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Doufejme, že politici nakonec k nějakému dobrému řešení dojdou. My nejsme schopni v této chvíli dělat nic
jiného, než lidem utíkajícím před válkou podat pomocnou ruku. Děkuji všem, co nezištně a konkrétně pomáhají.

Úvodník
Vážení spoluobčané,
těžko se mi tento úvodník píše, neboť mám myšlenky zatíženy smíšenými pocity z války na Ukrajině. Nejsem schopen
úplné koncentrace na běžnou práci a na normální užívání
volného času. Podle veškerých dostupných faktů šlo o velmi
dlouho připravovanou akci (zkouška odpojení Ruska od Internetu v roce 2020, nezvykle velký nákup dolarů a EUR do
státní rezervy před invazí, uměle vyvolaný nedostatek plynu…) a povede jistě k novému bezpečnostnímu nastavení
světa. Celá tato zlomyslná akce je založena na porušování
mezinárodního práva a Ženevských konvencí. Inspiraci si současný režim bere
od Stalina a jeho SSSR. Ve 30. letech
20. stol. se mu téměř podařilo ukrajinský národ cíleně zdecimovat represemi
a hladomorem. Na konci roku 1939 byl
také SSSR vyloučen ze Společnosti národů kvůli nevyhlášené „Zimní válce“ proti
Finům a ilegálnímu napadení suverénní
země. Historie má zvyk se v podobné
formě opakovat a z těchto agresivních
činů z minulosti je patrné, že Rusko neosvobozuje, ale podmaňuje. Historicky
nemá při naplňování svých plánů slitování s vlastním národem, natož s cizím
a velmi rádo chodí k hotovému.
Tanky opatřené vlajkami Sovětského
svazu jsou děsivým důkazem skutečných revizionistických záměrů Kremlu.
Bezradnost vládce v řešení vnitřních věcí země vede k hledání vnějšího nepřítele, který může za veškeré jeho nezdary.
Míra emigrace leccos napoví o životě v dané zemi. Od rozpadu Sovětského svazu opustilo podle statistických údajů
Rusko směrem na Západ téměř 20 miliónů lidí a dnes opět
emigrace zrychluje. Většinou to jsou mladí a vzdělaní lidé,
kteří díky možnosti cestování po Evropě znají skutečnost,
podnikatelé a státními represemi zasažení kritici Putinova
režimu. Kult osobnosti, potírání a likvidace opozice, tuhá
cenzura, postupný pokles životní úrovně obyvatel, zřejmý
rozpor mezi slovy a činy – to jsou hlavní atributy totality.
Myslel jsem si, že už je to dnes možné jenom v Číně, KLDR
a na Kubě.

Jak jste jistě zaregistrovali, jsou od února aktivní parkovací automaty. Z pohledu nezaujatého pozorovatele se
situace v lokalitách s parkováním vozidel uklidnila. Lidé
dotčení regulací parkování a bydlící v místě mají pocit,
že jsou poškozeni, přičemž za problémy s parkováním
stojí jiní. Že je hledání spravedlnosti u parkování ve městech těžká úloha vědí všichni zastupitelé v ČR. Nelze ji,
bohužel, najít. Cena parkovací karty 100 Kč měsíčně za
možnost parkování na označeném,
vyasfaltovaném a udržovaném místě se jistě nezdá vysoká majitelům
nemovitostí (např. rodinných domů),
kteří jsou povinni si zřídit a udržovat
parkovací místa na svém pozemku na
svoje náklady. Naopak, ptají se nás,
proč je to tak levné a že to nikoho
nebude motivovat, aby si parkování
vyřešil sám. Avšak podle vyjádření
nezávislých dopravních odborníků
je cesta, kterou se Svoboda vydala, správná, ale bude ještě dlouhá.
V polovině března proběhla kontrola
všech parkovišť dopravním expertem
s tím, že je potřeba centrum města
a nádraží poopravit v oblasti dopravního značení, neboť se některá vozidla (podle očekávání) přesunula na
místa mimo oficiální parkoviště. Parkují na místech, které zákon o provozu na pozemních komunikacích neumožňuje. V obytné zóně (náměstí, Kostelní ulice) je parkování umožněno pouze na soukromém
pozemku nebo na vyhrazených parkovištích. Ten, kdo
zaplatí poplatek do automatu nebo za parkovací kartu,
přispívá přímo na zkvalitňování parkování v obci a jeho
celoroční údržbu. Rád bych, aby všichni chápali, že tomu
všemu chceme dát pouze určitý řád a nechceme nikomu
z občanů komplikovat život.
Hezké jarní dny
Petr Týfa
starosta
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Zprávy z města a z radnice
Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci dubnu oslaví svá
životní jubilea dámy Marie
Vrabcová, Mária Hofmanová, Marcela Dudková, Olga
Horáková, Jaroslava Rykalová, Alena Minaříková,
Zdenka Císařová, Alena Brátová a pánové Josef Rozsévač, Oldřich Pour, Oldřich
Hák a Petr Matoušek. Přejeme jim všem do dalších let
především hodně zdraví.

Březnové akce na Duncanu
V soboru 12. 3. 2022 se uskutečnily na Duncanu lyžařské
závody „O pohár města Svobody nad Úpou“. Počasí bylo
luxusní, účast obrovská a výsledky skvělé. Podrobné výsledky všech závodníků nabízíme i našim čtenářům:
Pořadí Příjmení a křestní jméno

Kategorie

St. číslo

Čas

3.

Lošová Pavlína

Dívky 2. stupeň ZŠ

48 0:28:25

4.

Kulhánková Ema

Dívky 2. stupeň ZŠ

24 0:28:81

5.

Dostálová Nela

Dívky 2. stupeň ZŠ

92 0:28:96

6.

Drábková Barbora

Dívky 2. stupeň ZŠ

63 0:29:40

7.

Čukanová Kristýna

Dívky 2. stupeň ZŠ

64 0:30:23

8.

Humňalová Marie

Dívky 2. stupeň ZŠ

62 0:32:23

9.

Jaroušová Klára

Dívky 2. stupeň ZŠ

35 0:32:44

10.

Smolíková Adéla

Dívky 2. stupeň ZŠ

60 0:33:47

11.

Kralová Eliška

Dívky 2. stupeň ZŠ

69 0:33:78

1.

Kopecká Michaela

Ženy

110 0:25:60

2.

Dostálová Simona

Ženy

79 0:28:35

3.

Dostálová Dita

Ženy

80 0:28:46

4.

Fraňková Daniela

Ženy

72 0:30:49

5.

Jašková Alena

Ženy

111 0:30:54

6.

Balcarová Iva

Ženy

78 0:31:54

1.

Balcarová Iva

Skialpy

2.

Rolenec Zdeněk

Skialpy

3.

Špetla Jiří

Skialpy

1.

Kapuciánová Anna

Seniorky

91 0:34:06

1.

Šedová Eva

Snowboard dívky

56 0:45:52

2.

Havrdová Klára

Snowboard dívky

28 0:53:06

3.

Jenešová Bára

Snowboard dívky

49 0:59:29

1.

Dudková Šárka

Snowboard ženy

89 0:33:73

1.

Kapuciánová Zuzanka

Dívky MŠ

7 0:33:33

2.

Glovňová Sára

Dívky MŠ

65 0:36:39

3.

Wágnerová Eliška

Dívky MŠ

2 0:39:98

1.

Tlachač Damián

Chlapci MŠ

19 0:35:50

4.

Erlebachová Emma

Dívky MŠ

54 0:42:60

2.

Glovňa Dominik

Chlapci MŠ

66 0:36:61

21 0:45:89

3.

Havrda Jan

Chlapci MŠ

29 0:37:82

23 0:46:36

4.

Dudek Miky

Chlapci MŠ

5 0:39:18

22 0:47:98

5.

Kopecký Jonáš

Chlapci MŠ

4 0:39:19

6.

Novotný Antonín

Chlapci MŠ

46 0:39:90

7.

Kirnig Michal

Chlapci MŠ

104 0:43:02

8.

Pecen Vojtěch

Chlapci MŠ

54 0:44:59

5.
6.
7.

Doležalová Eliška
Smrčková Katarína
Smrčková Magdaléna

Dívky MŠ
Dívky MŠ
Dívky MŠ

8.

Hainišová Valča

Dívky MŠ

8 0:54:37

9.

Vaňková Klára

Dívky MŠ

59 0:59:38

10.

Konvalinková Johana

Dívky MŠ

17 1:00:54

11.

Holcová Adriana

Dívky MŠ

97 1:10:14

12.

Poláková Emička

Dívky MŠ

1 1:20:81

1.

Vachková Anastázie

Dívky 1. a 2. třída ZŠ

40 0:34:63

2.

Kaufmanová Vaneska

Dívky 1. a 2. třída ZŠ

10 0:36:02

3.

Sky Storm Mia

Dívky 1. a 2. třída ZŠ

31 0:36:28

4.

Stránská Klára

Dívky 1. a 2. třída ZŠ

50 0:37:44

5.

Jakubčíková Natálie

Dívky 1. a 2. třída ZŠ

42 0:38:54

6.

Bochová Milada

Dívky 1. a 2. třída ZŠ

52 0:42:23

7.

Máchová Anežka

Dívky 1. a 2. třída ZŠ

107 0:42:43

8.

Ewingerová Eliška

Dívky 1. a 2. třída ZŠ

9 0:42:47

Pořadí Příjmení a křestní jméno

Kategorie

St. číslo

Čas

9.

Krátký Vít

Chlapci MŠ

3 0:46:21

10.

Šafář Fanda

Chlapci MŠ

37 0:48:11

11.

Jašek Lukáš

Chlapci MŠ

6 0:54:20

12.

Davídek Tomáš

Chlapci MŠ

55 1:17:21

1.

Adamec Matěj

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

57 0:27:96

2.

Honzik Ženka

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

11 0:31:18

3.

Lexa Tonda

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

58 0:32:00

4.

Šír František

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

12 0:32:86

5.

Chroustovský Vašek

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

16 0:33:27

6.

Anton Denis

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

38 0:36:06

7.

Shusta Sašik

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

14 0:37:17

8.

Novotný František

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

45 0:37:66

1.

Pichová Andrea

Dívky 3.-5. třída ZŠ

30 0:26:38

9.

Kašpar Jiří

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

100 0:40:33

2.

Kapuciánová Kristýna

Dívky 3.-5. třída ZŠ

101 0:28:39

10.

Vlášek Daniel

Chlapci 1. a 2. třída ZŠ

105 0:41:44

3.

Košťálová Eliška

Dívky 3.-5. třída ZŠ

103 0:29:11

4.

Havrdová Klára

Dívky 3.-5. třída ZŠ

28 0:29:19

1.

Zajíc Viktor

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

109 0:27:56

5.

Vachková Magdaléna

Dívky 3.-5. třída ZŠ

43 0:33:09

2.

Hanuš Jakub

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

53 0:29:31

6.

Prskavcová Eliška

Dívky 3.-5. třída ZŠ

41 0:35:52

3.

Adamec Tonda

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

68 0:29:49

7.

Bělíková Anastázie

Dívky 3.-5. třída ZŠ

51 0:55:04

4.

Blažek Kamil

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

94 0:30:23

5.

Hoffman Martin

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

32 0:30:73

1.

Kotroušová Hana

Dívky 2. stupeň ZŠ

20 0:27:54

6.

Drábek Antonín

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

61 0:31:26

2.

Kaněrová Karolína

Dívky 2. stupeň ZŠ

47 0:28:17

7.

Pich Denis

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

33 0:31:37
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8.

Rada Matyáš

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

9.

Matěj Jašek

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

99 0:32:49
26 0:32:83

10.

Strakoš Jakub

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

108 0:32:96

11.

Mach Honzík

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

15 0:36:34

12.

Gábriš Jan

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

51 0:40:19

13.

Víšek Honzík

Chlapci 3.-5. třída ZŠ

13 0:34:96

1.

Šustr Marek

Chlapci 2. stupeň ZŠ

39 0:24:43

2.

Richter Adam

Chlapci 2. stupeň ZŠ

44 0:25:89

3.

Kraus Jakub

Chlapci 2. stupeň ZŠ

67 0:26:25

4.

Losenický Radek

Chlapci 2. stupeň ZŠ

36 0:27:45

5.

Pich Dominik

Chlapci 2. stupeň ZŠ

34 0:28:75

6.

Vlášek Michal

Chlapci 2. stupeň ZŠ

106 0:31:60

1.

Bena Michal

Muži

74 0:25:74

2.

Kaněra Mojmír

Muži

70 0:26:17

3.

Kašpar David

Muži

73 0:27:06

4.

Špetla Adam

Muži

25 0:28:03

5.

Bena Matěj

Muži

75 0:32:97

6.

Ostrezi Igor

Muži

76 0:33:00

7.

Holec Jan

Muži

98 0:35:06

8.

Horáček Petr

Muži

27 1:24:34

1.

Dvořák Pavel

Monoski

93 0:30:25

1.

Kadrmas Petr

Senioři

77 0:26:86

2.

Kapucián Jan

Senioři

90 0:29:03

3.

Král Milan

Senioři

71 0:31:39

4.

Jirušek Emil

Senioři

68 0:38:54

1.

Richter Adam

Snowboard chlapci

44 0:37:18

2.

Blažek Kamil

Snowboard chlapci

94 0:41:84

1.

Špetla Adam

Snowboard muži

25 0:36:05

2.

Blažek Kamil

Snowboard muži

96 0:40:79

Fotky z této vydařené akce najdete na webu pana Pavla
Křivky:

A ještě jednou k závodům
V sobotu 12. března se po roční covidové přestávce uskutečnily lyžařské závody o pohár města Svoboda nad Úpou.
Tentokrát nám počasí přálo - celý den svítilo sluníčko a to
přitáhlo velký počet závodníků, kteří soutěžili ve slalomu
na lyžích i na snowboardu a skialpech - celkem v 18kategoriích. Děkujeme za organizaci Jiřímu Špetlovi a jeho teamu,
Zdeňku Rolencovi za asistenci na startu, Pavlu Křivkovi za
fotodokumentaci a všem účastníkům za bezva atmosféru.

https://eu.zonerama.com/Pavka/Album/8224379
Všem závodníkům děkujeme za účast, děkujeme děvčatům
z kulturního týmu za skvěle připravenou akci, děkujeme
provozovateli lyžařského areálu za skvěle připravený kopec. A samozřejmě děkujeme sluníčku, že na nás bylo tak
milé a svítilo jako o život. Tak milí přátelé za rok se těšíme
opět na viděnou.

Bohužel se závody konaly ve stínu války na Ukrajině. Proto měli závodníci možnost místo startovného přispět na
pomoc Ukrajině posláním příspěvku Červenému kříži. Lidé
nám také nechávali drobné příspěvky za hrnky malované
kulturní komisí. Vše jsme poslali na konto Člověka v tísni.
Děkujeme.
Za kulturní komisi Eva Rusová

O den později v neděli 13. 3. 2022 od 13 hodin se pak konal
tradiční lyžařský karneval na lyžích Spoustu nádherných
fotografií z karnevalu na lyžích opět zpracoval pan Pavel
Křivka, jsou k dispozici na jeho webu:

Politické okénko o konfliktu Ruska
a Ukrajiny
28. 7. 1914

https://eu.zonerama.com/Pavka/Album/8228520
Zdroj: Wikipedie:
Panu Křivkovi moc a moc děkujeme za fotky z obou dnů. Lyžařský karneval uspořádala lyžařská škola Ski centrum Šafář ve spolupráci s městem, děkujeme moc rovněž. I nedělní karneval doprovázelo nádherné počasí, což je základ pro
každou venkovní akci. Slunné jarní počasí přilákalo mnoho
nádherných masek a návštěvníků. Děkujeme všem za účast
a pro čtenáře alespoň jednu z fotek.

https://cs.wikipedia.org/wiki/Prvn%C3%AD_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
První světová válka (před rokem 1939 známá jako Velká
válka nebo světová válka) byl globální válečný konflikt
probíhající od 28. července 1914 do 11. listopadu 1918.
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První světová válka zasáhla Evropu, Afriku a Asii a bojovalo
se i na světových oceánech.
Formální příčinou války byl úspěšný atentát na následníka
rakousko‑uherského trůnu arcivévodu Františka Ferdinanda
d›Este v Sarajevu dne 28. června 1914. Měsíc poté,
28. července 1914, vyhlásilo Rakousko‑Uhersko odvetou
válku Srbsku. Na základě předchozích aliančních smluv následovala řetězová reakce ostatních států a během zhruba
čtyř týdnů se ve válečném konfliktu ocitla většina Evropy.
1. 9. 1939
Zdroj: Wikipedie:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Druh%C3%A1_sv%C4%9Btov%C3%A1_v%C3%A1lka
Druhá světová válka byl globální vojenský konflikt v letech 1939–1945, jehož se zúčastnila většina států světa.
Tento konflikt se stal s více než 62 miliony obětí na životech dosud největším a nejvíce zničujícím válečným střetnutím v dějinách lidstva.
Brzy po okupaci zbytku Československa 15. března 1939 vypukla válka v Evropě. Začala dne 1. září 1939,
když nacistické Německo přepadlo Polsko.
24. 2. 2022
Ve čtvrtek dne 24. 2. 2022 ráno ruská armáda zahájila rozsáhlý letecký, námořní i pozemní útok na sousední Ukrajinu, jde o největší výpad jednoho státu proti druhému v Evropě od druhé světové války.
Proč jsou ony datumy vyznačeny červeně? Je to zvláštní teorie, ale naznačuje nám něco i zde hra s čísly?
28. 7. 1914
1. 9. 1939
24. 2. 2022

28 + 7 + 19 + 14 = 68
1 + 9 + 19 + 39 = 68
24 + 2 + 20 + 22 = 68

Je to náhoda nebo promyšlený kalkul ze strany Ruska?
První dva datumy nesporně ovlivnily historii ve 20. století. Po spádu událostí od 24. 2. 2022 je jasné, že datum
24. 2. 2022 vstoupí do dějin 21. století také. Jestli jako
začátek třetí světové války? Na to je ještě brzy, nicméně
vývoj událostí jasně naznačuje, že většina demokraticky
smýšlejícího světa se obrací proti Rusku. A že zrovna vyšlo
číslo 68, které pro Česko má svůj význam, je přinejmenším
pozoruhodné. Dne 21. 8. 1968 byla zahájena invaze vojsk
pěti států Varšavské smlouvy pod vedením Sovětského svazu, která v noci z 20. na 21. srpna 1968 překročila
hranice tehdejšího Československa. Vpád vojsk ukončil
pokus vybudovat v naší zemi „socialismus s lidskou tváří“
a na další dvě desetiletí ovlivnil zdejší život pod komunistickou diktaturou.
Jaký je po více než měsíci současný stav válečného konfliktu mezi Ukrajinou a Ruskem?
Jednoznačně a krátce řečeno – velmi špatný a vyhlídky
nejasné.
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Napadení Ukrajiny ruskými vojsky je jednoznačně akt vojenské agrese, který odsuzuje celý demokratický svět.
Rusko se stalo ze dne na den agresorem největšího kalibru a prodemokraticky smýšlející lidé celého světa odsoudili jeho počínání. Ekonomické sankce nebývalého rozsahu jej zasahují ze všech stran. Jaká bude budoucnost
Ruska lze zatím pouze spekulovat. Ale už dnes je jasné,
že postoj většiny států světa se vůči Rusku radikálně mění
a hlavním tématem politických rozhovorů je zajistit nezávislost států zejména na ruském plynu a ropě. Ten, kdo
soucítí s lidmi z Ukrajiny a rve mu srdce pohled na prchající maminy s dětmi, staré lidi a trosky vybombardovaných
měst, kde měli tito lidé domovy, si přeje, aby Rusko skončilo v pekle.
Velmi bude záležet na politických špičkách celého světa,
jak se s celou situací vypořádají po stránce politické i ekonomické. Budou to těžké a bude to dlouhé.
Co můžeme pro danou situaci udělat my obyčejní lidé?
Pomáhat, pomáhat, pomáhat a přijmout prosím fakt,
že se budeme muset všichni do jednoho uskromnit
a omezit se ve svém pohodlném životě v míru, zbavit
se někdy i své vlastní sobeckosti a modlit se, či doufat, že
se válka nerozšíří na další země.
Válečný konflikt na Ukrajině trvá již přes měsíc (pominu‑li
Krym a okupaci Donbasu) a z toho, jak se Ukrajina statečně
brání, je patrné, že to nebude krátkodobá záležitost, jak si
Rusové v čele s Putinem mysleli. A i kdyby skončil válečný
konflikt v dohledné době, tak ekonomické ztráty a důsledky války jsou tak obrovské, že to potrvá roky, než se Ukrajina obnoví.
A jak pomáhá město Ukrajině?
Už v prvních dnech, kdy začali z Ukrajiny utíkat lidé před
válkou, se město a městský úřad zapojily do pomoci ukrajinským uprchlíkům.
Nabídli jsme naše volné ubytovací kapacity – městskou
ubytovnu na stadionu a dva volné byty v Domě s pečovatelskou službou. Téměř okamžitě byly plné a ubytovali jsme
9 lidí na ubytovně (1 manželský pár se 4 dětmi a maminku
se 2 dětmi) a 5 lidí do dvou bytů v DPS (maminka se 2 dětmi a 2 mladí nezletilí bez rodičů – ti byt po několika dnech
opustili a našli si bydlení jinde).
Od dubna budou tři z nich pracovat pro město v rámci úklidu veřejného prostranství.
Přes web města, facebook a aplikaci Hlášení rozhlasu
jsme požádali 1. 3. 2022 o pomoc ve věci vybavení dvou
pokojů v Domě s pečovatelskou službou. Potřebovali
jsme sehnat postele (5 - 6 ks) nebo rozkládací pohovky,
přikrývky a polštáře nebo spacák, šatní skříň nebo komodu, mikrovlnnou troubu 2 ks, varnou konvici 2 ks. Odezva
vás občanů byla blesková a během čtyř hodin jsme měli
vše potřebné.

Další žádost o pomoc byla
ze dne 8. 3. 2022, kdy jsme
na našem webu umístili
žádost o pomoc se zakoupením několika věcí pro
ukrajinské rodiny, které od
4. 3. 2022 žijí v našem městě. Všechny věci, o které
jsme Vás žádali, se podařilo pro tyto rodiny zakoupit
a shromáždit do 24 hodin.
Chtěli bychom Vám tímto všem moc poděkovat za rychlost, solidaritu
a ochotu pomáhat ostatním v nouzi. Děkujeme
Vám!!!
Dále jsme na webu města zřídili neprodleně sekci Ukrajina, kam postupně vkládáme aktuální informace, které získáváme z krizových štábů, Úřadu práce, různých ministerstev apod. Je toho tolik, že jen všechny ty letáky vytřídit,
vyhodnotit jejich důležitost a aby se informace vzájemně
„netloukly“ je někdy i pro nás na radnici složité. Ale snažíme
se, snažíme se pomáhat. Touto cestou bych ráda poděkovala zejména své kolegyni Ivě Jaklové, sociální pracovnici MěÚ, která je prostě člověkem na svém místě. Díky Ivo!
Pomáháme jim sehnat místo ve školce či škole (naše svobodské školka i škola už jsou prostě plné), pomáháme
s jednáním na úřadech, s vyřizováním humanitárních dávek,
paní knihovnice sehnala učebnice pro výuku českého jazyka, pomáháme s praktickými záležitostmi běžného života –
třeba dojíždění dětí do školy, atd. atd.
V této souvislosti bych moc ráda poděkovala našemu
zaměstnanci Jurovi Vovkanychovi, který pro město už
pracuje několik let a nyní pomáhá s tlumočením (a nejen
nám) a se zařizováním spousty věcí pro své krajany. Díky
Juro!
A snaží se pomáhat i všichni radní a zastupitelé, kterým
musíme rovněž poděkovat, protože bez jejich schválení by
ona pomoc poskytnout nešla.
Svobodské zastupitelstvo schválilo poskytnutí částky
100.000 Kč organizaci Člověk v tísni, rozhodlo o vytvoření
6 pracovních míst včetně mzdových prostředků na prvních
půl roku na zaměstnání ukrajinských uprchlíků, vyčlenilo
dalších 100.000 Kč na přímou pomoc ubytovaným v městských ubytovacích zařízeních, rozhodlo o poskytnutí stravy
zdarma těmto lidem do konce dubna a také dětem, které
přišly nově do základní školy ve Svobodě do konce školního
roku, rozhodlo o tom, že do dubna mohou bydlet v našich
zařízeních zdarma, od května pak za symbolických 1.000 Kč
měsíčně za osobu.
Ke dni 24. 3. 2022 máme ve Svobodě evidovaných 76 lidí
z Ukrajiny, kteří prchli před válkou ve své zemi.
Zdroj: https://www.mvcr.cz/clanek/informativni‑pocty
‑obyvatel‑v-obcich.aspx

Z pohledu bezpečnosti naší země je nyní více než důležité
členství České republiky v NATO (základním posláním
NATO je ochrana svobody a bezpečnosti všech jeho členů
politickými i vojenskými prostředky v souladu se zásadami
Charty OSN), za které musíme být vděčni bývalému prezidentovi naší země panu Václavu Havlovi. Byl to on, kdo
usiloval o začlenění naší země do NATO a kdo to nakonec
dokázal, že jsme od roku 1999 v této alianci. A kdo mu
v tom velmi pomáhal? Paní
Madeleine Albrightová.
Politička, která kromě angličtiny a češtiny ovládala
i polštinu, ruštinu a francouzštinu,
navštěvovala
poměrně často rodné Česko. Její dětství bylo rovněž poznamenáno dvěma
útěky, jeden před válkou
v roce 1939 a druhý před
nástupem
komunismu
v roce 1948. Hned po sametové revoluci v roce 1989 byla
poradkyní prezidenta Václava Havla, s nímž ji pojilo přátelství. V roce 1997 převzala z jeho rukou nejvyšší české
státní vyznamenání - Řád Bílého lva. Havlovu památku
uctila spolu s Clintonovými v prosinci 2011 účastí na jeho
pohřbu.
Dne 23. 3. 2022, tedy skoro na den přesně po jednom
měsíci, kdy Rusko napadlo Ukrajinu, tato dáma zemřela
ve věku 84 let. A den poté, kdy paní Dagmar Havlová,
druhá manželka pana Václava Havla, slavila své narozeniny.
Na závěr bych ráda poděkovala všem, kteří pomáhají
jakýmkoliv způsobem. Těch
možností pomoci je obrovská spousta – od finančních
darů, přes materiální dary
či přiložení rukou k pomoci.
I pouhý projev solidarity
s Ukrajinou a jejími lidmi
(ne každý má možnost darovat peníze, materiální dar
DUBEN 2022
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či přiložit ruce na pomoc) je obrovskou pomocí. Někdy to
může být třeba podání ruky či milý úsměv nebo vlídné slovo, které mnohdy udělají větší radost a pomohou lidem po
psychické stránce. Vždycky prosím myslete na to, že se do
takové situace můžeme dostat i my Češi a budeme třeba
hledat pomoc v cizí zemi.

Poděkování
Děkujeme velmi paní Šubrtové, která si koncem března od
kluků z technické čety půjčila hrábě a uhrabala celý parčík
naproti poště, vypadá to tam perfektně. Smekáme klobouček, protože tohle se nám často nestává. Takže ještě
jednou moc děkujeme.
A nebyla sama, jsou i jiná místa, kde nám naši občané pomohli s úklidem veřejného prostranství. V Kostelní ulici
pod bukem (u kostela) uklidila krásně paní Lenka Středová,
paní Tippeltová hrabe na náměstí před č. p. 471 a pan Jindřišek z Nového světa pomáhá technické četě celoročně.
Děkujeme moc všem.

Sraz je v 9 hodin u sokolovny. Podrobnější informace získáte u místostarosty Ing. Ruse – 737 254 776). Děkujeme
předem, že nám pomáháte.

Dotační programy pro rok 2022
Na elektronické úřední desce na webu města jsou 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 sport pro děti a mládež do
18let - částka k rozdělení 100.000 Kč
2) Dotační program na sport pro dospělé - částka k rozdělení 20.000 Kč
3) Dotační program na kulturní aktivity - částka k rozdělení 30.000 Kč
4) Dotační program na sociální služby a aktivity - částka
k rozdělení 30.000 Kč
Příjem žádostí je od 1. 4. 2022 do 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).

Odpady
Vzhledem k příznivým klimatickým podmínkám již od středy 23. 3. 2022 firma Transport ve třech lokalitách sváží
odpady po tzv. „letní trase“. Týká se to lokality „Nad lesnickou akademií ve Svobodě“, kde již nebudou odkládány
odpadové pytle na zimním stanovišti dole na křižovatce
a Transport bude zajíždět nad lesárnu k odbočce k rodinným domům. Dále v lokalitách v Maršově II, konkrétně Pod
Světlou horou svozový vůz pojede celou obvyklou letní
trasu (domy č. p. 330, 158, 152 atd.) a v lokalitě Pod Rýchorami bude Transport zajíždět po komunikaci za mostem
nalevo ke stanovišti u zahrádek.

No a pokud by chtěl jít někdo další příkladem, má jedinečnou možnost. V sobotu 2. dubna se koná akce Ukliďme
Svobodu nad Úpou. Plakát najdete na zadní straně těchto
novin. Jedná se o celostátní akci (https://www.uklidmecesko.cz/) do které se každoročně zapojuje i naše městečko.
6

DUBEN 2022

Bedlivě také sledujeme množství odpadu vyprodukovaného na území našeho města. Čísla jsou velmi přívětivá, ale
jak říká známé přísloví – „Nechvalme dne před večerem“.
V příštím čísle se můžete těšit na tabulku za první čtvrtletí
roku 2022.

www.musvoboda.cz

M Ě S T O S V O B O D A
V Á S Z V E N A

N . Ú .

REJ
ČARODĚJNIC

30.DUBNA 2022 NA MUCHOMŮRCE
V 17 HODIN PRŮVOD OD ŠKOLY
V 19 HODIN ZAPÁLENÍ OHNĚ
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Výpis usnesení z 64. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 28. 02. 2022
USNESENÍ č. RM/834/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
dokumenty z otevírání obálek a vyhodnocení nabídek
v rámci VZ na dodávky a služby s názvem „Dodávka vozidla
s jednoramenným nosičem výměnných nástavců v kategorii SS pro město Svoboda nad Úpou“ (viz přílohy originálu
zápisu - Záznam o otevírání obálek, Protokol o jednání hodnotící komise, Zpráva o hodnocení nabídek). V rámci veřejné zakázky vedené ve zjednodušeném podlimitním řízení
byla podána pouze jedna nabídka, a to od společnosti I‑TEC
Czech, spol. s r. o., IČ 268 34 634, se sídlem Rudná 30/3,
703 00 Vítkovice, která splnila veškeré zadávací podmínky.
Společnost nabídla dodávku vozidla včetně požadovaného
příslušenství za cenu ve výši 2.932.550 Kč bez DPH. Rada
města pověřuje starostu podpisem kupní smlouvy po uplynutí lhůt dle zákona o zadávání veřejných zakázek.

USNESENÍ č. RM/835/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
Zápis z jednání komise pro rozvoj města ze dne 7. 2. 2022
bez připomínek (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/836/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
nesouhlas k žádosti o stanovisko k projektové dokumentaci, k umístění vodovodní přípojky, k podmínkám pro zřízení VB umístění vodovodní přípojky, č. j. SVO/248/200 ze
dne 20. 1. 2022 pro stavbu „Rodinné domy na p. č. 825/5
a 825/6, k. ú. Svoboda nad Úpou“ včetně vodovodní přípojky z důvodů popsaných v zápise dle stanoviska komise pro
rozvoj města ze dne 7. 2. 2022

USNESENÍ č. RM/837/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
žádost o souhlas města (ČEZ, a. s. v zastoupení Citron
Group elektro) se stavbou betonového podpěrného bodu
na p. p.č. 32/8, k.ú. Maršov II.

USNESENÍ č. RM/838/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě
budoucí věcného břemene - uložení inženýrských sítí (vodovod a kanalizace) na p. p.č. 379/1, k.ú MA II (stavba RD)
- viz příloha originálu zápisu s tím, že v návrhu smlouvy
byla upravena výše náhrady za zřízení služebnosti, a to
tak, že východiskem pro určení této náhrady je částka ve
výši 50 Kč bez DPH za 1 m2 vynásobená celkovou plochou
8
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vyznačenou v příslušném GP, minimálně však 1000 Kč bez
DPH.

USNESENÍ č. RM/839/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vypovídá
nájemní smlouvu ze dne 30. 6. 2007 ve znění dodatků č. 1
a č. 2 na pozemek p. p.p. č. 35/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
protože tato parcela přiléhá ke školní zahradě a vyhrazená
parkovací místa potřebuje škola pro svou potřebu s ohledem na změnu parkování v centru města (instalace parkovacích automatů).

USNESENÍ č. RM/840/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o zajištění uměleckého vystoupení v rámci Rudolfových slavností 2022 s Františkem Nedvědem (viz příloha
originálu zápisu) za cenu 15.000 Kč.

USNESENÍ č. RM/841/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k 31. 12. 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b) předložený dokument čerpání Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů na rok 2021 k 31. 12. 2021 příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu).
schvaluje
c) hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou,
okres Trutnov (ztráta ve výši 1.722,27 Kč, která byla v rámci účetní závěrky pokryta z rezervního fondu organizace
na účtu 413, takže náklady a výnosy jsou vyrovnány a zisk
činí 0 Kč, konečný stav rezervního fondu na účtu 413 činí
918.523,43 Kč) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad
Úpou, okres Trutnov sestavenou ke dni 31. 12. 2021 na základě předložených účetních výkazů (Výkaz zisku a ztráty,
Rozvaha, Příloha, vše viz přílohy originálu zápisu).
d) hospodářský výsledek za rok 2021 příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (ztráta ve výši 25.755,57 Kč), která bude pokryta
z rezervního fondu organizace na účtu 413 (po pokrytí ztráty bude činit rezervní fond na účtu 413 částku
693.875,10 Kč) a schvaluje účetní závěrku příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou sestavenou ke dni 31. 12. 2021 na základě předložených účetních výkazů (Výkaz zisku a ztráty, Rozvaha,
Příloha, vše viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/842/64/2022
Rada města Svobody nad Úpou

su), do kterého bude doplněn bod Finanční pomoc Ukrajině.

bere na vědomí

USNESENÍ č. RM/844/64/2022

a) podkladový materiál s vyúčtováním nákladů pečovatelské služby za rok 2021 a návrhy smluvních dodatků se
zúčastněnými obcemi pro rok 2022 (vše přílohy originálu zápisu) bez připomínek s tím, že tento materiál byl
již zaslán všem zúčastněným obcím k projednání v zastupitelstvu a bude zařazen do programu jednání svobodského zastupitelstva dne 14. 3. 2022 s návrhem na
schválení.

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

b) úpravu č. 1 Rozpočtu - plánu nákladů a výnosů pro rok
2022 u PO Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou (viz příloha originálu zápisu - změny vyznačeny
červeně) - předmětem změny je pouze úprava výnosů
- provozního příspěvku zřizovatele na činnost PO pro
rok 2022 (zvýšení na 1.291.500 Kč), úprava výnosů od
okolních obcí (snížení na 1.404.000 Kč) v rámci úseku
pečovatelské služby).

schvaluje

USNESENÍ č. RM/843/64/2022

pověřuje
tajemnici MěÚ Ing. Ivanu Balcarovou, aby do příštího jednání rady připravila návrh zadávacího řízení pro výběr zpracovatele nových webových stránek města.

USNESENÍ č. RM/845/64/2022

poskytnutí volných ubytovacích kapacit města (2 byty
v Domě s pečovatelskou službou jeden 1+0 a druhý 1+1
celkem pro cca 4 - 5 osob, 3 pokoje v městské ubytovně na
stadionu pro cca 10 osob)
- zajištění stravování (obědů) prostřednictvím školní jídelny
pro ubytované osoby

schvaluje

- pomoc se školní docházkou dětí (jednáno se základní školou v Horním Maršově, protože svobodská škola má vyčerpanou kapacitu)

program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 14. 3. 2022 (viz příloha originálu zápi-

- finanční pomoc Ukrajině - zařazeno do programu jednání
zastupitelstva dne 14. 3. 2022.

Rada města Svobody nad Úpou

Výpis usnesení z 65. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 21. 03. 2022
USNESENÍ č. RM/846/65/2022

USNESENÍ č. RM/848/65/2022

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

Dodatky č. 1 ke Smlouvám č. 1200500015, 1200500038,
1200500028 (vše viz přílohy originálu zápisu) na tři projekty veřejného osvětlení (Sluneční stráň 1, Autobusové nádraží a Sluneční stráň 2 a Sluneční stráň 3), kterými SFŽP
prodloužil realizaci projektu až do 05/2022 bez jakékoliv
sankce. Realizace projektu tedy bude ukončena až na základě vydaného protokolu o nápravě vad a nedodělků, nejpozději však do 31. 5. 2022.

Smlouvu o připojení k distribuční soustavě plynu pro nemovitost č. p. 473 (na druhou polovinu objektu - připravované Společenské centrum) se společností GasNet, s. r. o.,
IČ 27295567 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/847/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
zveřejnění záměru pronájmu částí pozemků před restauračními a stravovacími provozovnami za účelem předzahrádky, a to 10 m2 na p. p.č. 679/2 v k.ú. Svoboda nad
Úpou před restaurací Národní dům, 8 m2 na st. p. č. 95/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou před Lucky Bistrem a 25 m2 na
p. p.č. 625 v k.ú. Maršov I před restaurací Pizza Point (vše
dle zákresu v přílohách žádostí).

USNESENÍ č. RM/849/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Smlouvu o právu provést stavbu a smlouvu o smlouvě budoucí na zřízení služebnosti inženýrské sítě (kanalizační přípojka k domu č. p. 185 - Sluneční stráň) na p. p.č. 715/1, k.ú.
Svoboda nad Úpou (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/850/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
cenovou nabídku na přemístění lampy veřejného osvětlení na p. p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II, protože v minulosti požádal vlastník parcely p. p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II
a přesun lampy z jeho pozemku. Cenová nabídka pana
DUBEN 2022
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Marka Škardy, IČ 73981206 ocenila přesun lampy na částku
18.390,10 Kč bez DPH (22.252 Kč včetně DPH). Bylo zjištěno, že sousední vlastníci domů č. p. 147 a 161 odstranit
lampu zcela nechtějí. Na sousedním pozemku města jsou
uloženy další inženýrské sítě a město neuvažuje v tuto chvíli o přesunu lampy bez patřičné projektové dokumentace,
protože připravuje v budoucnu v Maršově II další etapu
rekonstrukce veřejného osvětlení. Pokud chce vlastní pozemku p. p.č. 163/13 v k.ú. Maršov II přesto přemístit, pak
tento přesun město zajistí pouze na jeho náklady.

s uzavřenými nájemními smlouvami, pokud nesplní podmínky dotačního titulu, přičemž se všemi nájemci byla
daná záležitost již projednána a byli seznámeni s podmínkami dotačního titulu a dostali pokyny, jak mají postupovat.
bere na vědomí
e) podanou výpověď ze strany nájemce na nájem bytu č. 2
v č. p. 473 s tím, že nájem na jeho žádost skončí dnem
31. 3. 2022.

USNESENÍ č. RM/851/65/2022

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

f) přidělení dvou uvolněných bytů v č. p. 473 (č. 2 a č. 3)
ukrajinským rodinám, které v současnosti bydlí v městské ubytovně na stadionu, protože splňují kritéria sociálního bydlení dle IROP. Po přestěhování rodin do
č. p. 473 budou uvolněné kapacity v městské ubytovně
nabídnuty pro další využití ukrajinskými uprchlíky přes
systém KACPU (krizové asistenční centrum pomoci
Ukrajině) v Hradci Králové.

projednala
připomínky Mgr. Vojtěcha Jiránka k Opatření orgánů města
č. 1/2021- Pravidla pro využívání vyhrazených parkovacích
míst a žádost skupiny občanů v centru města o přehodnocení ceny parkovací karty (obě viz příloha originálu zápisu)
s tím, že všechny písemnosti byly vyhodnoceny podrobně
dle zápisu.

USNESENÍ č. RM/852/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

USNESENÍ č. RM/854/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

a) nové složení rady sociálního fondu, a to Alena Dvořáčková, Bc. Ilona Vaňousová, Ing. Ivana Balcarová.

přidělení bytu č. 9 v Domě s pečovatelskou službou panu
XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, 542 24 Svoboda nad Úpou.

doporučuje

USNESENÍ č. RM/855/65/2022

b) Zastupitelstvu města schválit návrh na změnu Zásad
pro používání prostředků ze sociálního fondu (viz příloha originálu zápisu) s účinností od 1. 7. 2022 tak, jak je
navrhuje tajemnice MěÚ a jak je popsáno v zápise.

USNESENÍ č. RM/853/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
ruší
a) Opatření orgánů města č. 1/2021 - Pravidla pro přidělování a užívání bytů v č. p. 473, č. j. SVO/408/2021 ze dne
3. 2. 2021.

Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
pro výběr dodavatele komunálního vozidla pro technickou
četu (stroj typu Reform Metrac) v rámci veřejné zakázky
na dodávku vedenou v režimu zákona o zadávání veřejných
zakázek s předpokládanou hodnotou ve výši 2.300.000 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.

přijímá

USNESENÍ č. RM/856/65/2022

b) Opatření k odstranění nedostatků, jejímž předmětem je
vypořádání neoprávněně účtovaného nájemného a složení jistoty u bytů č. 1, 3, 5 a 6 včetně postupu zajištění
prokazatelného vrácení přeplatků (viz příloha originálu
zápisu) v souladu se závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu „Rekonstrukce objektu č. p. 473 Svoboda
nad Úpou na sociální bydlení“ reg. č. projektu CZ.06. 2
. 56/0.0/0.0/18_104/0008971 z 12. 1. 2022.

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje
c) dodatky k nájemním smlouvám pro byty č. 1,3,5 a 6 v domě
č. p. 473 - Sociální bydlení (viz přílohy originálu zápisu), na
základě kterých dochází ke změně nájemného v souladu
s limitem nájemného dle MMR a dotačními pravidly pro
Sociální bydlení od 1. 4. 2022 a vypuštění ujednání o kauci.

schvaluje
a) znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na služby
s názvem „Zpracování nových webových stránek Města
Svobody nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že do Výzvy ještě bude doplněn požadavek na propojení elektronické úřední desky se stávající spisovou službou města od firmy Gordic (GINIS).
b) výběr čtyř dodavatelů, kterým bude výzva dle bodu a)
zaslána:
- WEBHOUSE, s. r. o., Brněnská 602/26, 586 01 Jihlava
1, IČ 253 27 054

schvaluje

- Galileo Corporation, s. r. o., Březenecká 4808, 430 04
Chomutov, IČ 254 48 714

d) doručení oznámení všem nájemcům v domě č. p. 473 do
31. 3. 2022 o tom, že jim nájemní vztah končí v souladu

- as4u.cz, s. r. o., Na Dlouhém lánu 19/3, 160 00 Praha
6 – Vokovice, IČ 288 84 035
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- URBITECH, s. r. o., Jalubí 453, 687 05 Jalubí, IČ 045
72 106
c) složení hodnotící komise, která provede i otevírání obálek dne 6. 4. 2022 od 15,00 hodin, a to Mgr. Petr Týfa,
Ing. Ivana Balcarová, Jan Heřman, Ing. Helmut Ruse,
Mgr. Petr Schön, náhradníci: Ing. Petra Tomečková,
Ing. Jaroslav Chmelař.

USNESENÍ č. RM/857/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
předává
Zastupitelstvu města k projednání návrh společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. na prodej objektu staré
přečerpávací stanice pitné vody včetně parcely pod objektem st.p. č. 84 o výměře 20 m2 v k.ú. Maršov II za cenu
dle znaleckého posudku ve výši 50.250 Kč) podrobně vuz
zápis) a pověřuje starostu města, aby vstoupil do jednání
se Správou KRNAP, zda by bylo možné získat část parcely
p. p.č. 73/1 v k.ú. Maršov II za účelem přístupu k parcele
města a k objektu stanice.

USNESENÍ č. RM/858/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
cenové nabídky na výřez náletových dřevin v lokalitě Luční
(viz zápis) s tím, že v rozpočtu města není počítáno s touto
akcí, takže se k dané věci rada vrátí v září a případně zapracuje do rozpočtového opatření, aby bylo možné realizovat
v době vegetačního klidu na podzim.

USNESENÍ č. RM/859/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace ohledně možností energetických úspor na objektu DPS Svoboda nad Úpou, kdy byly stanoveny tři základní kroky:

1. krok k energetickým úsporám – starosta předložil předběžný rámec rozpočtu na nákup izolačního materiálu a jeho
položení na podlahu půdy. Předpokládaná návratnost je
cca 10 let. Úspora tepla není zanedbatelná.
2. krok k úsporám je výměna zářivek (osvětlení) za moderní
úsporné typy. Starosta informoval, že ředitelka DPS nechala zpracovat předběžný rozpočet ve výši cca 320.000 Kč
3. krok k úsporám vyplývající z posudku je nová regulace topení. Z tohoto důvodu se konala 8. 3. 2022 schůzka
starosty a ředitelky DPS s firmou, která má v současnosti
regulaci na starosti. Z jednání vyplynulo, že město využívá
velmi kvalitní a co se týká životnosti velmi efektivní zařízení, a není tedy potřeba tuto regulaci řešit.

USNESENÍ č. RM/860/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
informace o letní slavnosti Mittsommernachtsfest in Reumtengrün (překlad: Slavnost slunovratu/Svatojánské noci)
v termínu pátek 24. 6. - sobota 25. 6. 2022 v partnerském
městě Reumtengrün a možnost zapojení našeho města
(viz zápis) s tím, že se rada k dané věci bude postupně vracet, aby se účast města upřesnila.

USNESENÍ č. RM/861/65/2022
Rada města Svobody nad Úpou
vydává
kladné stanovisko k žádosti o stanovisko města ve věci
provedení změny zpevněné plochy ze štěrkové na zámkovou dlažbu u domu č. p. 291 na Sluneční stráni (úprava
vjezdu k domu z místní komunikace) s tím, že do příštího
jednání rady bude radě předložen návrh patřičného smluvního vztahu s investorem stavby na umístění stavby částečně na pozemek města p. p.č. 770/20 v k.ú. Svoboda nad
Úpou, včetně podmínek jejího provedení a návrhu smlouvy
o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene.

Výpis usnesení z 21. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 14. 03. 2022
USNESENÍ č. ZM/227/21/2022

USNESENÍ č. ZM/229/21/2022

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

bere na vědomí

program 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 14. 3. 2022 s tím, že bude doplněn o bod
18 s názvem Veřejnoprávní smlouva pro Paměť Krkonoš
v souladu se schválenou částkou v rozpočtu města na rok
2022 a původní bod 18 - Diskuse bude přečíslován na bod 19.

zprávu o činnosti Rady města za období od 21. 12. 2021 do
14. 3. 2022 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/228/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 20. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 20. 12. 2021 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/230/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
volí
v souladu s § 64 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech, soudcích, přísedících a státní správě soudů a o změně některých dalších zákonů v platném znění, paní XXXXXX
XXXXXX, nar. XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX,
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11

542 24 Svoboda nad Úpou do funkce přísedící u Okresního soudu v Trutnově.

v souladu s dotačními pravidly a bude vypuštěno ujednání o kauci.

USNESENÍ č. ZM/231/21/2022

pověřuje

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

e) Radu města, aby na nejbližší schůzi dne 21. 3. 2022 přijala usnesení ve smyslu doručení oznámení všem nájemcům v domě č. p. 473 do 31. 3. 2022 o tom, že jim
nájemní vztah končí v souladu s uzavřenými nájemními
smlouvami, pokud nesplní podmínky dotačního titulu.

projednala
výsledky z dendrologického posudku stromové aleje na
Muchomůrce, který zpracovala Ing. Petra Löffelmannová (viz příloha originálu zápisu) a stanovilo další postup
v dané věci takto:
- stávající stromovou alej nechat dožít,
- postupně zahájit kácení 65 stromů v havarijním stavu v závislosti na míře jejich poškození,
- nechat zpracovat projekt založení a výsadby nové stromové aleje na Muchomůrce.

USNESENÍ č. ZM/232/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh vlajky dle varianty č. 1 a pověřuje starostu města
podáním žádosti o schválení a udělení znaku (ten zastupitelstvo schvalovat nemusí, neboť znak je historický a jeho
zařazení do Registru je úředním aktem, k němuž usnesení zastupitelstva není zapotřebí a plně dostačuje projednání podkladového materiálu a již přijaté USNESENÍ
č. RM/831/63/2022 ze dne 7. 2. 2022) a vlajky dle zákona
o obcích.

USNESENÍ č. ZM/233/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) závěry z první zprávy o udržitelnosti projektu „Rekonstrukce objektu č. p. 473 Svoboda nad Úpou na sociální
bydlení“ reg. č. projektu CZ.06. 2. 56/0.0/0.0/18_104/00
08971 z 12. 1. 2022 (dále jen „zpráva“, viz příloha originálu zápisu).

schvaluje
f) schvaluje navrhovanou výměnu bytu č. 6 v č. p. 473
a č. 49 v DPS tak, jak je popsáno v zápise a přidělení bytu
č. 9 v DPS nájemci bytu č. 3 v č. p. 473.
schvaluje
g) odpuštění jednorázového poplatku ve výši 60.000 Kč
za přidělení bytu v DPS panu XXXXXX, kterému bude
nabídnuta výměna bytu č. 3 v č. p. 473 za byt č. 9 v DPS
s ohledem na to, že trvalý pobyt v obci už má od srpna 2021 a podmínka 1 roku trvalého pobytu uplyne neprodleně po skončení nájmu bytu v č. p. 473.

USNESENÍ č. ZM/234/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
prodej parcely p. p.č. 7/6 v k.ú. Svoboda nad Úpou, a to ze
dvou důvodů:
1) s ohledem na přilehlou místní komunikaci, kdy pozemek
zasahuje do části komunikace a prodejem by došlo ke značnému zúžení
2) dále i s možnou vizí do budoucna, kdy by třeba v budoucnu došlo ke komplexní rekonstrukci komunikace včetně zatrubněného potoka, kdy by se mohla otevřená část potoka
v budoucnu uzavřít („zadeklovat“) a z daného prostoru by
mohla vzniknout prostorná křižovatka bez díry do potoka.

USNESENÍ č. ZM/235/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

pověřuje

neschvaluje

b) Radu města Svobody nad Úpou, aby na nejbližší schůzi dne 21. 3. 2022 usnesením zrušila Opatření orgánů
města č. 1/2021 - Pravidla pro přidělování a užívání bytů
v č. p. 473, č. j. SVO/408/2021 ze dne 3. 2. 2021.

prodej parcely p. p.č. 240/11 a části p. p.č. 240/16, oba
v k.ú. Maršov I, protože se jedná o rozvojovou lokalitu pro
budoucí generace a město má v nemovitostech uloženu finanční rezervu pro případ krizového vývoje.

schvaluje

USNESENÍ č. ZM/236/21/2022

c) přijetí opatření k odstranění nedostatků, jejímž
předmětem bude vypořádání neoprávněně účtovaného nájemného a složení jistoty u bytů č. 1, 3, 5 a 6
včetně zajištění prokazatelného vrácení přeplatků
dle tabulky č. 7 (viz příloha originálu zápisu) v souladu se zprávou v bodě a) tohoto usnesení a pověřuje Radu města Svobody nad Úpou, aby na nejbližší
schůzi dne 21. 3. 2022 přijala usnesením toto opatření.
pověřuje
d) Radu města, aby na nejbližší schůzi dne 21. 3. 2022
schválila nová znění nájemních smluv pro byty č. 1,3,5
a 6, dle kterých bude nájemcům účtováno nájemné
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Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej parcely st.p. č. 720 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 26 m2, druh pozemku zastavěná plocha a nádvoří
pod objektem garáže paní XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, 542 24 Svoboda nad Úpou, která je
vlastníkem dočasné stavby garáže se skladem nářadí.
b) prodej parcely dle bodu a) tohoto usnesení za částku v celkové výši 21.600 Kč, která se skládá z úhrady
za parcelu ve výši 17.400 Kč dle znaleckého posudku
č. 7448/10/2022 ze dne 10. 2. 2022 od pana Jiřího Danielise a nákladů spojených s koupí výše uvedené parcely

v celkové výši 4.200 Kč (2.200 Kč za zpracování znaleckého posudku, 2.000 Kč za správní poplatek za vklad do
Katastru nemovitostí) s tím, že náhrada pro SPÚ bude
ujednána smluvně v kupní smlouvě jako závazek kupujícího v budoucnosti uhradit výši náhrady na základě skutečně vyčíslené náhrady ze strany SPÚ + administrativní
náklady ve výši 2.000 Kč.
c) lhůtu pro uzavření smlouvy na prodej parcely dle bodu
a) tohoto usnesení za cenu dle bodu b) tohoto usnesení
do 30. 6. 2022.
neschvaluje
d) prodej parcely části parcely p. p.č. 346/1 v k.ú. Svoboda
nad Úpou o výměře cca 1200 m2, druh pozemku trvalý travní porost, a to s ohledem na bezúplatný převod
v roce 2009 od tehdejšího Pozemkového fondu ČR,
kdy podmínky smlouvy musí být dodrženy až do data
1. 11. 2029 a město musí dodržet účel bezúplatného
převodu. Pozemek byl žadatelce pronajat na základě
nájemní smlouvy č. SML001101 ze dne 8. 2. 2022.

USNESENÍ č. ZM/237/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
neschvaluje
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.

protože se jedná o ženy) a do návrhu rozpočtového
opatření budou zapracovány položky na mzdové náklady na paragraf 3745, položky 5011 - 360.000 Kč, 5031
- 90.000 Kč, 5032 - 32.000 Kč, celkem 482.000 Kč.
b) o ceně stravování ve školní jídelně pro ukrajinské uprchlíky, kteří pobývají v ubytovacích kapacitách města
a kteří navštěvují základní školu ve Svobodě nad Úpou
takto:
- do konce dubna 2022 zdarma pro děti i dospělé
- do konce června 2022 pro děti
a pověřuje Radu města, aby operativně řešila případnou
úpravu tohoto usnesení podle aktuální potřeby.
c) o ceně ubytování v bytě č. 49 v Domě s pečovatelskou
službou a v městské ubytovně pro ukrajinské uprchlíky
takto:
- do konce dubna 2022 pro všechny zdarma,
- od května 2022 za částku 1.000 Kč včetně DPH / 1 osobu
schvaluje
d) vyčlenění finančních prostředků v rozpočtu města na
přímou finanční pomoc občanům Ukrajiny, které máme
na území našeho města v případě takové potřeby – nákupy potravin, hygienických potřeb, léků, oblečení, služeb apod. s tím, že do návrhu rozpočtového opatření
č. 1/2022 na paragraf 6221 – Humanitární zahraniční
pomoc přímá, položka 5194 – Věcné dary bude doplněna částka ve výši 100.000 Kč.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

e) finanční pomoc prostřednictvím humanitární organizace Člověk v tísni, o. p. s., IČ 25755277 ve výši 100.000 Kč
s tím, že bude doplněno do rozpočtového opatření
č. 1/2022 na paragraf 6221 – Humanitární zahraniční
pomoc přímá, položku 5221.

schvaluje

USNESENÍ č. ZM/241/21/2022

uzavření Dodatků č. 7 s obcemi Horní Maršov, Janské Lázně a Mladé Buky a Dodatků č. 3 s obcemi Pec pod Sněžkou
a Malá Úpa ke Smlouvám o spolupráci v oblasti poskytování sociální služby spojené s veřejnoprávní smlouvou o poskytnutí dotace (viz přílohy originálu zápisu).

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. ZM/238/21/2022

USNESENÍ č. ZM/239/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
provedenou finální kontrolu plnění rozpočtu k 31. 12. 2021
provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 12/2021 (vytištěno 14. 2. 2022) včetně ročního vyrovnání vůči spořícímu
účtu za rok 2021 (vše viz přílohy originálu zápisu).

schvaluje
rozpočtové opatření č. 1/2022 (viz příloha originálu zápisu).
V rámci rozpočtového opatření č. 1/2022 činí objem celkových příjmů mínus 115.000 Kč (celkové příjmy rozpočtu na
rok 2022 po této změně se snižují na 37.555.000 Kč), objem
celkových výdajů v rámci rozpočtového opatření č. 1/2022
činí 2.889.000 Kč (celkové výdaje rozpočtu na rok 2022 po
této změně se zvyšují na 46.920.000 Kč), financování rozdílu činí 3.004.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok
2022 se zvyšuje na 9.365.000 Kč).

USNESENÍ č. ZM/242/21/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. ZM/240/21/2022

schvaluje

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

znění veřejnoprávní smlouvy s organizací Paměť Krkonoš,
z.ú., IČ 033 36 573, se sídlem Tř. Josefa II 83, 542 26 Horní
Maršov (viz příloha originálu zápisu) o poskytnutí individuální dotace ve výši 120.000 Kč za účelem krytí části nákladů
na editaci historických informací a obrazových dokumentů
objektů Maršov I, Maršova II a Svobody nad Úpou do veřejně přístupné webové aplikace Archa Krkonoš v roce 2022.

rozhodlo
a) o pomoci prchajícím občanům z Ukrajiny s prací tak, že
jim město nabídne práci od 1. 4. 2022 v rámci úklidu
a údržby veřejného prostranství. Město přijme do stavu max. 6 zaměstnanců (i na zkrácený pracovní úvazek,
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Měsíční dění v naší škole
Plavecký výcvik žáků 2. a 3. třídy
Od 25. ledna 2022 mají naši žáci 2. a 3. třídy plavecký výcvik. Pod vedením zkušených instruktorek plavecké školy
při trutnovském bazénu byli žáci rozděleni podle svého
plaveckého výkonu do třech skupin, ve kterých se hravou
nenásilnou formou seznamují s vodou a zdokonalují se ve
svém plavání. Učí se také dodržovat bezpečnost a hygienu
ve veřejném bazénu, dále techniku vstupování do neznámé
vody, splývání i bezpečné skákání do vody.
Žáky čeká celkem deset dvouhodinových lekcí plaveckého
výcviku. Jezdíme objednaným autobusem.

Naše vedení školy si uvědomuje, že dovednost plavat je
základní dovedností, která může člověku zachránit život,
proto škola hradí plavecký výcvik žáků ze svých prostředků,
rodiče budou platit pouze dopravu.
Mgr. Milada Pleskačová

Lyžařský výcvik žáků 7. tříd
24 žáků 7. tříd se od 14. do 16. února zdokonalovalo ve sjíždění na lyžích. Lyžařský kurz žáků 7. tříd proběhl ve skiareálu Černá hora - Pec.
Tři dny se žáci seznamovali se sjezdovými tratěmi na Černé
hoře a v Peci pod Sněžkou, kde rozvíjeli své dovednosti ve
sjezdovém lyžování. Počasí nám přálo. Pouze poslední den
začalo foukat a místy se objevila mlha. Žáci si vyzkoušeli
krátký, střední a dlouhý oblouk, jízdu v boulích, sjezd a odvážlivci i pár skoků. Někteří poprvé zažili jízdu rolbou, když
jsme přejížděli z Černé hory do Pece.

Velké poděkování patří Skiresortu za příznivé jízdné a manželům Říhovým z kiosku U Pytlákovy Evičky, který se postaral
o bezkonkurenční catering a prostor k relaxaci. Děkujeme
také vedení školy a rodičům za umožnění a uskutečnění kurzu.
Poděkování patří i žákům za respektování pravidel a kolegům za skvělou spolupráci.
Pár postřehů od žáků:

V Peci jsme sjeli skicross na Smrku, na Zahrádkách okusili
sílu vln a skokánků a po zdolání černé sjezdovky na Hnědém vrchu jsme zakončili kurz na Javoru.
14
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Na lyžáku se mi líbila sleva v restauraci a jejich výborné jídlo.
Líbilo se mi, že jsme si zalyžovali a v pondělí bylo krásně. Líbi-

lo se mi, jak jsme jeli do Pece a lyžovali tam (ještě nikdy před
tím jsem tam nelyžovala).

A jak to dopadlo?
Kategorie 2. a 3. třída:

Na lyžáku se mi nejvíc líbilo, jak jsme měli 80% slevu. A celkově se mi líbilo lyžování.

1. místo – Mariana Homolová – získává 4 body,

Nejvíce se mi líbil 1. den, protože jsem se musel zase naučit
lyžovat. Nejlepší ale bylo, když jsme měli volné ježdění.

2. místo - Klára Štěpová, Kristýna Kapuciánová, Gabriel
Svoboda a Marie Šprincová – získávají po 3 bodech,

Lyžák se mi líbil. Myslel jsem, že to bude horší, že budeme
muset mít dresy, jezdit na malém kopci a stále na sebe čekat.
Jsem rád, že jsme byli rozděleni do skupin.

3. místo – Šimon Mudroch a Klára Krčmářová – získávají po
2 bodech.

Lyžák jsem si moc užila, ale byl by o mnoho lepší, kdyby se
tam spalo a byl by celý týden:-(

Za účast po 1 bodu získává, Michaela Skálová, Barbora Vachková, Dominik Šrůtek, Tadeáš Hanuš, Natálie Zelinská
a Klára Stránská.

Lyžák byl skvělý, ale je škoda, že jsme to neměli i s přespáním,
a taky by mohl být delší. Asi by mi nevadilo to mít i příští rok.
Jídlo bylo velice dobré, asi bych si na to možná i zvykla.

Kategorie 4. a 5. třída:

Mgr. Lucie Antošová

2. místo – Lucie Nguyen – získává 3 body,

Čtenářská pátračka

3. místo – Kristýna Štěpová a Amálie Šustrová – získávají
po 2 bodech.

Ve čtvrtek 17. února 2022 proběhla soutěž o účast na tajném výletě – Čtenářská pátračka. Byla určena žákům 2. až
5. třídy. Žáci dostali k tichému přečtení úryvek z dětské
knížky. Potom měli vyřešit úkoly v pracovním listu: křížovku nebo čtyřsměrku a rébusy. Úkolem bylo odpovídat na
otázky a vyluštit tajenku. Při nerozhodném výsledku hrál
roli i čas potřebný na práci.

1. místo – Viola Svobodová - získává 4 body,

Děkuji všem za účast a doufám, že jste si pátračku užili. Vítězům blahopřeji.
Mgr. Milada Pleskačová

Bezpečnostně preventivní cvičení AMOK

DUBEN 2022
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V pátek 18. února na naší škole proběhlo bezpečnostně
preventivní cvičení AMOK.

https://trutnovinky.cz/zpravy/z‑okresu/2022/brezen/
ozbrojeny‑utocnik‑ve‑skole‑aneb‑prepadeni‑on‑line/

Ve spolupráci s R.T.A. (Rock Tactical Academy) jsme nejenom pro naše žáky 7. a 8. tříd, ale také pro vyučující a další
zaměstnance školy připravili akci, ve které se na příkladu
několika modelových situací učili, jak správně reagovat
v momentech nenadálých situací, ke kterým bohužel stále častěji dochází i v našem okolí (aktivní útočník, hrozba
zbraní, násilím, panika, barikádová situace, únos, braní rukojmí).

https://trutnovinky.cz/zpravy/z‑okresu/2022/brezen/kdo
‑je‑pripraven‑neni‑prekvapen‑rika‑bezpecnostni‑expert/

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.
V duchu hesla, Kdo je připraven, není překvapen“ věříme,
že si všichni účastníci tohoto cvičení odnesli cenné rady
a zkušenosti, které jim v případě setkání s podobnou rizikovou situací v budoucím životě pomohou zachránit holý
život nebo život někoho dalšího.
Více o akci si můžete přečíst na následujících webových
stránkách.
16
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Vedení školy

Zimní sporty Na Nivách
Vzhledem k probíhající olympiádě, která nás teď provázela
v Pekingu a ve třídě, jsme se rozhodli, že si některé zimní
olympijské sporty také vyzkoušíme.
Vyrazili jsme proto v úterý 22. února do SVČ v Trutnově.
Tam pro nás měly lektorky připravena stanoviště s různými
disciplínami. Žáci byli rozděleni do pěti skupin a po určitém
čase se na stanovištích střídali. Mohli si formou hry ověřit své dovednosti v hokeji, curlingu, snowboardu, bobech
a biatlonu. Vše zakončilo focení jednotlivých skupinek na
stupních vítězů. Počasí se nad námi smilovalo a na návštěvu areálu se ukázalo sluníčko. Po vyhodnocení jsme ještě
dostali teplý čaj a diplom za účast.
Mgr. Nikola Zimová

Lyžařské dny 1. stupně
Poslední dva únorové předprázdninové dny sjížděli žáci
druhé a třetí třídy Duncan. Součástí školního vzdělávacího
programu je také zdokonalování se v lyžařských dovednostech, což se zdařilo. Pod vedením instruktorů, pedagogů ze
školy, se učili bezpečnému pohybu na sjezdovce, lyžovali
na všech stráních kopce. Především si užili pohybu venku.
Až na dva lyžníky všichni prokázali, že kopec sjedou celý.
Gratulujeme jim k výdrži a výkonům, lyžovali disciplinovaně. Již tradičně byl naší oporou i pan Šafář s úschovou lyží.
Jemu i instruktorům – paní Zimové, Švarcové a Váchové patří poděkování.
Mgr. Stanislav Kopiš

Školní kolo olympiády v německém
jazyce
V pátek 25. 2. 2022 se konalo školní kolo olympiády
v německém jazyce. Soutěž byla určena pro žáky 8. tříd a 9.
třídy. Olympiáda byla rozdělena do tří částí – čtení s porozuměním, poslech a gramatická část s překladem. Olympiády se zúčastnilo celkem 24 žáků.
Na prvním místě se umístila Michaela Macháčková z 8. B
se ziskem velmi pěkných 42 bodů. Do maxima jí chybělo
pouhých 6 bodů! Na druhém místě skončil Vojtěch Tam z 9.
třídy se ziskem 39 bodů. Oba zmínění žáci postupují do dalšího kola.
Všem zúčastněným děkujeme za účast. Vítězům gratulujeme a přejeme hodně štěstí v okresním kole.
Jméno
Michaela Macháčková
Vojtěch Tam
Marie Línková
Matyáš Růžička
Sára Vlčková
Vít Vrbenský

Čtení Poslech Gramatika
(11)
(17)
(20)
11
14
17
11
11
17
9,5
11
16
7
13
16
8,5
10
16,5
6
11
17,5

Celkem body
(48)
42
39
36,5
36
35
34,5

Mgr. Tereza Sisrová
DUBEN 2022
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Matematický klokan 2022
Každé jaro se žáci naší školy účastní mezinárodní soutěže
Matematický klokan. Letošní ročník probíhal v pevně stanoveném termínu 18. března v celé republice a k naší lítosti se jej mnoho žáků z důvodu nemoci nemohlo zúčastnit. Děti řešily logické a početní úlohy ve třech různých
úrovních obtížnosti a byly za jejich vyřešení hodnoceny 3,
4 nebo 5 body. Do kategorie Cvrček byla zařazena 2. a 3.
třída, kategorii Klokánek tvořila 4. a 5. třída, v kategorii
Benjamín se utkala 6. a 7. třída. Nejstarší žáci z 8. a 9. třídy spadali do kategorie Kadet. A zde uvádíme nejlepší ze
všech kategorií:
Kategorie Cvrček max. 90 bodů
80 b.

Homolová

68 b.

Štěpová K.

64 b.

Bartoníček, Svoboda

Kategorie Klokánek max. 120 bodů
99 b.

Svobodová

93 b.

Koubková T.

73 b.

Hošková

,Střípky“ ze II. oddělení školní družiny

Kategorie Benjamín max. 120 bodů
70 b.

Vlášek

60 b.

Krudenc

56 b.

Karásek, Pačes

Kategorie Kadet max. 120 bodů
74 b.

Vrbenský

65 b.

Milionová

64 b.

Humňalová M., Macháčková, Hemelík V.

Březen jsme v naší družině uvítali výstavkou oblíbených
knih žáků a obřím leporelem, které vyrobila velmi šikovná
Terezka Ráchel Koniková. Připravovala ho postupně několik
týdnů a stihla ho dokončit k příležitosti „Měsíce knihy“.
Moc se jí povedlo, a proto stojí za zveřejnění.
Knížky, kromě jiných činností, budou tématem naší činnosti
po zbytek března. Bez roušek se nám teď bude určitě lépe
číst a povídat…

Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za snahu o skvělé
výsledky.
Mgr. Irena Nešněrová

Únor v I. oddělení školní družiny
Při únorovém projektu, Krkonoše, místo, kde žijeme“ mimo
vyprávění a čtení krkonošských pohádek o našich horách si
děti vyrobily koláže v lese a u potoka. Namalovaly si pána
našich hor i místa, která mají nejraději. Skládaly krkonošské
puzzle na čas. Tento týden si ve družině také povídáme o,
Masopustu“. Děti už vědí, že maska, Strakatý“ má na sobě
tolik barev, kolik je dnů v roce. Včera si vyrobil každý svou
škrabošku a zahrály si divadélko.
Vychovatelka Lenka Paříková
18
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Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová

Přednáška KRNAPu ve školní družině
Ve školní družině jsme se zúčastnili přednášky KRNAPu na
téma: Krkonošský národní park a jeho zajímavosti. Téma
plynule navazuje na náš projekt, Krkonoše, místo, kde žijeme“.
Děti mile překvapily přednášející paní, měly totiž spoustu
zajímavých dotazů. Některé odpovědi naše žáky docela
překvapily. Víte, které zvíře je u nás nejvíce nebezpečné?
Které zvíře je největší? Kterých zvířat je u nás nejvíce
a kterých nejméně? Děti z družiny už to vědí, tak se jich
můžete zeptat.
Vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

Školní družina na návštěvě v knihovně
Děkujeme paní knihovnici za veselé povídání o svátcích
jara, zábavný úkol v podobě oblékání Morany a za seznámení s místní knihovnou.

bruslení v krabičkách od papírových kapesníčků, hokej
s dětskými hokejkami, ale i stolní). Byla to taková naše
zimní olympiáda ještě před začátkem té skutečné. S dětmi
jsme si povídali o zimním oblečení, společně se připravili
i na svátek svatého Valentýna. Z valentýnských srdíček
jsme přešli na ta naše uvnitř těla, poznávali jsme jednotlivé
části těla, hráli si na lékaře a učili se pečovat o své zdraví.

Děti a vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

Únor v naší mateřské škole
Únor u Myšek
Letošní zima se nám dařila. Nemoci nás sice ještě trápily,
ale sněhu a zimních radovánek jsme si užívali v plné síle.
Sportovali jsme dost i ve školce (lyžování na koberci,

Seznamovali jsme se i s dalšími profesemi: kuchař, pekař,
cukrář, zedník, kominík, řidič. Děti zpívaly písničky, učily se
říkadla, řemesla, poznávaly v knížkách, na obrázcích, v pohádkách. V tomto tématu budeme ještě nadále pokračovat
i v měsíci březnu.
DUBEN 2022
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Únor u Zajíčků
Do tohoto měsíce jsme skočili s tématem zimních sportů.
Vyprávěli jsme si o tom, jaké sporty známe a jak se při sportech správně chovat. Upevnili jsme si bezpečné chování,
a to nejen na lyžích, ale třeba i při sáňkování a bobování. Ve
školce děti měly možnost si dokonce prohlédnout i vyzkoušet lyže, běžky a snowboard…
Při pobytech venku jsme se také věnovali sportu, vyráželi
jsme bobovat a na školní zahradě jsme trénovali i jízdu na
běžkách. Děti to moc bavilo, a tak jsme s příchodem zimních
olympijských her uspořádali závody i my. Na školní zahradě
jsme se dopoledne sešli, i za pomoci některých maminek,
a dětem jsme uspořádali olympiádu v běhu na lyžích. Děti
závodily ve dvojicích a vítěz vždy postoupil do dalšího kola.
Přihlížející děti skvěle fandily závodníkům a závod jsme
úspěšně dokončili bez nehody. Vítězové jsme nakonec byli
všichni, odměnou byla medaile a diplom za účast.
Další část měsíce jsme věnovali úrazům, nemocem a našemu tělu. Vysvětlili jsme si, jak úrazy ošetřit, jak se při nemocech léčit, a hlavně, jak tomu všemu předejít. Upevnili jsme
si pravidlo „Ve zdravém těle, zdravý duch“, hodně jsme ve
školce cvičili, hráli si na doktory, trénovali našich pět smyslů. Povídali jsme si o bacilech - co jim prospívá, i o tom, jak
důležité jsou pro naše tělo vitamíny a pohyb.

Únor u Medvídků
Měsíc únor jsme zahájili tématem o lidském těle. Formou
hry jsme získávali poznatky o našem těle, zdraví a jak o ně
správně pečovat. Pojmenovávali jsme smysly a také si prakticky vyzkoušeli (co jsme jedli, co jsme slyšeli, co viděli, co
nahmatali, co cítili). O našem těle jsme se naučili básničku,
Hlava řídí celé tělo“ a cvičili podle písničky P. Nováka, Doktora se nebojíme“.

Dozvěděli jsme se, jak je důležité pečovat o zoubky, jaké
jídlo patří mezi zdravé a nezdravé a vyrobili si hezké obrázky. Na závěr našeho povídání jsme si udělali sportovní
dopoledne v tělocvičně ZŠ s překážkovou dráhou, se závody v běhu, ve slalomu a s hodem na cíl. Za správné sportovní chování a dodržování
pravidel si děti odnesly na
památku diplom.
Dalším tématem bylo poznávání lidské práce a jednotlivá povolání. K jednotlivým profesím se děti
naučily říkanky, písničky
a něco si vyzkoušely i prakticky, jako například stavěly
z kostek jako zedníci, zpívaly a hrály na nástroje jako
muzikanti, malovaly barvami jako malíři, šily jehlou
jako švadlenky a také je
moc bavila práce s papírem,
kde si složily poštovní obálku. Na závěr jsme si zahráli
na paní uklízečku a vše si po
sobě uklidili.
Venku jsme ještě využili
sněhové nadílky ke hrám
se sněhem a klouzaní se na
kluzácích.
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Jarní výlety pod horami
Na horách zima ještě nekončí, ale v podhůří už to voní
jarem. Probouzející se podkrkonošská příroda láká k výletům. Objevte spolu s námi podhorské cesty a cestičky,
na kterých sníh už potkáte jen zřídka na stinných místech. Zato si užijete klid, bublání potůčků a šumění lesa.

sezení na ručně vyřezávaných lavičkách. Z Hadí vyhlídky
v závěru stezky lze pokračovat buď směrem na Rudník
- Leopoldov nebo k Červené výšině, odkud vede modrá turistická značka do Hostinného nebo přes Vlčice do
Trutnova.

Na Královecký Špičák, Bernartice

Do Horní Branné a Martinic v Krkonoších

Příjemný čtyřhodinový výlet po místech, kde davy lidí
nepotkáte, ale kouzelné přírody si užijete plnými doušky. Vydejte se přes krásné louky, které ještě po zimě odpočívají, na vrchol Královecký Špičák. Kouzelná vyhlídka
a příjemné odpočinkové místo vám budou odměnou.

Pohodovou vycházku začněte u hornobrannského zámku. V jeho krásných podzemních prostorách doporučujeme navštívit interaktivní expozici Život pod horami (je
přístupná individuálně po předchozí domluvě na tel.
734 722 632). Od zámku pokračujte po červené „zámecké“ cestě směrem na Martinice v Krkonoších. Dovede
vás k Lesnické naučné stezce U Mlejna, kterou si určitě
projděte. Cílem výletu je Železniční stanice Martinice
v Krkonoších. Nejen že se odsud můžete vlakem vrátit
zpět na start, zároveň je celé nádraží jedinečným areálem, který stojí
za návštěvu. Více
vám
povypráví
průvodce v místním Železničním
muzeu. Pozor - je
ale otevřeno pouze o víkendech,
a to od května do
října.

Po stopách bitvy u Trutnova 27. 6. 1866
Ten červnový den se pro mnohé vojáky proměnilo okolí Trutnova doslova v peklo. Do bitvy jich vyrazilo více
než 60 tisíc. Kolik
jich padlo, bylo
zraněných, vyděšených…
Přímo
místy bojů vás
provede a na tyto
a mnohé další
otázky odpoví naučná stezka Den
bitvy u Trutnova.
Na červenec a srpen pro vás navíc
Turistické
informační
centrum
Trutnov připravuje komentované
prohlídky stezky.
Průvodce v dobové uniformě vás
tu bude čekat ve
vybrané pondělky.

Do Sklenářovického údolí na bledulky,
Mladé Buky
Žlutá turistická trasa vás z Mladých Buků provede lesem
až ke starému kamennému mostu přes Zlatý potok. Ten
je připomínkou dnes již zaniklé obce Sklenářovice. V jarním období je doslova obrostlý bílými koberci bledulek.
Spočiňte na chvíli v poklidné atmosféře lesa obklopeni
toužebně očekávanými posli jara, nového začátku, nového života.

Hadí stezkou k vyhlídce, Rudník
Klikatá, necelý jeden kilometr dlouhá Hadí stezka, strmě
stoupající od Obecního úřadu v Rudníku na Soví vrch, nabízí neobvyklé výhledy na část této obce a přilehlé
podhůří pod Černou horou. Po cestě využijte po-

Jilemnice
známá
neznámá
Poznejte
Jilemnici, kolébku lyžování, historické
město i rodiště
Jaroslava Havlíčka
a Bohumila Hanče. Naučná stezka vás provede po nejzajímavějších místech města a nabídne výhledy na Krkonoše i jejich podhůří. Celá trasa je podrobně zpracována
v tištěné podobě v propagačním materiálu, který získáte v Informačním centru v Jilemnici.
Všechny tyto a ještě další jarní výlety jsou podrobně
rozpracovány na https://www.krkonose.eu/jarni‑vylety
‑pod‑horami

TIP – Velikonoce v Křišťálovém údolí
Nalaďte se 9. – 10. dubna na svátky jara v Křišťálovém
údolí. Navštivte skláře, šperkaře, muzea a tvořivé dílny,
vyrobte si skleněné dekorace a zapojte se do soutěže.
Více na www.crystalvalley.cz
Alena Cejnarová, DMO Krkonoše – svazek měst
a obcí
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Střípky z dějin: Pamatuješ?
Antonín Tichý
Dva bývalí junioři a jedna fotka: Ahoj, Franto, pamatuješ…
Jo ty seš Jindra! Tak promiň, mě už se pletou i jména kamarádů. Ale stejně, pamatuješ na tohohle frajírka z Trauče?
Jak jen von se jmenoval? Už od pohledu takovej lamač dívčích srdcí to byl. Tuším, že bydlel v Lipový, kam jsem chodil
do intru za klukama ze třídy na lesárně. Fachčil u Křižíka
v ZPA. Jo a hlavně jezdil závodně na kole. Kdysi mi osobně vyprávěl Pavel, oplégr toho legračního Bulhara, co měl
cukrárnu v kopečku ve Slezský, no tam, jak si pak komanči
postavili to okázalé hnízdo, jak spolu blbnuli v Obřáku i na
tajfunkách s kováním od nás ze Šnajdrovy strojírny, co se
jí říkalo provazárna. No ten jak po příchodu bratránků ze
Sajůzu vzal kramle na západ. Jen si vzpomeň, jak nám pytlačil v revíru a odloudil jednu z největších tehdejších krasavic. Šmankote, ani tu si nevybavíš? Přece ta…Jana. Nebo
Irena? Byly to dvě ségry, tak ta mladší. Jak měla to extempore na zájezdu ve Strážnici. Ale to bych nerad rozmazával.
Vím, že chodila do třídy na základce se synátorem pekaře
Ryby Jirkou. S tím jsem byl celé dva roky na vojně u jedné
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roty. To byl silnej ročník. Ve třídě jich bylo asi padesát. Teda
bez přehánění čtyřicet určitě. Máš pravdu, vzpomínám na
řadu kamarádů – Jarda Fireš, Joska Švercl, Honza Ambrožy.
A Jirka Adamec, Jirka Krejcar, Zdeněk Kratzer – samí nebožtíci. Nezapomeň na Slávu Žalského, to je stále aktivní
sportovec a velkej frajer. Ještě Tonda Miller, takovej droboučkej… a Míra Škvrna, Láďa Kapucián, Vráťa Šafář, Pavel
Teichman…A holky! Fííí… Jana Šilerová ze spořitelny, Linda
Meierová, ségra Jardy Procházky Zdena, starší Plecháčková, tuším, že Růžena, Maruška Vašátková. No jo, mladá Hážová! Už by jí asi taky bylo nejmíň čtyřicet. Tak určitě, ale
dvakrát! Její fotřík byl Jaroušek, co jezdil s autobusem do
Jánek nebo na Pomezky. Takovej malej, šedivej dobrák. Von
špatně skončil – jednou v zimě spad se střechy při shazování
sněhu. Hádám, že ten s číslem 44 je určitě von. Jo ty myslíš
Ludvu! Tak na toho už jsem taky zapomněl.
Když nevím, tak se zeptám. Ten palousek Ludva, co se
o něm bavíme, byl Ludvík Viesner. Podle výsledkové listiny z populárního etapového závodu „Tour de Slovakia“
oficálně snad Ludevit Wiesner. Byl ročník asi 1937. Jezdil
závodně za Lokomotivu Trutnov a v silniční cyklistice to
dotáhl až do širší nominace na Závod míru. V reprezentačním dresu ČSSR byl v roce 1959 celkově třetí ve zmí-

něném závodě Okolo Slovenska. V ZPA pracoval na cejchovně a později prý jako mistr montáže. V roce 1962 se
k zármutku mnoha svobodských kohoutů oženil s Ivou
Hážovou (*1942) a v následujícím roce se jim narodil syn.
Ludva s ním odjel v roce 1965 do Francie na návštěvu ke
své francouzské matce a bratrovi (nebo sestře – v tom se
pamětníci neshodnou, ale nejspíš oběma) a už tam zůstal.
Čili mnohem dřív, než přijely spojenecké tanky. Celou rodinu soudruzi samozřejmě nepustili. A Ivu po jeho emigraci už vůbec ne. Ani když se s ním formálně rozvedla.
Osudové události roku 1968 ji zastihly na dovolené v Karlových Varech. Neváhala ani na okamžik a využila situa-

ce. Dnes žije se svým druhým mužem v Kanadě. Pro jejího
tátu, oblíbeného řidiče autobusu Jaroslava Háže (1905 –
1970) byla osudná zima v sedmdesátém roce, kdy koncem
února napadlo množství sněhu. V případě Ludvy, u něhož
se pamětníci nemohou dohodnout, jak se vlastně přesně
jmenoval a také jistě kvůli emigraci v temných dobách
totality, i když pravda už dočasně malounko svítalo, není
nikde dostatek informací. Přitom to, alespoň v cyklistice
nebyl žádný nýmand. A pro úplný pořádek – osmá třída
třídní soudružky učitelky Jaroslavy Brojerové opouštěla základní školu ve Svobodě nad Úpou ve školním roce
1955 – 1956 v počtu 44 žáků.

Kluci jako malovaní, Ludva s číslem 44 / Výstřižek ze svatební fotografie (1962) / Šťastný otec Ludva se synkem doma v Lipové ulici – Trutnov 1964

Půvab se u Hážů dědí po přeslici – maminka / Ivě to sluší i ve zralém věku / Jaroslav Háž (vpravo) se svou krasavicí – míněna Škoda 706 RO / Stará alej,
březen 1970

Rudá léty vybledla a krasavice ještě nebyly krasavice. Iva je ten mrňavý klučík v první řadě / Tři generace – matka, dvě dcery a vnučka

Fotografie z rodinného alba laskavě zapůjčily paní Naďa Tippeltová a Mária Hofmanová.
DUBEN 2022
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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.
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