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Úvodník
Vážení a milí spoluobčané,
jistě jste, stejně jako já, zaznamenali, že omezení, která bránila šíření koronavirové nákazy, jsou postupně uvolňována,
začínáme zase žít normálním životem. Všichni jsme se na to
těšili. Pokud nenastane nějaký náhlý obrat, pravděpodobně se náš život stane zase snesitelnějším. Bude to zase ten
život na který jsme byli zvyklí před pandemií, budeme asi
jen trochu opatrnější a ohleduplnější při vzájemných kontaktech. K normálnímu životu tedy opět bude patřit zábava
a společenský život, tak důležité pro naši pohodu a veselou
mysl.
Také v našem městě věřím, že se opět budou konat akce,
které jsme loni nebo předloni nemohli uspořádat.
Tradiční lyžařské závody se uskuteční v sobotu 12. 3. , informace o akci najdete na letáku uvnitř tohoto vydání. Odpoledne po závodech je přislíbeno také uspořádání karnevalu
na lyžích, podrobnosti v době psaní úvodníku ještě nejsou
známy. Počasí v těchto dnech předvádí úplné veletoče,
dešťová a sněhová přeháňka se střídá s azurovou oblohou.
Přesto snad na Duncanu Krakonoš nashromáždil dostatečnou zásobu sněhu, aby se vše uskutečnilo a toto rozloučení
s lyžařskou sezónou byla opět skvělá zábava.

I v dubnu lze očekávat občasné sněhové přeháňky a na hřebenech hor se ještě v tomto měsíci dá lyžovat, ale jaro už
bude v plném proudu, stejně jako příprava další akce, čarodějnické noci 30. 4. V dalších měsících počítáme s uspořádáním dětského dne, Rudolfových slavností, podzimních
akcí pro děti i adventních oslav. Možná teď ve výčtu marně
hledáte podzimní bál nebo ples. Ano, ten měl v roce 2018
velký úspěch. Přesto teď nemůžu dát ruku do ohně za to, že
se uskuteční. Pro jeho uspořádání je totiž kromě peněz od
města třeba také nadšená práce party dobrovolníků. Což
o to, takové tu máme, ale podílejí se na většině akcí v průběhu celého roku a každá další akce navíc stojí více sil a úsilí
a těch není nekonečné množství. Takže děkuji kulturnímu
týmu, hasičům, ochotníkům, týmu základní školy, skautům
i dalším skupinám a jednotlivcům, prostě všem, kdo pro nás
tyto akce pořádají nebo kdykoli v minulosti pořádali. Bez
jejich nadšení a podpory by to nešlo. A pokud byste rádi
pomohli také vy, budeme rádi. Jak na to? Připojte se k některému spolku, ozvěte se členkám kulturní komise nebo
mě. Kontakty naleznete na webových stránkách města.
Na závěr si dovolím vás ještě pozvat na akci Ukliďme Česko / Ukliďme Svobodu nad Úpou. Účast je úplně snadná.
Vyhlídněte si v okolí svého bydliště odhozené odpadky, na
příští procházku se vybavte starou igelitovou taškou, gumovými rukavicemi a pár těch odpadků posbírejte. Také
můžete přijít v sobotu 2. 4. v 9:00 k sokolovně a vypravit
se s námi na společný úklid, více informací na letáku uvnitř.

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

Jubilanti
V měsíci březnu oslaví svá
životní jubilea dámy Helena Třečková, Růžena Tupá,
Danuška Svobodová, Petra
Bočková, Hana Kudělová,
Helena Mačíová, Milada
Páleníčková, Eva Kosinová,
Ludmila Křečková a pánové
Jan Knap, Jaroslav Procházka, Stanislav Ondráček, Jiří
Bezvoda a František Bílek.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Bohužel se prohlubuje konflikt mezi Ukrajinou a Ruskem
a politici i média nás děsí válkou v Evropě, která tu od roku
1945 nebyla, protože Evropa žije přes 70 let v míru.

Politické okénko o konfliktu Ruska
a Ukrajiny
Covidové zpravodajství bylo pro mě podstatně jednodušší
téma, které jsem v rámci těchto novin průběžně zpracovávala. Mezinárodní politika je ale silný kalibr, který si netroufám komentovat, protože prostě úplně všemu nerozumím,
takže se snažím používat důvěryhodné zdroje a situaci na
Ukrajině bedlivě pozorovat. Proč? Podívejte se na mapu –
blízkost ke střední Evropě a potažmo k Česku je velmi malá.

Covidové zpravodajství
Před dvěma lety, přesně dne
12. března 2020, tehdejší
Vláda ČR vyhlásila první
nouzový stav pro celé území
České republiky z důvodu
ohrožení zdraví v souvislosti
s
prokázáním
výskytu
koronaviru (označovaného
jako SARS CoV-2) na dobu
30 dnů. Je to neuvěřitelné, ale
už dva roky se trápíme s koronavirem. Přichází jarní období a s ním odchází
koronavir. V tomto březnovém čísle roku 2022 ukončíme
covidové zpravodajství závěrečnou tabulkou s rekapitulací
za Svobodu nad Úpou:
datum
26. 1.
27. 1.
1. 2.
3. 2.
7. 2.
14. 2.
15. 2.
16. 2.
21. 2.
22. 2.
23. 2.

aktuální
počet osob po- Počet hospipočet nakapočet vylézitivně testova- talizovaných
zemřelí
žených ve
čených
ných na Covid-19 kumulativně
Svobodě
56
575
28
512
7
61
582
28
514
7
44
604
28
553
7
57
619
28
555
7
46
635
29
582
7
39
667
29
621
7
37
669
30
625
7
35
670
30
627
8
28
688
31
652
8
27
688
32
653
8
29
692
32
655
8

Celkem se ve Svobodě nad Úpou k 23. 2. 2022 nakazilo 692
lidí nemocí Covid-19 (z cca 2100 obyvatel je to téměř 33%,
tedy každý třetí obyvatel Svobody), z toho 655 obyvatel se
již uzdravilo, 8 obyvatel bohužel zemřelo a 32 lidí muselo být
hospitalizováno. Většina opatření je již v březnu zrušena,
dochází k návratu do normální života bez zákazů a restrikcí.
Člověk by řekl KONEČNĚ a oddychl si, přestože ekonomické
důsledky pandemie ještě poneseme nějaký ten rok.
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tzv. suwalská kapsa

ČLÁNEK Z HOSPODÁŘSKÝCH NOVIN ZE DNE 22. 2. 2022
OTÁZKY A ODPOVĚDI
Možnost války na Ukrajině dramaticky vzrostla. Proč
Putin uznal nezávislost separatistů?
Zdroj: https://zahranicni.hn.cz/c1-67036360-moznost
‑valky‑na‑ukrajine‑vzrostla‑proc‑putin‑uznal‑nezavislost
‑separatistu
Autor: Martin Ehl – hlavní analytik Hospodářských novin
Ruský prezident Vladimir Putin v pondělí 21. února 2022
oznámil, že uzná nezávislost dvou separatistických republik na východě Ukrajiny – Doněcké lidové republiky a Luhanské lidové republiky, které společně tvoří oblast Donbas (pozn. na mapě níže jsou to oblasti pod čísly 24 a 15).
Tento krok zásadně ovlivňuje jednání se západními demokraciemi o bezpečnostním uspořádání v Evropě a zároveň
dramaticky zvyšuje možnost větší invaze ruských jednotek
na Ukrajinu.
Znamená to přímo válku?
Vstup ruských vojsk zvýší riziko přímého konfliktu mezi ruskými a ukrajinskými silami. Není totiž například jasné, zda

Důležité pro Ukrajince
bude nyní připravit se na
očekávaný útok, ale zároveň se nenechat vyprovokovat k akci jako první.
Podle zpráv zahraničních
reportérů z různých míst
na Ukrajině ale nervozita
dosud relativně klidných
Ukrajinců vzrostla.
Vyhlásí Evropská unie slibované tvrdé sankce proti
Rusku?
Jednotlivé členské státy EU
a NATO postupně v pondělí
dne 21. 2. 2022 po Putinově projevu dávaly najevo,
že uznávají Ukrajinu v jejích
právoplatných hranicích. „Česká republika stojí za svobodnou a nezávislou Ukrajinou. Z vlastní historie si dobře pamatujeme, že podobné kroky namířené proti suverénním
státům k míru nikdy nevedou,“ uvedl český premiér Petr
Fiala.
Šéfka Evropské komise Ursula von der Leynová a předseda Evropské rady Charles Michel ve společném prohlášení
ještě v pondělí večer uznání obou separatistických republik odsoudili. „Je to hrubé porušení mezinárodního práva.
Unie bude reagovat sankcemi proti všem, kteří se tohoto
nelegálního jednání účastní,“ uvedli ve společném prohlášení. Nejde tedy o plošné sankce na Rusko, o nich musí rozhodnout summit nejvyšších představitelů EU.
Mapa Ukrajiny s červeně vyznačeným územím pod kontrolou Luhanské
a Doněcké lidové republiky

Rusko uznává obě republiky v jejich faktických hranicích,
nebo v oficiálních hranicích obou regionů. Separatističtí
vůdci dříve požadovali uznání v hranicích obou regionů,
ruský senátor Andrej Klimov ale včera (pozn. 21. 2. 2022)
řekl, že uznání se týká nyní ovládaného území, které tvoří
zhruba třetinu území obou regionů. Ruská armáda, která
získala podpisem smlouvy s povstalci právo vybudovat si
na jejich území základny, by si mohla chtít vynutit přechod
přes kontaktní linii – tedy aktuální velmi opevněnou frontu. To by znamenalo přímý bojový střet s ukrajinskou armádou, která se v posledních dnech brání tomu, aby odpovídala na desítky provokací a ostřelování ze strany separatistů.
Jakákoli reakce ukrajinských sil na provokaci z ruské strany
se tak snadno může stát záminkou k většímu útoku dál na
Ukrajinu.
Jaká je reakce Ukrajinců?
Prezident Ukrajiny Volodymyr Zelenskyj svolal po Putinově projevu zasedání Národní bezpečnostní a obranné
rady. Ukrajinský prezident v noci promluvil k národu, vyzval
k diplomatickému jednání a zároveň zdůraznil, že Ukrajina
má právo se bránit vůči ruské agresi. „Je to naše země, nikomu nic nedlužíme, nikoho a ničeho se nebojíme,“ řekl
prezident.

Společné sankce EU proti Rusku se připravují delší dobu
pro případ přímého ruského vpádu na Ukrajinu. Mají mít
zásadní ekonomický dopad, i když byly vyloučeny ty nejtvrdší – tedy odpojení ruských bank ze systému Swift nebo
konec plynovodu Nord Stream 2. Například italský premiér Mario Draghi nechtěl, aby se vztahovaly na energetiku,
protože Itálie patří mezi země v EU nejvíce závislé na ruském plynu. Podobně opatrné z hlediska sankcí jsou Německo či Rakousko.
Dokud je unie tedy nevyhlásí, nebude jejich přesná podoba zřejmá. A také panovaly diskuse, zda uznání separatistických republik je dostatečným důvodem pro vyhlášení
sankcí. Okamžité vyhlášení sankcí podpořil ještě v pondělí
večer například polský premiér Mateusz Morawiecki. Podobně reagovali politici baltských států s tím, že Lotyšsko
navíc po Putinově projevu oznámilo, že dodá na Ukrajinu
další protitankové střely Javelin.
Co uznání obou separatistických republik znamená pro
Česko a jeho bezpečnost?
Rusko v posledních letech pod Putinovým vedením krok za
krokem porušuje mezinárodní smlouvy, které poslední desítky let tvoří bezpečnostní architekturu Evropy. Uznání
obou republik je porušení suverenity a územní celistvosti
Ukrajiny, už druhé po anexi Krymu z roku 2014. Nyní se
dramaticky zvýšila možnost války na Ukrajině tím, že ruské
BŘEZEN 2022
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jednotky, které nejspíš brzy vjedou do obou separatistických republik, využijí nějaké provokace a vpadnou přímo
na Ukrajinu.
Zvýšila se také možnost, že tento konflikt bude mít dopad
na členy aliance, například vyvoláním velké uprchlické vlny,
protože přímo na území členského státu NATO se Rusko
zatím zaútočit neodváží, i když z Putinova pondělního projevu se dala číst jasná výhrůžka.
Zásadní změnou z hlediska bezpečnosti střední Evropy už
je to, že ruské jednotky, které přijely na cvičení do Běloruska, tam zůstaly „na dobu blíže neurčenou“. Tři baltské státy
se z hlediska pozemního spojení ocitají v podstatě odříznuté, protože Rusko může poměrně jednoduše v případě konfliktu s NATO uzavřít tzv. suwalskou kapsu (pozn. viz mapa
Evropy výše), tedy pozemní spojení mezi Polskem a Litvou.
Ve třech baltských zemích a v Polsku jsou posílené prapory
jednotek aliance, v nichž působí i čeští vojáci. České nadzvukové letouny mají také v létě v rámci rotace členských
států hlídat vzdušný prostor nad baltskými zeměmi.

Aktuální informace ze dne 24. 2. 2022
Zdroj: https://zahranicni.hn.cz/c1-67037470-putin‑zahajil
‑utok‑na‑ukrajinu‑ruska‑vojska‑vstoupila‑za‑hranice
‑separatistickych‑uzemi
Varování amerických tajných služeb se naplnila. Ruský prezident Putin 24. února ve čtyři hodiny ráno oznámil zahájení vojenské operace na území Ukrajiny. Oficiálně má jít
o zajištění bezpečnosti na území Donbasu. K rozpoutání
bojů došlo jen den poté, co Putin uznal území okupovaná
separatisty s ruskou podporou za samostatné republiky.
Zprávy z Ukrajiny přinášejí svědectví o řadě silných explozí
v Charkově, druhém největším městě Ukrajiny. Podle příspěvků ukrajinských uživatelů sociálních sítí ruská armáda
útočí na vojenské cíle v ukrajinském vnitrozemí a napadá
zemi přes Donbas i z Běloruska a Krymu.

Nový přírůstek v knihovně
Do naší knihovny jsme předali další svázané výtisky vydání
Svoboda fórum, a to XXXI. ročník (31.) roku 2020 a XXXII.
(32.) ročník roku 2021.
Rok 2022 je XXXIII. (33.) ročníkem. V lidském věku říkáme,
že přicházejí Kristova léta. V této souvislosti jsem lovila
v paměti, co to jsou Kristova léta a zda má číslo 33 ještě
nějaký jiný význam?
Navštívila jsem na internetu Wikipedii (zdroj: https://cs.wikipedia.org/wiki/33_(%C4%8D%C3%ADslo)?veaction=edit & section=5) a nestačím se divit, co jsem o číslu 33 ještě našla:

• 33 je atomové číslo arsenu.

Fyzika

• V Newtonově teplotní stupnici je 33 stupňů teplota
varu vody.

Anatomie

• Lidská páteř se skládá
z 33 obratlů (počítáme‑li
jednotlivé součásti kostrče
samostatně).

Ostatní

• Kralování krále Davida v Jeruzalémě trvalo 33 let.
• V judaismu se 33. den po svátku pesach slaví Lag ba
‑omer. Samotné slovo „lag“ nemá přitom žádný význam
a je pouze vokalizovanou podobou čísla 33 zapsaného
hebrejskými číslicemi (lamed=30, gimel=3).
• Nejčastěji udávaný věk ukřižování Ježíše Krista, spojení
Kristova léta se všeobecně používá pro lidský věk 33 let.
• Bazilika svatého Petra v Římě má 33 kaplí.
• V Danteho Božské komedii se skládají části Očistec a Ráj
každá z 33 zpěvů.
• V pythagorejské numerologii je 33 nejvyšším „hlavním
číslem“ (= číslo, které se již dále neredukuje pomocí ciferného součtu).
• Tradiční skotský ritus* svobodného zednářství má
33 stupňů zasvěcení. Nejvyšší radu v tomto ritu tvoří
maximálně 33 hodnostářů. Budova House of the Temple, která je sídlem Nejvyšší rady, je po vnějším obvodu
lemována 33 sloupy.
• Jeden ze symbolů Ku‑klux‑klanu (zkratka KKK, K je
11. písmeno abecedy, 3*11 je 33).
• Počet obětí včetně útočníka, které zemřely při masakru na
Virginia Tech v USA (16. 4. 2007 na kampusu university útočník zabil 32 lidí a desítky zranil, sám pak spáchal sebevraždu)
• Nejrozšířenější typ gramofonové desky se přehrává při
rychlosti 33 otáček/min.

V kultuře

• Třiatřicet stříbrných křepelek – český film z roku 1964 režiséra Antonína Kachlíka

Matematika

Třicet tři je
• největší kladné celé číslo, které nelze vyjádřit součtem
různých trojúhelníkových čísel
• součet prvních čtyř kladných faktoriálů (1! + 2! + 3! + 4!
= 1 + 2 + 6 + 24 = 33)
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*Ritus je náboženský termín z prostředí křesťanských církví, který označuje
celek zvyklostí, liturgických předpisů, právních nařízení, apod… Tento pojem
ale zahrnuje také liturgické, teologické, duchovní a právní dědictví, které je
charakteristické pro jednotlivé církve a jimi užívanému ritu.

Poděkování svobodským hasičům
V sobotu 5. února 2022 svobodští hasiči odstranili na žádost města sníh ze střechy sportovní haly. Klukům moc děkujeme za pomoc městu a kromě poděkování jsme nabídli
hasičům bezplatné poskytnutí (využití) sportovní haly na
nějaký víkendový den podle vlastního výběru pro malé či
velké hasiče.

Zprovoznění parkovacích automatů
v centru města
Vážení občané a návštěvníci města,

Jedná se o Opatření orgánů města č. 1/2021, které je dostupné rovněž na webu města a není na ni automatický
nárok. Město bude přijaté žádosti vyhodnocovat v období
od 14. 2. do 31. 3. 2022 a od 1. 4. 2022 bude parkování od
6,00 – 18,00 hod. monitorováno policií. Počáteční období
provozu bude využito k zjišťování případných nedostatků
a podnětů občanů a ladění celého systému. Data budou
následně využita pro komplexní analýzu parkování ve Svobodě nad Úpou.

Od 1. 4. 2022 se mění ceník pronájmu
sportovní haly

rádi bychom vás informovali o zprovoznění parkovacích automatů od 14. 2. 2022 ve třech nejvytíženějších
lokalitách ve městě: náměstí Svornosti, autobusové
nádraží a ulice 5. května. Cílem je regulace stání vozidel návštěvníků hor. Občané bydlící v daných lokalitách bez možnosti parkování na vlastním pozemku
budou mít možnost požádat o celoroční parkovací
kartu (interaktivní formulář najdete na webu města).
Podmínky získání karty jsou uvedeny v Pravidlech pro
využívání vyhrazených parkovacích míst, kterými se
stanoví cena za stání silničních motorových vozidel
na určených úsecích obecních komunikací ve Svobodě nad Úpou
BŘEZEN 2022
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S ohledem na stoupající vývoj cen, zejména plynu a elektrické energie muselo město přistoupit ke zvýšení cen na za pronájem sportovní haly v areálu městského stadionu ve Svobodě nad Úpou. Nový ceník od 1. 4. 2022 vypadá takto:
ř.

cena pronájmu

text

(veškeré ceny jsou včetně DPH)

1

Velká sportovní hala v přízemí – 1 hodina (pracovní dny)

500 Kč

2

Malá tělocvična v 1. patře – 1 hodina (pracovní dny)

300 Kč

4

Pronájem velké sportovní haly pro Českou lesnickou akademii Trutnov, středisko
Svoboda nad Úpou v rámci hodin tělesné výchovy pro studenty školy – 1 hodina

300 Kč

5

Horolezecká stěna ve velké hale v přízemí – 1 hodina,

500 Kč

pokud bude hrací plocha volná bez pronájmu jinému subjektu
Horolezecká stěna ve velké hale v přízemí – 1 hodina,

6

pouze v případě, že na hrací ploše bude vykonávat bezpečně sportovní činnost
jiný subjekt a neohrozí touto sportovní činností lezce na stěně

300 Kč

7

Pronájem sportovní haly pro Základní školu a mateřskou školu ve Svobodě nad
Úpou

150 Kč

8

Velká sportovní hala v přízemí – 1 hodina (víkendové dny So a Ne, svátky)

800 Kč

9

Malá tělocvična v 1. patře – 1 hodina (víkendové dny So a Ne, svátky)

500 Kč

Nový ceník byl schválen Radou města dne 7. 2. 2022 na 63. schůzi usnesením č. RM/828/63/2022. O veškerých případných
odchylkách od výše uvedeného ceníku rozhoduje na základě individuální žádosti Rada města.

Úprava ceníku přepravného od 8. 2. 2022
Dále byl s ohledem na stoupající vstupní náklady upraven i ceník přepravného pro cizí subjekty, kteří si objednají u města
práce s obsluhou u těchto strojů:
označení stroje či auta

cena

sazba DPH

UNC 053, pracovní stroj bez RZ (pouze s obsluhou
města)

175 Kč/za každou i započatou ¼ hodinu

dle platné legislativy

REFORM, RZ H01 8424 – štěpkování, mulčování
(pouze s obsluhou města)

200 Kč/za každou i započatou ¼ hodinu

dle platné legislativy

REFORM, RZ H01 8424 – frézování v zimě (pouze
s obsluhou města)

200 Kč/za každou i započatou ¼ hodinu

dle platné legislativy

Weidemann, RZ H00 9429 (pouze s obsluhou města)

175 Kč/za každou i započatou ¼ hodinu

dle platné legislativy

traktor John Deere, RZ H02 0360 (pouze s obsluhou města)

225 Kč/za každou i započatou ¼ hodinu

dle platné legislativy

práce s křovinořezem na objednávku včetně obslu400 Kč/za každou i započatou celou hodinu dle platné legislativy
hy města

Vyhlášené dotační programy pro rok 2022
Jako každý rok jsou na elektronické úřední desce na webu
města www.musvoboda.cz k dispozici schválené dotační programy pro poskytování finančních příspěvků v roce
2022. Dotační programy jsou schváleny do čtyř oblastí s následujícími alokacemi:
1) Dotační program na sportovní aktivity dětí a mládeže
do 18let - částka k rozdělení 100.000 Kč
2) Dotační program na sportovní aktivity dospělých částka k rozdělení 20.000 Kč
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč
4) Dotační program na sociální aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč
6
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Příjem žádostí je od pátku 1. 4. 2022 do pondělí
16. 5. 2022 do 15,00 hodin.
 Žadatel, resp. subjekt si může vybrat jeden z dotačních
programů a podat příslušnou žádost.
 Každý žadatel, resp. subjekt může v rámci každého dotačního programu podat pouze jednu žádost.
 V každém dotačním programu je uvedena maximální možná výše dotace v jednotlivém případě a žadatel
nesmí požádat o částku vyšší, než je uvedeno v každém
z dotačních programů v článku III. odstavci 2!!!
 Případné další informace podá tajemnice MěÚ (tel.
731 479 260) nebo starosta (734 609 762).

Jednání zastupitelstva
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
21. veřejné zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na pondělí 14. 3. 2022 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti radnice ve druhém patře ve Svobodě nad Úpou
Předběžný program zasedání
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
2. Schválení programu jednání
3. Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
4. Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
5. Soudní spor ve věci opěrné zdi ve Staré aleji - aktuální informace a rozhodnutí o dalším postupu
6. Volba soudní přísedící pro Okresní soud v Trutnově
7.

Dendrologický posudek stromové aleje na Muchomůrce - prezentace zpracovatele posudku a schválení postupu
dalšího řešení

8. Návrh vlajky a znaku města
9.

Závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu „Rekonstrukce objektu č. p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální bydlení“

10. Žádost o odkoupení parcely p. p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou
11. Žádost o odkoupení parcely p. p.č. 240/11 a části p. p.č. 240/16, oba v k.ú. Maršov I
12. Žádost o odkoupení části parcely p. p.č. 346/1 a parcely st.p. č. 720, obě v k.ú. Svoboda nad Úpou
13. Žádost o odkoupení parcely p. p.č. 388/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
14.

Vyúčtování nákladů pečovatelské služby za rok 2021 a návrhy smluvních dodatků pro rok 2022 pro zapojené obce
do projektu poskytování pečovatelské služby

15. Plnění rozpočtu města za rok 2021 - konečný výsledek plnění rozpočtu k 31. 12. 2021
16. Rozpočtové opatření č. 1/2022
17. Diskuse

Svoz nebezpečného odpadu
Svoz nebezpečného odpadu se uskuteční v sobotu 19. 3. 2022:

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

19. 3. 2022

Svoboda
náměstí Svornosti

Maršov I
u Rýchorky

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

Maršov II
naproti aut.
zastávce na Pec
11.00 - 11.30

Přednáška v knihovně
Ve čtvrtek 17. března 2022 od 17,00 hodin se uskuteční cestopisná přednáška s promítáním o Vietnamu, kterou pořádá
paní knihovnice.
BŘEZEN 2022
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Výpis usnesení z 63. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 07. 02. 2022
USNESENÍ č. RM/822/63/2022

USNESENÍ č. RM/824/63/2022

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

ruší

nájemní smlouvu s paní XXXXXX XXXXXX, trvale bytem
XXXXXX XXX, Svoboda nad Úpou na pronájem části parcely p. p.č. 346/1 o výměře 1200 m2, druh pozemku trvalý travní porost (viz příloha originálu zápisu) za nájemné
ve výši 4.800 Kč ročně, účel pronájmu zahrada, nájem od
8. 2. 2022 na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou i bez
udání důvodu.

USNESENÍ č. RM/823/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu k provedení stavby a budoucí smlouvu
o zřízení služebnosti věcného břemene se správci svěřenského fondu Maršovský T, svěřenský fond, IČ 09149031
(viz příloha originálu zápisu). Jedná se o akci uložení el. kabelu přes komunikaci města na p. p.č. 579/1 v k.ú. Maršov
I pro investora stavby „Stavba podzemního kabelového vedení nn pro připojení přístřešku pro zemědělskou techniku
na pozemku p. p.č. 19/6, k.ú. Maršov I“.
8
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a) své usnesení z 60. schůze Rady města ze dne 20. 12. 2021
č. RM/797/60/2021 písm. a) a b).
odkládá
b) projednávání opakované žádosti o souhlas se stavbou
a se smlouvou o smlouvě budoucí o zřízení VB pro akci –
kabelové vedení NN pro p. č. 63/1 na pozemku města
p. č. 702/1, obě k.ú. Svoboda nad Úpou (viz zápis), a to
s ohledem na překreslení situačního snímku ke stavbě,
kdy se délka kabelového vedení nn prodloužila podstatným způsobem a vede od odbočky za Japiem v celé délce komunikace na p. p.č. 702/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
za objektem Japio až do zatáčky u parcely p. p.č. 63/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou. Vzhledem k tomu, že v dané
části je komunikace velmi úzká a navazuje na neudržovanou opěrnou zeď ve vlastnictví Japia, rada se shodla
na tom, že je nejprve nutné zjistit u investora (ČEZ Distribuce, a. s.) způsob provedení položení kabelu, technicko - organizační zásady výstavby při dané akci, časový
harmonogram akce (není zde dostupná objízdná trasa)
a dále rada požaduje, aby investor celou akci projednal
se společností JAPIO, spol. s r. o. a získal jejich stanovisko. Jakmile investor vše výše uvedené k žádosti doloží,
bude žádost nejprve postoupena k projednání v komisi
pro rozvoj města.

USNESENÍ č. RM/825/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení uvolněného bytu č. 8 v Domě s pečovatelskou
službou paní Olze Andělové, trvale bytem Spojovací 113,
Svoboda nad Úpou na základě návrhu sociální pracovnice
(viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/826/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
zamítla
žádost o vybudování autobusové zastávky v Lázeňské ulici u zařízení Alzheimer centra s odůvodněním (podrobně
viz zápis).

USNESENÍ č. RM/827/63/2022

b) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na sportovní
aktivity dospělých včetně žádosti (viz příloha originálu
zápisu).
c) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na kulturní aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).
d) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na sociální služby a aktivity včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/830/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
kompletní zadávací dokumentaci na podlimitní veřejnou
zakázku na dodávky zadávanou dle zákona o zadávání
veřejných zakázek ve zjednodušeném podlimitním řízení
s názvem „Dodávka vozidla s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii SS pro město Svoboda nad
Úpou“ (vše viz přílohy originálu zápisu), kterou zpracoval
vybraný administrátor veřejné zakázky společnost Allo
Tender, s. r. o., IČ 24658031, se sídlem Radlická 2000/3, 150
00 Praha 5. Zadávací dokumentace obsahuje:
- Výzva k podání nabídky a k prokázání kvalifikace a pokyny
pro zpracování nabídky
- Obchodní podmínky - závazný vzor kupní smlouvy
- Technická specifikace

návrhy smluv hudebních skupin, se kterými je předběžně
domluveno účinkování na Rudolfových slavnostech dne
17. 9. 2022. Jedná se o skupiny Wohnout, AC/CZ – AC/DC
Revival, Děda Mládek Illegal band a Vaťák - The Best Kabát
Revival (vše viz přílohy originálu zápisu) pod podmínkou,
že starosta předloží radě do poloviny dubna 2022 seznam
sponzorů, kteří se budou významně podílet na finančním
zajištění slavností s cílem zajistit financování veškerých nákladů Rudolfových slavností 2022. Všechny výše uvedené
smlouvy jsou postaveny tak, že do konce dubna je možné
od nich odstoupit bez sankčních plateb.

USNESENÍ č. RM/831/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala

- Memorandum o férových podmínkách v dodavatelském
řetězci (v souladu s povinnostmi sociálně a environmentálně odpovědného veřejného zadávání)

podkladový materiál týkající se návrhu vlajky a znaku města (viz příloha originálu zápisu), předává jej k projednáni
Zastupitelstvu města, přičemž u návrhu vlajky rada doporučuje zastupitelstvu variantu č. 1.

USNESENÍ č. RM/828/63/2022

USNESENÍ č. RM/832/63/2022

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

projednala

zvýšení ceníkových cen v Ceníku přepravného (od 8. 2. 2022)
a v Ceníku pronájmu sportovní haly (od 1. 4. 2022), a to
v souvislosti se zvýšenými vstupními náklady na poskytování těchto služeb (zejména pohonné hmoty, mzdové náklady, energie) s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ, aby vydala
a zveřejnila nové ceníky.

podkladový materiál se závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu „Rekonstrukce objektu č. p. 473 Svoboda nad
Úpou na sociální bydlení“ (vše viz příloha originálu zápisu)
a předává danou záležitost k projednání na zastupitelstvu
dne 14. 3. 2022 (podrobně viz zápis).

USNESENÍ č. RM/829/63/2022

USNESENÍ č. RM/833/63/2022
Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje
a) znění dotačního programu s názvem Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních
příspěvků z rozpočtu města v roce 2022 na sportovní
aktivity dětí a mládeže do 18let včetně žádosti (viz příloha originálu zápisu).

v rámci udělené kompetence Zastupitelstvem města dne
14. 12. 2020 usnesením č. ZM/167/15/2020 písm. b) rozpočtové opatření č. 6/2021, které se týká pouze přesunů
mezi položkami rozpočtové skladby u investiční dotace
MMR pro školu na projekt „Rekonstrukce IT učebny“, celkové příjmy, výdaje a financování se nemění.

www.musvoboda.cz
BŘEZEN 2022
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Noc s Andersenem
2022
1.— 2 . dubna
Městská knihovna
Svoboda nad Úpou
Více na:
www.musvoboda.cz/organizacnislozky/mestskaknihovna
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Ukliďme

Svobodu nad Úpou
2. dubna 2022
Sejdeme se v 9 hodin
na hřišti u sokolovny
Pytle a rukavice zajištěny,
nezapomeňte na pevnou obuv!

tel. 737 254 776
www.musvoboda.cz
Akce základní školy se koná 4.4.

BŘEZEN 2022
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Měsíční dění v naší škole
Lednové zimní zážitky a tvoření dětí
v I. oddělení školní družiny
Vyrobená krmítka z buráků zdobí školní zahradu a ptáčkům
chutnají. Proto jsme si vyrobili krmítka s ptáčky i na výzdobu
nástěnky v šatně. V zimě potřebujeme teplé oblečení a rukavice a čepice. Ty jsme vytvořili ze zbytků vánočních papírů a ozdobili jimi i druhou nástěnku, kde na nás také mrkají
lední medvědi v zasněžené krajině. Hraní na sněhu je velká
zábava pro všechny děti, a tak se nám podařili i krásní andělé. Při vycházkách hledáme různé stopy ve sněhu. Děti
poznávají stopu srnky, zajíce, psa i ptáčka.

Přejeme všem krásné zimní dny ve zdraví.
Vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

Sněhová bitva I. oddělení školní družiny

Leden ve II. oddělení školní družiny
I když se děti ve družině střídaly a stále někdo chyběl kvůli
karanténě, byl lednový program v naší družině bohatý. Co
všechno jsme stihli?
• vyrobili jsme krásné sportovní obrázky do vestibulu
• vycházky a hry na sněhu
• soutěž o nejhezčího namalovaného sněhuláka
• hry a společné čtení
• tvoření pomocí raznic
• pustili jsme se do projektu, ve kterém poznáváme sami
sebe a svoje spolužáky
12
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nápoje, 8. B třída měla za úkol vyrobit omáčky. Jak se žáci
s úkolem poprali, se můžete přesvědčit na následujících fotografiích.
Mgr. Jan Hainiš
Budeme se těšit na další aktivity v novém pololetí školního
roku a budeme doufat, že absence žáků kvůli covidu už tak
velká nebude a budou se moci zapojit všichni žáci najednou.
Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová

Výuka vaření
V zimním období se se žáky zaměřujeme na výuku vaření.
Tématem pro žáky 7. A třídy byly míchané nealkoholické

Konstrukční stavebnice ve výuce ČaSP
Protože v tomto období máme podle tematického plánu
na programu mimo jiné i konstrukční stavebnice, pustili
jsme se do sestavování modelů ze stavebnice iTriangle. Žákům 8. A třídy se práce velice líbila. Výběr sestavovaného
modelu padl nejčastěji na model demonstrující mechanický pohyb, a proto stavěli jednoduchá vozidla. Díky zručnosti měli poměrně brzy hotovo, a tak mohli v závěrečné fázi
hodiny své modely různě poupravit a, vylepšit“. Tato mož-
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nost ukázala na jejich nevídanou fantazii. Z jednoduchých
vozidel vznikala podivná monstra, která dle vyjádření dětí
slouží k tzv. demoličním derby. O tom, jak se osmákům během hodiny dařilo, se můžete přesvědčit na následujících
fotografiích.
Mgr. Jan Šváb

Školní kolo dějepisné olympiády
Na začátku týdne se sešla osmička zájemců o historii, aby
svoje vědomosti „prodala“ ve školním kole dějepisné olympiády. Ta byla letos zaměřena na šlechtu v proměnách času.
Nejvíce bodů získala Michaela Macháčková z 8. B třídy s 54
body, do maxima jí chybělo pouhých šest bodů. Druhé místo obsadil Vojtěch Kalaš z 8. A třídy se 47 body a třetí byl
Jakub Hlaváček z 9. třídy se 44 body. První dva jmenovaní
se utkají ve vyšším kole s dalšími historiky okresu Trutnov.
Body do celoroční soutěže školy si zapsali i další účastníci: Marie Humňalová, Sára Vlčková, Vojtěch Tam a Kryštof
Kaňka. Všem děkuji za práci navíc a našim reprezentantům
přeji skvělé výsledky v okresním kole.
Mgr. Petra Štěpová

Školní kolo olympiády v českém jazyce
Ve středu 2. února 2022 se uskutečnilo školní kolo olympiády v českém jazyce. Stejně jako každý rok byla i letošní
olympiáda rozdělena do dvou částí – jazykové a slohové.
Školního kola olympiády v českém jazyce se zúčastnilo celkem 6 žáků 8. tříd a 5 žáků 9. třídy. Jako každoročně narazili
na obtížné jazykové úkoly, na které nejsou tak úplně zvyklí.
Ve slohové části měli poté během hodiny napsat 200-300
slov na zadané téma (U nás na náměstí/návsi). Díky spoustě
povedených prací, o jejichž výsledcích se níže můžete sami
přesvědčit, se i tento školní rok vydáme na okresní kolo do
Trutnova, které nás čeká na konci měsíce března.
Všem žákům, kteří se školního kola zúčastnili, patří dík za
pilnou přípravu. Nejúspěšnějšími řešiteli se tentokrát stala
děvčata Michaela Macháčková z 8. B třídy a Klára Koubková
z 9. třídy.
Vítězům gratulujeme a prvním dvěma přejeme úspěch
i v kole okresním.
Jméno

Gramatická část

Slohová část

Celkem

23 b.

17 b.

40 b.

Klára Koubková

26,5 b.

13 b.

39,5 b.

Michal Tam

21,5 b.

13 b.

34,5 b.

Marie Humňalová

20 b.

13 b.

33 b.

Marie Línková

24 b.

9 b.

33 b.

Vít Vrbenský

18 b.

15 b.

33 b.

Michaela Macháčková

Mgr. Jan Šváb

Zeměpisná olympiáda 2022
Zatímco se v Pekingu poměřují nejlepší sportovci světa,
ve škole ve Svobodě nad Úpou se ve středu 9. února 2022
odpoledne sešli zájemci o porovnání svých zeměpisných
14
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dovedností. Soutěž se týkala nejen znalostí, ale také
schopnosti najít informace v atlasech a využít je k hledání
souvislostí. Ve dvou kategoriích se utkalo 8 žáků, jejichž výsledky si můžete přečíst níže. Účast se započítává do celoroční soutěže O tajný výlet. Výhercům gratulujeme a všem
děkujeme za účast.
Kategorie B
1. Denisa Rudavská
2. Marek Šustr
3. Jiří Krudenc
4. Johana Zelenková

49/54 bodů
44,5
42,5
39,5

Kategorie C
1. Kryštof Kaňka
2. Míša Macháčková
3. Vít Vrbenský
4. Michal Tam

47/54,5 bodů
46
44,5
43,5

Mgr. Irena Nešněrová a Mgr. Břetislav Klomínský

Zima v ČaSP a VV u prvňáčků
V měsíci lednu a únoru jsme se v 1. třídě tematicky zaměřili na roční období zima. Navštívili jsme také zimu v dalekých zemích a prožívali zimní olympiádu s našimi sportovci
v Pekingu.

velikosti. Pozorovali jsme různá skupenství a podoby vody,
děti pracovaly se sněhovými vločkami z papíru, kamenů,
plastu, porovnávaly vzhled, velikosti, množství. Nezapomněli jsme ani na kamarády ptáčky. Sypeme jim dobroty
do krmítek, pozorujeme je často při vycházkách, a některé
již děti umí i pojmenovat. Však jsme si o nich ve školce povídali, četli pohádky, hráli pohybové hry nebo si je kreslili
či jinak tvořili.

Leden u Zajíčků
Děti se po Vánocích vrátily se spoustou zážitků – kreslily,
co našly pod stromečkem, vzpomínaly na ohňostroj – také
si ho vytvořily pomocí tiskání barvy. Velmi vděčným téma-

Leden v naší mateřské škole
Leden u Myšek
Po Vánocích se děti vrátily plné zážitků. Ve školce jsme si
ještě přiblížili tradici Tří králů, děti se seznamovaly s písmeny, vytvářely cesty a vyrobily si královské koruny. A protože
nám letos paní zima přeje, mohli jsme se plně věnovat zimní tematice. Sněhuláky děti stavěly venku ze sněhu, ale i ve
třídě z PET víček, kreslily je na tabuli i papír, hrály si o nich
pohybové hry, učily se říkanky i písničky, porovnávaly jejich
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tem se stali Tři králové – jména králů (procvičení hlásky na
počátku, kresba písmenka prstem do mouky), cesta králů
(grafomotorika), výroba královských korun (vystřihování,
tupání barvou), taneček královen a králů, počítání korun
a umísťování (před, za, vedle, vpravo, vlevo). Dále jsme navázali pohádkou O dvanácti měsíčkách – poslech příběhu,
využití magnetických obrázků k opakování příběhu a také
se děti podrobněji seznámily s názvy měsíců pomocí nové
písničky. Využili jsme také cvičící padák s 12 dílky k lepšímu
pochopení rozdělení roku na roční období a měsíce. Procvičili jsme vytleskávání, pantomimu, co za činnost v jednotlivých ročních období děláme (sáňkování, bruslení, plavání apod.), kdy slavíme narozeniny. Pohádka také odhalila
dobré a špatné vlastnosti a při jednom pobytu venku, když
silný vítr
honil sníh, jsme si pohádkou také připomněli, jaké to asi
bylo zabloudit ve sněhové bouři.
Sněhové podmínky nás vedly k tématu sněhulák – nejenže jsme ho na zahradě postavili, ale také jsme ve školce
sněhuláky třídili podle velikosti, barev doplňků, počítali
jsme, vyráběli z papíru, naučili se novou básničku i písničku.
Sníh nám dělal radost, a tak jsme za krásného slunečného
počasí vyrazili skibusem na Duncan a užili si dopoledne na
klouzácích. K radovánkám na sněhu jsme zahradu využívali
denně a došlo i na lyžování. Nejprve jsme natrénovali v teple na koberci a pak se děti po dvojicích střídaly na běžkách
na zahradě. Děti nadšené, nikdo neodmítl a moc je to bavilo. Určitě budeme pokračovat.

Leden u Medvídků
V měsíci lednu jsme s dětmi pracovali dle integrovaného
bloku Sněhová peřina.
Nový rok jsme přivítali hrou, výrobou a dramatizací na
téma Tři králové, kteří také naši třídu navštívili a zazpívali
nám. Společně jsme se podívali do kostela, kde jsme si prohlédli betlém a zazpívali jsme si vánoční písničky. Všechny
naše činnosti byly zaměřeny na hry o zimě a zimních sportech. Krásné lednové počasí nám umožnilo hry na sněhu
a se sněhem. Skibusem jsme jeli na Duncan, kde děti pozorovaly lyžaře a užívaly si sněhových radovánek. Vyráběli
jsme, kreslili a vystřihovali sněhové vločky, čepice, sněhuláky, sportovce. Amálka Š. se nám představila jako hokejová

brankářka. Nezapomněli jsme ani na péči o ptáčky, o kterých jsme si povídali, hráli pohybové hry, zpívali, vyráběli
krmítka a ptáčky. Pozorovali jsme je v přírodě. Sypali jsme
jim do krmítek. Děti si procvičovaly stříhání, lepení, vytrhávání a grafomotoriku. Rozvíjeli jsme slovní zásobu k tématu
zima, hádali jsme hádanky. Počítali jsme sněhuláky. S říkankami jsme si procvičovali orientaci v čase - den, měsíc, roční
období. Hráli jsme hry na stimulaci zrakového vnímání, kdy
děti skládaly obrázky k zimě, sportovce, ptáčky, poznávaly
písmenka. Sluchové vnímání jsme procvičovali určováním
první hlásky ve slově a určováním slov k dané hlásce. Orientaci v prostoru si děti procvičovaly při hře o sportovcích.
Hráli jsme si s písní Postavil jsem sněhuláka, Kdo to ťuká
a Saně borový. Před spaním jsme si četli z knihy Štuclinka
a Zachumlánek od F. Nepila. Při logopedické prevenci jsme
procvičovali pohyblivost jazyka a dechové cvičení. Naše pohybové dovednosti jsme posilovali i v tělocvičně zdoláváním různých překážkových drah.

Zimní olympiáda u Zajíčků
Pořádání olympijských her se dotklo i nás „Zajíčků“. Hernu
jsme vyzdobili olympijskými kruhy a olympijským ohněm
a na globusu jsme hledali naši Českou republiku a místo
konání her.
Seznámili jsme se sporty, které jsou na olympiádě k vidění,
a spoustu si jich vyzkoušeli – lyžování už jsme zkusili v lednu, a tak jsme zkoušeli i bruslení (v krabičkách od papírových kapesníků) nebo střely na bránu opravdovou hokejkou.
K tématu olympijských her jsme si ukázali naši vlajku (také
jsme si ji vyrobili z papíru), poslechli jsme si naši hymnu –
víme už, jak se u poslechu hymny zachovat, a také, o co se
na olympiádě závodí, tedy i medaile jsme si udělali z papíru.
Ale největším zážitkem pro děti bylo uspořádání závodů
v běhu na lyžích na zahradě mateřské školy. Pro děti byla
připravena startovní čísla, vyznačená trať a stupně vítězů
ze sněhu. I opravdické medaile byly. Jen to počasí nám nepřálo, ale sportovce déšť nezastaví. Podařilo se nám všechny zájemce závodu dvojic prostřídat a myslím, že z fotografií je vidět dětské nadšení a spokojenost.
Martina Holubová

16

BŘEZEN 2022

Vyjádření vedení školy k článku
uveřejněnému na serveru
Trutnovinky.cz
Vážení rodiče,
rádi bychom touto formou vyjádřili nesouhlas s formou
uveřejnění článku vztahujícímu se k bezpečnostně preventivnímu cvičení AMOK, které se na naší škole uskutečnilo
v pátek 18. února 2022. Celá akce se v prostorách školy
uskutečnila podle předem naplánovaných parametrů. Žáci
i učitelé, kteří se do cvičení zapojili, si odnesli spoustu zážitků i zkušeností do budoucího života a domů na víkend
odcházeli plni dojmů.
Hořkou pachutí za spoustou práce, která kolem organizace
této akce z naší strany byla, jsou reakce na výše zmíněný
článek Trutnovinek na sociálních sítích. V žádném případě
nejde o vyjádření školy, jako spíše o, „touhu“ po mediální
senzaci, která je v dnešní době napříč médii velmi častá.
Náš nesouhlas s formou uveřejnění jsme sdělili i redakci
Trutnovinek.
Děkujeme za pochopení a omlouváme se za případná nedorozumění.
Více informací o akci Bezpečnostně preventivní cvičení AMOK
naleznete v příštím vydání.
Ing. Michal Krtička – ředitel školy
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Střípky z dějin: Bezedný zdroj
inspirace
Antonín Tichý
Historická korespondence a zejména pohlednice, obohacené navíc o obrazovou stránku, nabízejí regionálním
badatelům nepřeberně možností, kterým směrem mají
zaostřit svoji pozornost. U těch místopisných se nezkušený sběratel nechá oslnit především dokumentární
hodnotou obrázku. Odborník na poštovní historii zkoumá varianty razítek poštovních úřadů i správnou frankaturu použité známky. Pečlivého filokartistu zajímá také
autor použitého snímku případně vydavatel „čumkarty“.
Mezi množstvím adresátů i odesílatelů se vždycky dá najít nějaká aspoň místně zajímavá osobnost, když ne hned
slavné jméno přesahující hranice regionu. A to zcela pomíjím častokrát nevšední nebo žertovná sdělení, ukázky
rozličných rukopisů i vloudivší se chyby. Nelze se divit,
že se k tématu v rubrice „Střípky z dějin“ mnohokrát vracím, byť se to leckterému čtenáři může zdát fádní a málo
vynalézavé. Exemplář, který nabízím dnes, vydal s pořadovým číslem 214 Josef Seidel majitel papírnictví ve
Svobodě nad Úpou v domě č. p. 107 s pamětní deskou na
pobyt Josefa II. dokonce v několika barevných variantách
pozadí někdy v polovině druhé dekády minulého století.
Pohlednice situovaná na výšku přináší dva charakteristické zimní pohledy na Svobodu nad Úpou – hlavní ulici
a náměstí. Ty samy o sobě jsou pro mladší generaci zajímavým objevem. Zejména skupina původních dřevěných
domků na náměstí budí zdánlivou idylu zaniklých časů.
Autorem předlohy není předpokládaný místní fotograf
Josef Jeschke, ale trutnovský renomovaný fotoateliér
Roberta Spatziera. Pro srovnání je k dispozici autentická
fotopohlednice od téhož autora. Popisovaná svobodské
dvojkombinace je adresovaná panu Alfredu Baudischovi
u 74. pěšího pluku, 5. rota, 2. četa v Žatci. Zelená pětihaléřová známka s tehdejším mocnářem Františkem Josefem I. je znehodnocena razítkem vlakové pošty číslo 387
z tratě Trutnov – Svoboda nad Úpou s datem 23. II. 1916
shodným s rukopisným údajem odesilatele. Podle několika nepřímých ukazatelů by se v případě adresáta mohlo
jednat o Alfreda Baudische, narozeného v Žacléři 9. srpna 1888, který byl později učitelem a členem obecního
zastupitelstva za Německou sociální demokracii v Poříčí
u Trutnova a v letech 1914 – 1918 prokazatelně sloužil
v armádě. Důležitější je pisatel krátkého zdvořilostního
dotazu, který jej oslovuje „Milý synovče“. Podepsán je
vypsanou rukou s nezbytnými kudrlinkami doktor Klug.
Všestranně nadaný MUDr. Anton Klug byl významná místní společenská persona. Dlouholetý obvodní doktor ve
Svobodě nad Úpou a lázeňský lékař v Janských Lázních se
narodil 13. června 1868 v Javorníku. Od roku 1893 žil ve
Svobodě avšak ke svému rodišti se hrdě hlásil například
i spolkovou přezdívkou člena nejznámější svobodské stolní společnosti „Ecke Freiheit“ kde vystupoval jako „Ton
von Mohrenheim“. Ton může být stejně dobře zkratkou
křestního jména jako dvojsmyslnou narážkou na hudební
vlohy pana doktora. Údajně prý složil i spolkovou znělku.
Mohren bylo užíváno jako německý název obce Javorník,
dnes místní části Rudníku. A Heim je domov jak tenkrát
vědělo v regionu každé malé dítě. Než pohledem sou18
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časníka poměrně mlád 1. února 1927 ve Vídni po dlouhé
nemoci zemřel, byl předsedou spolku svobodských divadelních ochotníků a spolku zimních sportů „Aupatal“, váženým členem Krkonošského spolku, městským radním
ve Svobodě nad Úpou a funkcionářem představenstva
akciové společnosti Janské Lázně, kde mimo jiné velel
během první světové války vojenskému lazaretu. Sňatkem své dcery Margaret *15. července 1896, provdané za
obchodníka s kůžemi Ing. Julia Etricha *20. března 1891
se stal spřízněným členem rozvětveného starobylého svobodského rodu Etrichů z nichž na pomyslné špici
popularity stojí světoznámý konstruktér a průkopník
letectví Igo Etrich (25. prosince 1879 – 4. února 1967).
Ještě donedávna stávala v levém horním rohu svobodského hřbitova okázalá sloupová stavba atypické hrobky
spojených rodin Klug – Etrich než byla pro zchátralost odstraněna při rekonstrukci obvodové hřbitovní zdi. Mohl
bych ještě popsat historii vlakové pošty a typy používaných razítek, vady zoubkování u rakousko – uherských
známek, použitou tiskařskou techniku obrazové části pohlednice nebo jméno listonoše, který měl ten den v Žatci
službu, ale nerad bych se před čtenáři zbytečně vytahoval. Jen kurent dnes běžně nečte každý, tak pro zájemce
přibližný překlad duchaplného německého textu do současné češtiny: „Svoboda nad Úpou 23. února 1916. Milý
synovče! Už dlouho jsem o Tobě nic neslyšel. Jak se Ti
daří. S uctivým pozdravem Dr. Klug“. Ale na to i já mám
svého Güntra – děkuji kamaráde.

Třikrát stejná pokaždé jiná – barevné varianty / Adresní strana se sdělením a autogramem doktora Kluga

Papírnictví Josefa Seidela v rokokovém domě č. 107 (507) / MUDr. Anton Klug „Ton von Mohrensheim“

Zaniklé sloupoví hrobky Etrich - Klug / Parte doktora Kluga / Rodinná hrobka Etrich – Klug – to co zůstalo

Srovnávací fotografie z atelieru Robert Spatzier Trutnov
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Lyařské závody o pohár města
Svobody nad Úpou
REGISTRACE: 8:30
START: 9:30
KATEGORIE: holky, kluci, děti, dospělí, senioři, lye, snowboard, skialp....
STARTOVNÉ: Dospělí - láhev sektu, jahody / Děti - lízátko
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 12:00

Přijďte se s námi pobavit a rozloučit se sezónou
AB
20
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