006. V letech 1994-1998 byl místostarostou Svobody nad Úpou.
Antonín Tichý je dlouhodobým
krkonošským patriotem a pamětní medaile mu byla udělena za
dlouholetou popularizaci historie
regionu, badatelskou a literární činnost. Pracoval jako truhlář
a vždy ho velmi zajímala historie
Krkonoš, a zvláště pak Svobody
nad Úpou. Je vášnivým sběratelem všeho, co má nějakou spojitost s Krakonošem - Rýbrcoulem,
Krkonošemi a lidmi, kteří tady žili
a žijí.

pan Tichý na fotografii vlevo, vpravo zastupitel města Milan Zelinský

Velmi vtipně celý tento ceremoniál popsal Tonda Tichý,
jako jeden z oceněných na svém webu:
http://www.freiheit.cz/2-freiheit---je‑hezky‑cesky
‑Svoboda‑nad‑Upou/1020-nemuzesli‑byt‑prvni‑bud‑aspon
‑nejlepsi.html
Většina Svoboďáků oba oceněné velmi dobře zná, nicméně
pro ty mladší ročníky nebo nově přistěhované alespoň ve
stručnosti:
Mgr. Stanislav Ondráček od roku 1959 vyučoval na základní škole v Horním Maršově a od roku 1968 na základní
škole ve Svobodě nad Úpou. Na základní škole v Mladých
Bukách vyučoval až do svých osmdesáti let. Udělení medaile panu Ondráčkovi bylo navrženo za mimořádné zásluhy

Je literát samouk a od roku 1990
přispívá svými zajímavými články
do různých regionálních periodik:
Svobodské fórum (vydává město Svoboda nad Úpou), Krkonoše – Jizerské hory (vydává
Správa KRNAP), v sezónních novinách Veselý výlet (vydávají manželé Klimešovi v Horním Maršově), Výčepní list – příležitostně vydávají manželé Rýgrovi z Přibyslavi u Nového
Města nad Metují. Založil vlastní webové stránky www.freiheit.cz, kterými se šíří zajímavé informace o našem městě
a okolí.
Byl členem týmu Mgr. Romana Reila, který napsal knihu
Svoboda nad Úpou – nahlédnutí do historie města pod zlatými Rýchorami, formátem a rozsahem zatím největší v historii města.
Tento mimořádný slavnostní okamžik na fotografiích zachytil pan Pavel Křivka, kterému velmi děkujeme za pořízení fotek a některé z nich nabízíme i našim čtenářům.
ÚNOR 2022
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SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU
v roce 2022
2x ročně - na jaře a na podzim

stanoviště
termín
SOBOTA

7.5.2022
24.9.2022

Svoboda
náměstí Svornosti
(parkoviště u
Národního domu)

Svoboda
Sluneční stráň
(u domu čp.
302)

Maršov I
Rýchorské
sídliště
(vedle
prodejny JIP)

Maršov II
Pod Světlou
horou
(naproti aut.
zastávce na Pec)

8.00 – 11.00

8.00 – 9.00

8.00 – 11.00

9.45 – 11.00

8.00 – 11.00

-

8.00 – 11.00

-

SVOZ NEBEZPEČNÉHO ODPADU
v roce 2022 3x ročně
stanoviště
termín
SOBOTA

19.3.2022
2.7.2022
12.11.2022

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

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

Místní poplatek za odpad pro rok 2022 se nemění a činí stále
500,-Kč za osobu a rok. Bez sankcí a navýšení jej musíte
uhradit do 30.6.2022 !!!!
Poplatek je možné uhradit:
1) bezhotovostně na běžné účty města:
- Česká spořitelna, a.s. 1303700359/0800
- ČSOB, a.s.
183523479/0300
2) v hotovosti do pokladny Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
3) platební kartou na pokladně Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
Kontakt na správce místních poplatků:
Romana Půlpánová, tel. 499 871 105
email: poplatky@musvoboda.cz
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Výpis usnesení z 59. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 06. 12. 2021
USNESENÍ č. RM/794/59/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) Protokol z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek
v rámci VZMR „Zpracování projektové dokumentace oprava mostu Maršov II ve Svobodě nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
b) výběr zhotovitele VZMR „Zpracování projektové dokumentace - oprava mostu Maršov II ve Svobodě nad
Úpou“, a to ING: IVAN ŠÍR, projektování dopravních sta-

veb CZ, s. r. o., IČ 259 62 914, se sídlem Haškova 1714/3,
500 02 Hradec Králové, který nabídl nejvýhodnější cenu
ve výši 375.000 Kč bez DPH (453.750 Kč včetně DPH)
a pověřuje starostu města podpisem Smlouvy o dílo.

USNESENÍ č. RM/795/59/2021
Rada města Svobody nad Úpou
odvolává
s okamžitou platností ředitelku příspěvkové organizace
Dům s pečovatelskou službou, Svoboda nad Úpou Ing. Zuzanu Škarkovou.

Výpis usnesení z 60. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 20. 12. 2021
USNESENÍ č. RM/796/60/2021

USNESENÍ č. RM/799/60/2021

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

odkládá

Dodatek č. 1 ke Smlouvě o právu provést stavbu (prodloužení) – SVNU50_optický kabel, p. p.č. 10/5, 632 a 636,
vše k.ú. Maršov I na Rýchorském sídlišti ze dne 8. 3. 2021
(viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem je změna
termínu dokončení stavby na 22. 7. 2022.

projednávání žádosti vlastníka domu č. p. 151 na Novém
světě o koupi parcely p. p.č. 193/3, druh pozemku ostatní
plocha se způsobem využití ostatní komunikace o výměře
299 m2, a to do jara 2022, kdy bude možné parcelu vytyčit
v reálu a vyhodnotit, zda má tento pozemek pro město význam či nikoliv.

USNESENÍ č. RM/797/60/2021

USNESENÍ č. RM/800/60/2021

Rada města Svobody nad Úpou
vydává
a) souhlas se stavbou kabelového vedení NN pro p. č. 63/1
na pozemku města p. č. 702/1, obě k.ú. Svoboda nad
Úpou na základě žádosti společnosti ČEZ Distribuce, a. s. (v zastoupení na základě plné moci společnost
CITRON GROUP ELEKTRO, s. r. o.).
schvaluje
b) Smlouvu o smlouvě budoucí o zřízení VB a dohoda
o umístění stavby č. IV-12-2023403/SOBS VB/3 Svoboda nad Úpou, knn pro p. č. 63/1 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že úhrada za věcné břemeno v délce 50 bm
bude činit 2.000 Kč bez DPH.

USNESENÍ č. RM/798/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou

neschvaluje
návrh sociální pracovnice na přidělení bytu pro jednotlivce č. 9
a bytu pro dvojici č. 49 v Domě s pečovatelskou službou žadatelům z Janských Lázní bez úhrady jednorázových příspěvků.

USNESENÍ č. RM/801/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
změnu č. 4 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 nákladů na výplatu odstupného a náhrady za nevyčerpanou dovolenou bývalé ředitelce DPS po skončení
rodičovské dovolené (navýšení částky o 269.000 Kč) a s tím
související úprava výnosů v rámci provozního příspěvku zřizovatele, který se zvyšuje na 1.056.000 Kč.

USNESENÍ č. RM/802/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou

vydává
kladné stanovisko k žádosti o dodatečné povolení garáže
na p. p.č. 6/12 v k.ú. Maršov II v souladu s jednostupňovým
projektem od Ing. Luboše Kaspera, jehož obsahem je technická zpráva, požární zpráva, výkres D.2 – půdorys 1NP, výkres D.3 – řez A‑A, výkres D.4 – pohledy.
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schvaluje
a) Dodatek č. 6 k Příkazní smlouvě č. SVO/1872/2016
(SML000171) s PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou včetně přílohy (Kalkulace měsíční
odměny z příkazní smlouvy na období od 1. 1. 2022 –
31. 12. 2022) - viz příloha originálu zápisu.

b) Dodatek č. 2 k Příkazní smlouvě č. SVO/3305/2019
(SML00750) s PO Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov včetně přílohy (Kalkulace měsíční odměny z příkazní smlouvy na období od
1. 1. 2022 – 31. 12. 2022) - viz příloha originálu zápisu.

USNESENÍ č. RM/803/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) Zápis z dílčího přezkoumání hospodaření města Svoboda nad Úpou za rok 2021 (viz příloha originálu zápisu).
b) Opatření k nápravě chyb a nedostatků zjištěných při dílčím přezkoumání hospodaření za rok 2021 (viz příloha
originálu zápisu) bez námitek.

USNESENÍ č. RM/804/60/2021

noprávních smluv (viz příloha originálu zápisu). Poskytnuté dotace byly řádně vyúčtovány jednotlivými příjemci dotace, kteří
předložili finanční vypořádání poskytnuté dotace prostřednictvím vyúčtování dotace na rok 2021. Byla provedena kontrola všech vyúčtování v souladu s uzavřenými veřejnoprávními
smlouvami s tím, že byl zjištěn výsledek kontroly – bez závad
u všech příjemců dotace, kterým byla poskytnuta dotace prostřednictvím veřejnoprávní smlouvy na rok 2021.

USNESENÍ č. RM/805/60/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o spolupráci při zajištění projektu
Příběhy našich sousedů 2020/2021 - Čtyřmezí 2020 ze dne
15. 7. 2020 (viz příloha originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

www.musvoboda.cz

souhrnnou zprávu o kontrole finančních vypořádání u všech
poskytnutých dotací v roce 2021 prostřednictvím veřej-

Výpis usnesení z 61. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 21. 12. 2021
USNESENÍ č. RM/806/61/2021
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. SML000979 ze dne
15. 4. 2021 se společností ELTODO OSVĚTLENÍ, s. r. o.
(viz příloha originálu zápisu), jehož předmětem jsou méněpráce a vícepráce na akci s názvem „Oprava veřejného
osvětlení Sluneční stráň (3úseky) a autobusové nádraží ve
Svobodě nad Úpou“ na úsecích:

b) Oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou II.
ETAPA, Sluneční stráň – úsek 1,
c) Oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou II.
ETAPA, Sluneční stráň – úsek 2,
d) Oprava veřejného osvětlení města Svoboda nad Úpou II.
ETAPA, Sluneční stráň – úsek 3,
Konečným finančním efektem je úspora ve výši
333.350,84 Kč bez DPH, 403.354,53 včetně DPH na celé
akci.

Výpis usnesení z 62. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 17. 01. 2022
USNESENÍ č. RM/807/62/2022

cha se způsobem využití neplodná půda o výměře 65 m2

Rada města Svobody nad Úpou

v k.ú. Svoboda dle Záměru města č. 20/2021, a to XXXXXX

vydává

a XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Svoboda

souhlas s umístěním kabelu přes komunikaci města na
p. p.č. 579/1 pro účely osvětlení přístřešku se zemědělskou
technikou, umístěném na parcele p. p.č. 19/6, příp. 19/7,
obě v k.ú. Maršov I na základě žádosti vlastníka nemovitosti č. p. 59 v Maršovské ulici s tím, že překop bude proveden v šířce 30 cm, v hloubce do 120 cm, uložena chránička, a poté bude vše uvedeno do původního stavu (zásyp,
zhutnění a položení asfaltového recyklátu) a pověřuje
Mgr. Schöna, aby připravil návrh smlouvy o věcném břemeni do příštího jednání rady.

nad Úpou, nájem na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou

USNESENÍ č. RM/808/62/2022

p. p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I protože se jedná o roz-

3M bez udání důvodu, nájemné ve výši 4 Kč/1 m2/rok, minimálně však 500 Kč ročně, účel nájmu zahrada a pověřuje
Mgr. Schöna uzavřením nájemní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/809/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
nedoporučuje
Zastupitelstvu města prodej parcely p. p.č. 240/11 a části

Rada města Svobody nad Úpou

vojovou lokalitu pro budoucí generace a město má v ne-

schvaluje

movitostech uloženu finanční rezervu pro případ krizového

nájem pozemku p. p.č. 7/6, druh pozemku ostatní plo-

vývoje.
ÚNOR 2022
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USNESENÍ č. RM/810/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu části parcely p. p.č. 346/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře cca 1200 m2 (dle
zákresu v žádosti), druh pozemku trvalý travní porost.
Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu města prodej
této části parcely, a to s ohledem na bezúplatný převod
od tehdejšího Pozemkového fondu ČR (viz karta majetku), kdy podmínky smlouvy musí být dodrženy až do
data 1. 11. 2029 a město musí dodržet účel bezúplatného převodu (nová stavba pro bydlení).
b) zveřejnění záměru prodeje parcely st.p. č. 720 o výměře 26 m2 pod objektem zděné garáže se skladem nářadí (stavba je evidovaná stavba v KN a je ve vlastnictví
žadatelky) s tím, že po žadatelce bude v rámci budoucí
kupní smlouvy požadována mimo jiné náhrada za 4 m2,
které byly odděleny ze sousední parcely p. p.č. 346/1 při
zápisu GP č. 924-577/2021 a následně Katastr nemovitostí z moci úřední dvě sousední stavební parcely pod
objektem garáže sloučil do jedné st.p. č. 720 a podané
námitce města nevyhověl. Zároveň po žadatelce bude
požadována záloha ve výši 10.000 Kč před objednáním
znaleckého posudku. Pokud nebude záloha uhrazena,
nebude se město dále žádostí o prodej parcely zabývat.

chodní složky ceny (ceny za dodávky plynu). Toto odstoupení bude podle ustanovení § 11a odst. 6 energetického
zákona účinné k 7. 2. 2022 a bude se jednat o odstoupení
v zákonné lhůtě a zákonným způsobem.

USNESENÍ č. RM/813/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Dohodu o poskytnutí jednorázové slevy z ceny služby se
společností TRANSPORT TRUTNOV, s. r. o. na jednorázovou slevu za odběr papíru (viz příloha originálu zápisu), a to
vzhledem k příznivému vývoji na trhu tříděných komodit
(papír), kdy svozová firma nabídla městu možnost uzavřít
tuto dohodu za rok 2021 s tím, že poskytne městu jednorázovou slevu ve výši 950 Kč bez DPH / 1 tunu za množství
převzatého separovaného papíru v roce 2021.

USNESENÍ č. RM/814/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

USNESENÍ č. RM/811/62/2022

pro výběr dodavatele komunálního vozidla pro technickou
četu (specifikace viz zápis) v rámci veřejné zakázky na dodávku vedenou v režimu zákona o zadávání veřejných zakázek s předpokládanou hodnotou ve výši 2.932.550 Kč bez
DPH administrátora veřejné zakázky, a to společnost Allo
Tender, s. r. o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150
00 Praha 5, která nabídla cenu ve výši 48.400 Kč včetně DPH.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/815/62/2022

nedoporučuje

Rada města Svobody nad Úpou

a) Zastupitelstvu města prodej parcely p. p.č. 388/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou, druh pozemku zahrada o výměře
417 m2, protože se jedná o zahrádkářskou osadu Třešňovka, ve které si město nepřeje stavební boom a zahrádky mají sloužit lidem, kteří v obci bydlí například
v panelovém domě a nemají tak možnost odpočívat na
zahradě. K zahrádkářské osadě není vybudována cesta,
která by umožňovala dojezd autem na zahrádky a město nemá v úmyslu ji zde budovat.

pověřuje

schvaluje
b) zveřejnění záměru pronájmu parcely p. p.č. 388/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou o výměře 417 m2, druh pozemku zahrada.

USNESENÍ č. RM/812/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku společnosti ČEZ ESCO, a. s. na dodávku zemního plynu č. 1295427921/holding na období 1. 2. 2022–
31. 12. 2023 ze dne 17. 1. 2022 (viz příloha originálu zápisu), kterou rada vyhodnotila jako nejvýhodnější v současné
turbulentní době na trhu s energiemi a která je platná i pro
obě příspěvkové organizace města. Tímto rada pověřuje
starostu a oba ředitele příspěvkových organizací, aby se
společností ČEZ ESCO, a. s. uzavřeli smlouvu na dodávky
plynu a neprodleně poté zajistili odstoupení od Smlouvy o sdružených službách dodávky plynu, a to v souladu
s ustanovením § 11a odst. 5 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický
zákon), ve znění pozdějších předpisů, z důvodu zvýšení ob10
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starostu města, aby nechal zpracovat grafické zpracování
doplnění na uvítacích cedulích do města o znak partnerského města Reumtengrün s doprovodným textem podobně
jako partnerské město v Německu.

USNESENÍ č. RM/816/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
závěry z dendrologického posudku stromové aleje na Muchomůrce (celý dendrologický posudek je přílohou zápisu),
který zpracovala Ing. Petra Löffelmannová, Horní Maršov
(podrobně viz zápis) s tím, že daná záležitost bude zařazena do programu nejbližšího jednání zastupitelstva, na
které bude pozvána zpracovatelka posudku za účelem podrobného vysvětlení stavu stromové aleje.

USNESENÍ č. RM/817/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) stručné roční vyhodnocení rozpočtového hospodaření za rok 2021, které skončilo přebytkem ve výši
11.720.746,41 Kč (viz příloha originálu zápisu). Z toho je
zapojena do rozpočtu na rok 2022 částka 9.454.000 Kč
a zbytek se již převedl na spořící účet, kde v současné
době město disponuje částkou cca 53 mil. Kč.
schvaluje
b) nabídku banky ČSOB na zhodnocení volných finančních zdrojů (viz příloha originálu zápisu). Částka ve výši
30 mil. Kč ze spořícího účtu bude využita účely výhod-

nějšího úročení prostřednictvím termínovaného vkladu
na dobu určitou na 3M s fixní sazbou úročení 2,3% p. a.
a s možností opakování. Zbývajících cca 23 mil. Kč bude
i nadále město držet na spořícím účtu (peníze jsou dostupné ihned v případě potřeby), zde je nabídnuto úročení vyhlašovanou roční úrokovou sazbou až 1,00% p. a.

losti s novými platovými tabulkami některých pracovníků ve veřejné správě od ledna 2022 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/818/62/2022

c) odpisový plán účetních odpisů nově pořízeného investičního majetku v příspěvkové organizaci Základní škola
a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov schodolez LG 2004 BASIC, 130 kg.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/820/62/2022

souhlasí
se zavedením pečovatelské služby prostřednictvím příspěvkové organizace města Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou pro paní XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/819/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) nový platový výměr ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov Ing. Michala Krtičky s účinností od 1. 1. 2022
v souvislosti s novými platovými tabulkami některých
pracovníků ve veřejné správě od ledna 2022 (viz příloha
originálu zápisu).
b) nový platový výměr ředitelky PO Dům s pečovatelskou
službou Bc. Martiny Motejlkové od 1. 1. 2022 v souvis-

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
poskytnutí provozního příspěvku pro rok 2022 ve výši
1.216.500 Kč příspěvkové organizaci Dům s pečovatelskou
službou Svoboda nad Úpou již v lednu 2022 v plné výši,
a to s ohledem na mimořádnou situaci ve věci financování
sociálních služeb na území Královéhradeckého kraje v souvislosti s tím, že dosud nebyl schválen státní rozpočet (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/821/62/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Servisní smlouvu se společností Tritius Solutions, a. s. na
řádné užívání knihovního systému Tritius (viz příloha originálu zápisu).

Výpis usnesení z 20. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 20. 12. 2021
USNESENÍ č. ZM/217/20/2021

USNESENÍ č. ZM/221/20/2021

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

neschvaluje

program 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 20. 12. 2021.

USNESENÍ č. ZM/219/20/2021

a) prodej parcely p. p.č. 825/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
druh parcely zahrada o výměře 1201 m2, protože město
přehodnotilo svůj záměr prodat výše uvedenou parcelu, a to s ohledem na avizovanou státní podporu výstavby nájemních bytů po podzimních volbách 2021 v menších městech a obcích s cílem podpořit nájemní bydlení
za dostupnou cenu pro obyvatele, kteří si nemohou dovolit z finančních důvodů výstavbu rodinných domů či
nákup bytů.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

bere na vědomí

b) zrušení Záměru města č. 9/2017 ze dne 22. 5. 2017

zprávu o činnosti Rady města za období od 14. 9. 2021 do
20. 12. 2021 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání
Zastupitelstva města bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/222/20/2021

USNESENÍ č. ZM/220/20/2021

schvaluje

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

na základě doporučujícího usnesení Rady města
č. RM/785/57/2021 ze dne 8. 11. 2021 směnu pozemku
p. č. 105/1 o výměře 226 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou, druh
pozemku zahrada ve vlastnictví České republiky - Státního pozemkového úřadu za pozemek ve vlastnictví města
p. č. 163/18 o výměře 398 m2 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost a pověřuje starostu města, aby dokončil procesní úkony v rámci dané směny.

USNESENÍ č. ZM/218/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 19. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 13. 9. 2021 bez námitek.

neschvaluje
prodej části parcely p. p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II, druh pozemku trvalý travní porost, kdy se jedná se o část parcely
nad zahradními chatkami, a to proto, že se v dané lokalitě musí ještě dořešit majetkoprávní vztahy ohledně cesty
kolem domů č. p. 2 a 148 a dále město nechce prodávat
pozemky v současné době.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
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USNESENÍ č. ZM/223/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
vydává
Obecně závaznou vyhlášku č. 3/2021, o místním poplatku
za obecní systém odpadového hospodářství (viz příloha
originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/224/20/2021

stanovuje

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Obecně závaznou vyhlášku č. 4/2021, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 8/1999, o změně čísel popisných ze dne 22. 2. 1999.
b) Obecně závaznou vyhlášku č. 5/2021, kterou se ruší
Obecně závazná vyhláška č. 1/2003, Požární řád ze dne
14. 10. 2003, Obecně závazná vyhláška č. 3/2006, kterou
se mění OZV č. 1/2003 – Požární řád ze dne 19. 12. 2006
a Obecně závazná vyhláška č. 2/2003, o zabezpečení požární ochrany při akcích ze dne 14. 10. 2003.

USNESENÍ č. ZM/225/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 6. 12. 2021 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 11/2021 ze
dne 6. 12. 2021 včetně průběžné stručné finanční analýzy hospodaření města k 6. 12. 2021 (vše viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b) rozpočtové opatření č. 5/2021 (viz příloha originálu
zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 5/2021 činí
objem celkových příjmů 2.313.589 Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na
46.157.648 Kč), objem celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 5/2021 činí 803.589 Kč (celkové
výdaje rozpočtu na rok 2021 po této změně se zvyšují na 46.353.648 Kč), financování rozdílu činí mínus
1.510.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok 2021
se snižuje na 196.000 Kč).

USNESENÍ č. ZM/226/20/2021
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) rozpočet města pro rok 2022 takto:
celkové příjmy rozpočtu ve výši
financování ve výši

37.670.000 Kč
6.361.000 Kč

celkové zdroje ve výši

44.031.000 Kč

běžné výdaje ve výši

29.104.000 Kč

kapitálové výdaje ve výši

14.927.000 Kč

celkové výdaje rozpočtu ve výši

44.031.000 Kč

závazné ukazatele rozpočtu dle dokumentu „Návrh rozpočtu města Svobody nad Úpou na rok 2022“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že Zastupitelstvo města
stanovuje, že ve výdajové části rozpočtu nesmí být jednotlivými příkazci operací (odpovědnými orgány obce)
překročen jim stanovený objem běžných a kapitálových
12
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výdajů dle jednotlivých paragrafů a souboru položek
schváleného rozpočtu roku 2022 ve výše uvedeném
dokumentu. V rámci paragrafů se změna v jednotlivých
položkách (vyjma mzdových položek) a včetně změn
mezi položkami běžných a kapitálových výdajů a naopak, povoluje. Rozpis schváleného rozpočtu do plného
třídění rozpočtové skladby dle vyhlášky č. 323/2002 Sb.
je v kompetenci účetní.
b) v souladu s § 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000
Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, kompetenci rady města k provádění jednotlivých
rozpočtových opatření v následujících případech:
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů pro zřízené příspěvkové organizace (průtokové dotace),
 rozpočtové zapojení účelově přidělených finančních
prostředků z jiných rozpočtů s tím, že pokud se jedná o účelové přidělené finanční prostředky na akci,
která je již zapojena ve výdajích rozpočtu, tak rada
může takto přidělené finanční prostředky zapojit
pouze do financování na položku 8115 (zejména dotace ex post apod.),
 rozpočtové zapojení výdaje na základě rozhodnutí
o přidělení finančních prostředků z jiných rozpočtů
(zejména dotace ex post), pokud akce ještě není zapojena ve výdajích rozpočtu, rada je oprávněna tento výdaj zapojit do výdajů přes financování na položce 8115, pokud výše budoucí spoluúčasti z rozpočtu
města nepřesáhne 200.000 Kč (zejména dotace ex
post apod.),
 rozpočtové zapojení výdajů na financování schválených rozpočtovaných stavebních akcí započatých
v přechozím roce z důvodu nedodržení smluvních
termínů dokončení staveb,
 kdy zapojení výdaje vyžaduje nutný výdaj na zajištění chodu obce, v případě havárií nebo stavu nouze,
výdaj k odvrácení možných škod, dále když včasné
provedení úhrady je vázáno penalizací a dopady
penalizací mohou výrazně překročit případná rizika
z neoprávněné úhrady,
 úhrady pokut, penále z rozhodnutí nadřízených orgánů a dohledů a další nutné výdaje, kdy schválení
rozpočtového opatření je nezbytné a má jen formální charakter, protože výdaj musí být realizován,
tj. i v případech vyšších výdajů nezávislých na vůli
obce (např. vyúčtování spotřeby energií…)
 proúčtování příjmů a výdajů z daňového přiznání
daně z příjmu za obec,
 technické změny rozpočtu vlivem změny předpisů,
pokud mají vliv na rozpočet.
Usnesení rady města o rozpočtových opatřeních musí
obsahovat číslování jednotlivých rozpočtových opatření a zdůvodnění. Rozpočtová opatření schválená radou
budou zasílána zastupitelům neprodleně emailem.
si vyhrazuje
c) provádět rozpočtová opatření mimo rozsah stanovený
radě města.

V Trutnově 24. ledna 2022
Vážený pane starosto,
i když u Vás ve Svobodě nad Úpou je Tříkrálová sbírka již tradicí, tak já osobně měla čest ji organizovat
prvním rokem. Zatímco minulý rok sbírka probíhala online, v tomto roce jsme měli možnost ji uskutečnit
opět za účasti koledníků, a to bylo pro mě osobně obrovskou výzvou. Díky sbírce jsem poznala spoustu
nových lidí, kteří byli ochotni věnovat svůj čas koledování, aniž by za to cokoliv čekali, a to je pro nás to
nejcennější, moc si toho vážíme.

V Trutnově a okolních obcích bylo rozmístěno celkem 73 pokladniček a vybralo se
prozatím rekordních 301 113,- Kč.

Ve Svobodě nad Úpou se vybralo úžasných 6.844,-Kč.
VÝTĚŽEK Tříkrálové sbírky roku 2022 bude použit na zakoupení elektrických polohovacích lůžek
pro půjčovnu zdravotních pomůcek a k zakoupení automobilu pro hospicovou paliativní péči.

Ráda bych jménem Oblastní charity Trutnov poděkovala Vám a všem, kteří se Tříkrálové sbírky ve Svobodě
nad Úpou účastnili a pomohli nám ji tento rok zrealizovat. Obrovské díky patří hlavně Základní škole u Vás
ve Svobodě a také paní Balcarové u Vás na úřadě. Za sebe bych chtěla poděkovat za důvěru, milé přivítání
a budu se těšit na naše další setkání.

Lucie Poláčková
koordinátorka Tříkrálové sbírky
Oblastní charita Trutnov

ÚNOR 2022
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Měsíční dění v naší škole
Oblastní finále škol v piškvorkách

9. A

V úterý 16. listopadu se uskutečnilo oblastní finále škol
v piškvorkách. Vše probíhalo on‑line přes počítač. V silné
konkurenci základních a středních škol kraje Libereckého
a Královéhradeckého obsadila naše pětice 17. místo z celkem 34 škol. Naši školu reprezentovali: Marie Línková, Vit
Vrbenský, Sára Vlčková, Jan Horák a Jan Pour.

Koubková Klára

176

Dudková Johana

160

Jiřička Radek

156

Vrbenský Vít

156

Mgr. Břetislav Klomínský
Mgr. Jan Hainiš – organizátor akce

Fotosoutěž – Podzimní příroda

Informatická soutěž Bobřík
informatiky
V listopadu tradičně probíhá po celé ČR informatická
soutěž nazvaná Bobřík informatiky.
Je to tradiční soutěžení
v logických úlohách spojených s informatikou a řešením logických úkolů. Nejde
zde o znalosti, ale o schopnost a dovednost se v daném problému zorientovat, pochopit ho a přijít na způsob
nejjednoduššího řešení. Úlohy jsou na stránkách soutěže
zveřejněny, a tak si každý může vyzkoušet tyto zapeklité úkoly. Někdy nejsou zrovna jednoduché. Úspěšnými
řešiteli jsou žáci, kteří dosáhli 120 a více bodů. Gratulujeme
a děkujeme za aktivní účast všem žákům.
6. A
Dudek Jaroslav

144

Macháček Marek

144

Lukele František Konstantin

136

Soutěžení s fotografiemi pořízenými v podzimní přírodě
přilákalo více zájemců. Chválíme práce zaslané z páté,
šesté, sedmé A, sedmé B, osmé B třídy a třídy šesté,
i když poslední uvedená měla jediného zástupce – Matěje
Hemelíka. Opět jsme se dočkali zdařilých snímků a širší
okruh porotců rozhodl o výsledném pořadí.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

Sára Havlová
Matěj Hemelík
Tereza Koubková
Michaela Dudková
Michaela Macháčková
Anna Tomešová
Michaela Dvořáková
Viola Svobodová, Denisa Rudavská
Marie Humňalová, Nela Reginová
Linda Říhová

Fotky přišly také od Adély Čechové, Kristýny Štěpové
a Barbory Humňalové. Všechny práce budou promítány na
školní informační tabuli v přízemí. Gratuluji výhercům a děkujeme zúčastněným za vložené úsilí a zájem. Určitě se setkáme zase v příštím roce s jarními náměty, v nové soutěži.

7. A
Hasman Tomáš

192

Říhová Linda

156

Krudenc Jiří

132

7. B
Adamec Jakub

176

Horák Jan

160

Rudavská Denisa

160

8. B
Báchor Daniel

160

Macháčková Michaela

157

Humňalová Marie

140
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7. A
6.
5.
7.B
8.
5.
8.
5., 7.B
8., 7.A
7.A

Mgr. Stanislav Kopiš

Školní zeměpisná soutěž na poznávání
míst ze světa

Prosinec ve II. oddělení školní družiny –
fotogalerie

V pondělí 13. prosince se uskutečnila zeměpisná soutěž
Kde to je? Co to je? – zeměpisná soutěž v poznávání známých míst ze světa podle fotografie. V první části měli žáci
na výběr ze tří možností, ve druhé poznávali místa bez nápovědy. Někdy byla místa naprosto jasná, jindy to chtělo
trochu přemýšlet i tipovat.
Všem 4 zúčastněným děkuji za jejich ochotu pro své
vzdělání udělat něco navíc a přijít do školy i mimo rozvrh
hodin.
1. místo
2. místo
3. místo
4. místo

Marek Šustr
Filip Pačes
Michaela Macháčková
Denisa Rudavská

39 bodů
36 bodů
22 bodů
19 bodů

Mgr. Břetislav Klomínský

Vánoční pozdrav z I. oddělení školní
družiny
Předvánočním posezením u cukroví a teplého čaje končí
náš družinový adventní projekt. Dnes se ještě jdeme podívat na to, jak plavou kapři v sádkách.
Dárky ve družině byly rozdány, těšíme se na příští rok 2022.

Vychovatelka ŠD Dana Šritrová

Sbírka pro pejsky a kočičky
v trutnovském útulku
V úterý 21. prosince jsme přes Bakaláře vyhlásili sbírku.
Rychlostí blesku jste nám do školy během dvou dnů přivezli tolik věcí, že jsme zaplnili celé auto.
Ve středu po vyučování jsme s paní učitelkou Zimovou sedly do auta a odvezly dárečky do útulku. Slečny, které se o pejsky starají, měly velkou radost. Poděkování naší škole napsali i na Facebook (odkaz je
níže).
Děkujeme za pejsky a kočičky, že díky vám mohli mít také
krásné Vánoce.
Šťastné a veselé Vánoce přejí děti, vychovatelka Lenka
Paříková a asistentky Šárka a Renáta

https://www.facebook.com/231874653491634/posts/495618759439362
ÚNOR 2022
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řům nevadilo. Všichni se do prvního lyžování pustili s velkým nadšením, které jim vydrželo po celou dobu. Neodradily je ani pády, kterých pár bylo. Doufáme, že nám počasí
bude přát a děti budou moci své lyžařské dovednosti dále
zdokonalovat.
Mgr. Martina Švarcová

Přihlášky na SŠ pro rok 2022/23
Přihlášky ke studiu na SŠ posílá zákonný zástupce žáka do
1. 3. 2022. Každý žák si může podat 2 přihlášky. Vyplnění a tisk přihlášek zajistí základní škola, děti pouze nahlásí
adresu zvolené střední školy a studijní obor včetně kódu.
Vzhledem k termínu jarních prázdnin musí tyto údaje žáci
dodat nejpozději 22. 2. 2022, počítáme se 2-3 dny na administrativní práce. Některé studijní obory vyžadují potvrzení od lékaře, proto je nutné zohlednit ještě i toto zdržení.
Termín podání přihlášek je závazný a nedá se posouvat.
Informace o všech školách lze najít na stránkách
www.infoabsolvent.cz, případně na webových stránkách
zvolené školy.
V případě jakékoliv nejasností se můžete poradit přes můj
školní e‑mail nebo během konzultačních hodin k volbě povolání 8. 2. a 15. 2. od 15:10 do 16:00 hodin ve škole (v případě nepříznivé epidemiologické situace proběhnou on
‑line v Teamsech).
Michaela Špetlová

Sporťáček na běžkách
V úterý odpoledne po dlouhé době konečně vyrazili malí
sportovci na lyže. Sněhu bylo sice málo, ale to malým lyža-

Přeji hodně štěstí při výběru.
Mgr. Irena Nešněrová – výchovná poradkyně

Nová výzdoba vestibulu
Žáci Z II. oddělení školní družiny pro Vás připravili novou
výzdobu, tentokrát v duchu sportovním.
Pro tvoření si vybrali hory a lyžování, zkombinovali
papírovou koláž se suchými pastely a obrázky se jim moc
podařily.
Výsledek posuďte sami, galerii obrázků si můžete
prohlédnout ve školním vestibulu.
Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová
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Listopad v naší mateřské škole
Listopad u Myšek
Tento měsíc jsme se převážně věnovali lesním zvířátkům.
Děti se je učily pojmenovávat, poznávaly je pomocí pohádek čtených, promítaných, nebo formou dramatizace.
O zvířátkách se naučily několik písniček, říkadel, některá
i s pohybem. Děti si zvířátka vyráběly z brambor, modelíny, roliček od toaletních papírů, vybarvovaly je na omalovánkách nebo je společně nalepovaly. Uspořádali jsme si
i Medvědí den, kdy si děti přinesly svého plyšového medvídka z domova, s ním pak ve školce cvičily, hrály si, ukládaly je k zimnímu spánku a nakonec i spaly v postýlce. Do lesa
jsme nosili ke krmelci kaštany pro srnky. A pomalu jsme se
začali chystat na zimu a vánoční období (pekli jsme perníčky a seznamovali děti s časem Adventu).

Nezapomněli jsme ani na zvířátka – děti je před zimou uspávaly, opakovali jsme říkanky a často chodili k lesu. Nejprve kaštany nasbírat a pak s nimi ke krmelci.
Vyhlíželi jsme také Martina na bílém koni – naučili se říkanku a koníčky si vyrobili z papíru.
Závěr měsíce patřil adventnímu času a přípravám. Děti se
s chutí zapojovaly do nabízených činností – výroba papírových věnců, krájení a sušení ovoce na adventní věnec, pečení perníčků, grafomotorika, číselné řady a už se těšíme na
Mikuláše s čerty a na Vánoce.

Listopad u Medvídků

Listopad u Zajíčků
Tématem měsíce byla pohádka Míček Flíček a k té se vázaly
všechny aktivity - poslech pohádky, zapamatování si postaviček, procvičení první, poslední, před, za a nejvíce symbol
pohádky – papírový drak. Toho si děti vyrobily, cvičili jsme
s ním, naučili jsme se říkanky, písničku. Skládali jsme papír
do harmoniky na mašličky na ocásek, také si děti zkusily vybarvovat ocásek dle vzoru. Při vycházce jsme také zkoušeli
draka pouštět.

V tomto měsíci jsme s dětmi pracovali s tématy Dárky pro
veverku, Ukolébavka pro medvěda a Jak zajíc potkal
čerta. Děti si hravou formou rozvíjely znalosti o přírodě
a volně žijících zvířatech. Hráli jsme si na les a zvířátka. Pojmenovávali jsme stromy, jejich plody a lesní zvířata. Děti
poznávaly stopy zvířat a přiřazovaly potravu k jednotlivým
zvířátkům. Vyráběli jsme podzimní stromy, které si děti vystřihovaly a zapouštěly do nich podzimní barvy. Také moc
pěkné sovy a veverky. O lese a o zvířátkách jsme zpívali
písničky a četli jsme si z knih Pavouček Čenda a Příběhy
lesního pacholíčka. Po přečtení této knihy si děti nakreslily
zážitky z četby. Formou hádanek děti poznávaly známé pohádky O Budulínkovi, O Červené Karkulce a O Smolíčkovi.
Navštívili jsme ukázku dravých ptáků, která byla velmi zajímavá a poučná. Individuálně jsme procvičovali sluchové
i zrakové vnímání, kdy děti rytmizovaly slova, určovaly hlásku na začátku slov, skládaly puzzle, hledaly rozdíly v obÚNOR 2022
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rázcích, uvolňovaly si ruku v grafomotorických pracovních
listech, stříhaly, obkreslovaly, rozvíjely si početní představivost. Procvičovali jsme orientaci v čase a básničky k tématům a skupinově i individuálně jsme se zaměřovali na
logopedickou prevenci.
A konečně přišel čas těšit se na nadcházející advent a příchod čerta s Mikulášem. Vyzdobili jsme si třídu a děti si moc
užívaly všechny čertovské hry. Nakreslili jsme si čerty, andílky a Mikuláše. Společně jsme si vyrobili adventní věnec
a spoustu krásných čertů a andílků. Děti si odnáší i krásné
vánoční fotky, za které děkujeme paní Řehákové.
Poslední listopadové dny se i v naší třídě vyskytl pozitivní
záchyt na Covid-19.

Prosinec v naší mateřské škole
Prosinec u Myšek
Vánoce, Vánoce přicházejí… a Myšky byly celý měsíc v přípravách: zdobily jsme si třídu, šatnu, děti pekly perníčky,
cukroví, vyráběly vánoční dekorace, ozdobily si stromeček
a čekaly na Ježíška. Letos k nám do školky opět nemohl
přijít Mikuláš, a tak si na něj alespoň naše šikovné děti zahrály a podělily své kamarády sladkostmi. Pravidelně jsme
„zapalovali“ adventní věnec a rozbalovali adventní kalendář, který měl každý den pro jednoho kamaráda připravené
překvapení. A pak už konečně nastal ten velký den - Vánoce ve školce. S dětmi jsme si připomenuli několik lidových
tradic a přišel Ježíšek. Dárků letos bylo opravdu hodně. Asi
máme samé hodné děti!!! Poděkování patří všem šikovným
maminkám, které nás na tento den zásobily ochutnávkou
domácího cukroví, aby to děti měly se vším všudy. No a dokonce nám zatím letos i vychází vstříc pan Krakonoš, který nám nadělil alespoň trochu té sněhové nadílky, které si
užíváme s dětmi na zahradě i na okolních kopcích. Bohužel
nás stále trápí hodně vysoká nemocnost. Tak doufejme, že
v tom dalším roce to bude lepší. Krásné Vánoce a šťastný
nový rok 2022.

www.zssvoboda.eu
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Prosinec u Zajíčků
Začátek měsíce nás provázelo téma čertů, Mikuláše a andílků. Děti si vyrobily čertíka, lepili jsme čertovské řetězy. Hráli
jsme si na peklo, užili jsme si čertí rozcvičky a pohybové hry.
Nechyběla ani mikulášská nadílka, kterou jsme si ve školce
uspořádali sami – převlečením kamarádů a navštívením třídy Myšek. Čekání na Ježíška jsme si zkracovali otevíráním
pytlíčků na adventním kalendáři. Každý kamarád tam našel
malý dáreček. Četli jsme pohádku O Zajíčkovi a Ježíškovi,
o tom, jak se o Vánocích plní sny a přání, a o tom, jaké dobré
skutky můžeme dělat, jak a s čím pomáhat. Děti velmi hezky pomáhaly při stavění a zdobení stromečku. Věšeli jsme
ozdoby a zpívali koledy, což nám dodalo tu pravou vánoční
atmosféru i u nás ve školce. Pekli jsme perníčky, které jsme

pak i zdobili a nesli domů jako dáreček. Hra pokračovala
také v kuchyňce, kde měly děti vystřižené cukroví z filcu,
a mohly tak péct jako maminky doma. Vyráběli jsme také
vánoční ozdobu na stromeček, skládáním harmoniky jsme
vytvořili vánoční stromečky, nakonec jsme si vytvořili v šatně i betlém s malým Ježíškem. Nejvíce jsme si užili vánoční
den. Zpívali jsme Ježíškovi koledy a prosili ho o nějaké nové
hračky. On nám přání splnil a ve školce nás opravdu navštívil. Děti měly ohromnou radost z nových dárků. Zbytek prosincových dnů jsme se s hračkami seznamovali, učili se pravidla her, i jak hračky nezničit a správně uklízet.

Prosinec u Medvídků
Měsíc prosinec jsme zahájili karanténou, ale přesto jsme
si před tím stihli s dětmi vyrobit adventní věnec, adventní
kalendář a vyzdobit si vánočně třídu, hernu i šatnu. O co
jsme ale přišli, tak to byla návštěva Mikuláše, andílka a čerta. Nezapomněli na nás a nadílku nám ve školce nechali. Po
návratu jsme jim zazpívali písničky a odrecitovali naučené
básničky, tak věříme, že nás slyšeli a poslouchali.

ný a přinesl dětem spoustu dárečků. Všichni jsme si Vánoce
a advent ve školce užili. Měli jsme velkou radost i z prvního
sněhu a využili ho ke klouzání, stavění sněhuláků a koulí.
A nezapomněli jsme ani na zvířátka, na vycházce jsme zašli
k řece Úpě a donesli kačenkám tvrdé pečivo, ke krmelci zvířátkům kaštany, seno a jablíčka a ptáčkům na zahradu u ZŠ
jsme pověsili lojové koule.

Po karanténě jsme se ve školce přivítali u vánočního stromečku a vyprávěli si, co jsme doma dělali a prožili. Pak už
nás čekalo hodně práce, vyrobili jsme si přáníčka, vánoční
ozdoby, komety, betlém, hodně jsme stříhali, lepili, skládali
a práce nás moc bavila. Každý den na některého kamaráda čekala sladkost v adventním kalendáři, papírový betlém
a překvapení v pytlíčku.

Přejeme Vám všem krásné, klidné vánoční svátky a hlavně
pevné zdraví v novém roce.

Tříkrálová sbírka 2022

A pak už tu byl dlouho očekávaný vánoční den se všemi tradicemi, které k němu patří. Maminky dětem připravily do
školky napečené cukroví, poslouchali jsme koledy, pochutnali jsme si na výborné svačince, rozkrojili jsme si jablíčka,
ve kterých byly schované hvězdičky, pouštěli jsme lodičky
a na stromečku zářily prskavky. Ježíšek na nás byl moc hod-

Rádi bychom ještě jednou poděkovali všem našim štědrým
dárcům, díky kterým jsme v Tříkrálové sbírce přispěli rekordní sumou ve výši 6.474 Kč.
Vedení školy

Nabídka kroužků na 2. pololetí školního roku 2021/2022
Přihlášku do kroužku odevzdá zájemce nejen u vedoucího kroužku, ale i u hospodářky školy.
Platbu za kroužek odevzdá zájemce u hospodářky školy, paní Schleichové, v době provozních hodin školní pokladny, nejdéle však do pátku 18. 2. 2022.
Název kroužku

Keramika pro děti

Třída
2. - 6. třída

Břišní tance

Čas

Učitel

Cena

čtvrtek 14:00 - 15:30 hodin, 1x za 14 dní

p. Helena Bernardová

550,- Kč

pondělí 17:00 - 19:00 hodin, 1x za 14 dní

p. Irina Viničuk, tel. 605140986

500,- Kč

pátek 17:00 - 19:00 hodin, 1x za 14 dní

Jóga pro relaxaci

1. - 9. třída

středa 15:35 - 16:20 hodin, 1x za 14 dní

p. Lenka Paříková

500,- Kč

Šikovné ruce - vyšívání, šití, háčkování, pletení

5. - 9. třída

středa 15:35 - 16:30 hodin, 1x za 14 dní

p. Lenka Paříková

600,- Kč

Kroužek animace

4. - 9. třída

úterý 15:10 - 16:40 hodin

Mgr. Klára Stejskalová

600,- Kč

(základy principů animace - tvorba anim. filmů)
Florbal

5. - 9. třída

pondělí 15:00 - 17:00 hodin

Mgr. Zdeněk Rolenec

800,- Kč

Minisporťáček

mateřská škola

čtvrtek 14:45 - 15:30 hodin, 1x týdně

Mgr. Martina Švarcová

400,- Kč

Vybíjená

4. - 5. třída

úterý 14:00-15:00 hodin, 1x týdně

Mgr. Nikola Zimová

450,- Kč

Péče o domácí mazlíčky

6. - 9. třída

úterý 15:10 - 16:00 hodin

Mgr. Jitka Macháčková

300,- Kč

PC kroužek

2. - 4. třída

úterý 14:00 - 15:30 hodin, 1x za 14 dní

p. Petr Homola

300,- Kč

Elektrotechnický kroužek

5. - 9. třída

středa 14:00 - 15:30 hodin, 1x týdně

p. Macháček

350,- Kč

Kytara pro začátečníky

6. - 9. třída

pondělí 14:00 - 14:20 hodin, 1x týdně

Mgr. Lucie Ševčíková

250,- Kč

Kytara pro pokročilé

6. - 9. třída

pondělí 14:30 - 14:50 hodin, 1x týdně

Mgr. Lucie Ševčíková

250,- Kč

maximálně 10 žáků

Horolezecký kroužek

informace najdete na školním webu, na webu www.hokrko.cz a žáci na nástěnkách ve škole

Skaut

více informací získáte na webu www.skaut-svoboda.cz

Rybářský kroužek

středa 16:00 - 17:00 hodin, začínáme 20. října

p. Radek Slováček, tel. 737660983, pytlak@centrum.cz

Klub spolužáků SNŮ

4. - 9. třída

čtvrtek 12:50 - 13:20 hodin, 1x týdně

Mgr. Petra Štěpová, p. Michaela Špetlová

zdarma

Klub KNIHOŽROUTŮ

2. - 9. třída

úterý 12:50 - 14:00 hodin, 1x týdně

p. Michaela Špetlová, Aneta Váchová

zdarma
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Snad, že se zajímavý korespondenční lístek z konce 19.
století ocitl na jedné z nejnavštěvovanějších internetových aukčních stránek v nevhodný čas kolem vánočních
svátků, nebo už zmlsaným sběratelům regionálních
památek ani do očí bijící jméno vysloužilého rytmistra
jezdectva Hugo Wiharda není dost hóch neboli nóbl –

a jeho ženy Marie rozené Linke (1786 – 1853) z dnešní
městské části Ulanowice. Také Hugo se zaháčkoval v kraji
pod Černou horou když koupil v roce 1868 za 405 tisíc
500 zlatých z pozůstalosti po Eduardu Josefovi Theerovi
ze Silbersteinu od Nadačního fondu university ve Vídni
a v Praze vlčické panství včetně Janských Lázní. Lázeňské
městečko však podle předběžné dohody obratem prodal
svému tchánovi továrníku Stefanovi z Hostinného s jehož
dcerou Marií Dorotheou žil v manželském svazku od
14. října 1845. Dlouholetý člen městského zastupitelstva
zastávající i úřad starosty, poslanec parlamentu provincie a jednu dekádu předseda Obchodní komory v Kamen-

prostě nebyl zájem. V takovém případě nejmenší (rozuměj nabídka) bere. Adresátem lístku sice není slovutný
pozemkový vlastník osobně, ale důchodní správa panství
Vlčice, toho času v jeho majetkovém držení. Ani strohé
účetnické sdělení o ročním vyúčtování úrokových kupónů
německého tělocvičného spolku Svoboda – Maršov není
nic, co by lovcům kuriozit rvalo osrdí. Důležité jsou souvislosti. Jak jinak začít, než tradičně od Adama. Prapředek rodu žijícího po několik generací v někdejším slezském Liebau, dnes Lubawce v Polsku, coby kusem uhlí ze
Žacléře snad i dohodil, připutoval přes Křešovské cisterciácké klášterní panství odkudsi ze západu. Jmenoval se
opravdu Adam Wihard (1659 – 1744). Jeho jediný syn sice
vystudoval práva, ale uchytil se jako obchodník s vínem.
Nakonec založil velkoobchod s lněnou přízí. Jeden z jeho
potomků Hugo Dionysius Wihard, zakladatel lnářské firmy „H. & F. Wihard AG“, kterou vlastnil s bratrem Friedrichem, krátce též majitelem panství v dnešním Rudníku,
se narodil v Liebau i/Schl. 9. října 1816 do rodiny obchodníka s plátnem Franze Antona Wiharda (1771 – 1841)

né Hoře s titulem komerčního rady zemřel 28. července 1887. Za čtyřicetileté věrné služby byl posmrtně
jmenován čestným občanem rodného města Liebau.
Dynastické žezlo firmy čítající několik tkalcoven lněné
příze převzal i s tradičním názvem jeho syn Hugo Wihard
mladší (14. června 1852 – 10. ledna 1915). Rytmistr jízdy ve výslužbě, nositel pruského Řádu červené orlice 4.
třídy, rytíř rakouského Řádu železné koruny, komandér
ruského Řádu sv. Jiří a dalších vysokých vyznamenání
odešel jako poslední mužský potomek šesté generace
rodu Wihardů. Maně mně napadá sarkastický epigram
klasika malostranských povídek Jana Nerudy „Rod jeho
celé věky rost’, měl tedy zdatných mužů dost, však byl to
- samý „předek“. To spravit chce pan Mladek a být svých
předků zadek“. Což je ale tak trochu „mimo mísu“ protože
v adrese poštovního lístku zmiňovaný majitel velkostatku Vlčice, svázaného historicky s hornickým městečkem
Svobodou téměř pupeční šňůrou měl tři dcery – Helenu, Gertrudu a Hertu. Co jméno, to zajímavý příběh, že
by ani několik čísel SF nestačilo. Ale ani z ušmudlané

Střípky z dějin: Wihard, jméno
s mnoha otazníky
Antonín Tichý
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celiny se nedá věštit jako z křišťálové koule. Zajímavostí
i tak nabízí dost a dost. Nelze vynechat, že Hugo Wihard
mladší byl dlouholetým předsedou místní skupiny Krkonošského spolku ve Vlčicích a spolu s ostatními členy rodiny i štědrým mecenášem spolkových aktivit. O kulturním
založení majitele vlčického zámečku svědčí i taková drobnost jako zachovalé exlibris ze zámecké knihovny s jedním z mála vyobrazení návrhu „mluvícího“ znaku. Nebo
vitrážové okno ve vlčickém kostele s portrétem jeho zesnulé manželky jako svaté Heleny. Na dochovaném koresponďáku je kromě pěkného čitelného jednokruhového
razítka odesílací pošty ve Svobodě nad Úpou s němec-

kým textem Freiheit a datem 22. srpna 1898 na adresní
straně i méně čitelný otisk přijímací pošty ve Vlčicích.
Podpis další zajímavé osobnosti je na jinak celkem strohé
rubní straně s razítkem německého tělocvičného spolku
Svoboda – Maršov. Odesilatel vrchní ouřada papírenské
firmy Piette Alexander Josef Mandl také nebyl jen tak
někdo. Narodil se 6. ledna 1838 ve Štýrském Hradci v Rakousku a po sňatku s Terezou z rakouské šlechtické rodiny Müller von Strömenfeld pocházející z podunajského
města Stockerau v Dolních Rakousích, dnešními měřítky
kousek od Vídně, překládaného kdysi nehezky česky
jako Štokrava s rodopisnými daty 17. prosince 1850, žili

Veduta panství Vlčice od uměleckého tiskařského závodu Eckert & Pflug v Lipsku

Hugo Wihard (1816 – 1887) výřez z tabla / Tablo krkonošských průmyslníků z roku 1873
ÚNOR 2022
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od roku 1882 v Maršově I. v čísle 82. Předpokládám, že
je to stále tentýž dům se stejným číslem na Pietteho
náměstí ve Svobodě nad Úpou – Maršově. Doufám, že do
zmatečného číslování domů v Úpském údolí vnese již brzy
trochu světla slibně se rozjíždějící projekt Archa Krkonoš.
Trochu předběhnu a dokud se to ještě může zveřejním
i data úmrtí obou manželů. Paní Mandlová (neplést
prosím s filmovou star Adinou) matka čtyř dcer zemřela
relativně mladá v Maršově I. 16. března 1903. Její muž
Alexander 25. června 1909. Ačkoliv se hlásil k židovské
konfesi jsou oba pochováni v rozpadající se hrobce u horní zdi svobodského katolického hřbitova. Všeobecně

veřejně činný Alexander Mandl měl zejména lví podíl na
výstavbě nové moderní tělocvičny ve Svobodě nad Úpou
na samém konci 19. století. Sotva dostavěný sportovní
stánek pokřtila největší povodeň století v červenci roku
1897. Naštěstí bez vážnějších následků. Podrobně se
o peripetiích kolem postavení moderní budovy tělocvičny podle návrhu vídeňského architekta Franze Lanterbacha rozepsal nadučitel Josef Demuth z Maršova I. v až donedávna vysoce ceněné vlastivědě trutnovského okresu
„Trautenauer Bezirks‑Kunde“ z roku 1901, překonané alespoň částečně nejnovější publikací „Svoboda nad Úpou –
nahlédnutí do historie města pod zlatými Rýchorami“.

Ex libris Hugo Wiharda s motivem zámku ve Vlčicích / Vitrážové okno ve vlčickém kostele – Helena Wihardová jako sv. Helena (foto Miloš Šálek)

Rubní strana korespondenčního lístku s razítkem tělocvičného spolku Svoboda – Maršov / Hrobka manželů Alexandra a Terezy Mandlových na hřbitově ve
Svobodě nad Úpou
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Detail náhrobních desek vyfotil v lednu 2022 Michal Kupec / Demuthova vlastivěda Trutnovska, sice překonaná, ale stále ceněná kniha
regionálních informací

Dobová reklamní cedule
ÚNOR 2022
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Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou
přijme

PRACOVNÍKA V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH
(pečovatelka)
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.
Pracovní poměr: formou dohody o provedení práce (do 300 hodin ročně)
Platové podmínky: 130,- Kč/hodinu
Možný nástup: ihned, nebo dle dohody
Kvalifikační předpoklad:
− minimálně základní vzdělání
− rekvalifikační kurz výhodou, není podmínkou
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
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
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