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Úvodník
Vážení spoluobčané,
poslední měsíc školního roku začal a kalendářní rok 2022 se
velmi rychle blíží ke své polovině. Ve školách žáci a studenti
finišují se známkami a jistě přemýšlí, jak naložit s prázdninami.
Za toto pololetí se toho odehrálo poměrně dost, a to
s velkým dopadem na život lidí v celé Evropě. Konflikt na
Ukrajině odhalil a mění běžný stav věcí, které byly vnímány jako samozřejmé. Média nás denně masírují negativními
prognózami o blízké budoucnosti, o inflaci a následném
zdražování životních potřeb, o chudobě. Racionální jádro
to má, ale nedá se to poslouchat pořád. Přírodní, na lidech
nezávislá, katastrofa ve formě zákeřného viru byla nahrazena katastrofou úmyslnou a lidmi řízenou, která nese
velkou míru nejistoty světových trhů, což ovlivňuje ceny
všeho. Nejistota se promítá i do našich životů a do komunikace s okolním světem. Nezávidím lidem ve vládě, kteří
musí tuto nepříznivou kombinaci okolností vybalancovat.
Všichni jsme byli rádi, že jsme se po dvou letech mohli opět
sejít na pálení čarodějnic. Počasí k nám bylo přívětivé. Velký
dík patří našim hasičům, kteří se postarali o pořádnou hranici a o bezpečnost u ohniště, dámám z kulturního týmu za
organizaci a soutěž o nejkrásnější masku a krásnou figuru
čarodějnice, skautům za stezku odvahy, a všem ostatním,
kteří se akce zúčastnili. Jenom si příště neberte vlastní
buřty, těch, co jsme chtěli rozdat, dost zbylo 😊.

ZŠ společně s kulturním týmem připravuje Dětský den a to
skutečně na 1. června v odpoledních hodinách u Sokolovny. Průběžně chystáme od začátku roku Rudolfovy slavnosti, které budou 17. 9. 2022, kde vystoupí i díky sponzorům
známé kapely a interpreti: Wohnout, Děda Mládek Illegal
Band, AC/CZ „Top AC/DC tribute show“), František Nedvěd,
Vaťák – The Best Kabát Revival a další. Dlouhou dobu jsme
si společenské akce museli odepřít, kvůli pandemii coronaviru, tak se těšíme, že se všichni zase setkáme. Ještě to
počasí…
Závěrem bych rád vzpomenul na velmi dobrého parťáka
Jindru Matějovice, který zemřel náhle v sobotu 21. května.
Vedl
svobodský klub
důchodců.
Organizoval
výlety a setkávání celé
party. Svojí vlídností
a
vtipem
vždy stmeloval
lidi.
Měl
jsem
možnost ho
lépe poznat
až ve funkci
starosty,
ale na čas
strávený
s ním mám
moc hezké
vzpomínky.
Poslední
poznávací
výlet do Děčína, který
připravoval,
a kterého se
již nemohl
zúčastnit,
byl vlastně
na jeho počest.
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 červnu oslaví svá
životní jubilea dámy Maria Koucká, Eva Erbenová,
Zdeňka Tlachačová, Růžena Feltová, Miroslava Ševcová, Jaroslava Miláčková,
Jana Škvrnová a pánové
Stanislav Kašpar, Vladislav
Ženka, Karel Hlaváček a Miroslav Škvrna. Přejeme jim
všem do dalších let především hodně zdraví.

Dovolená v ordinaci MUDr. Oravcové
Ordinace praktické lékařky MUDr. Jarmily Oravcové bude
od 6. 6. 2022 do 24. 6. 2022 uzavřena z důvodu dovolené.
Zástup zajišťuje MUDr. Dagmar Divišová v ordinaci Mladé
Buky 8 – 12 hodin, tel. 499 873 114, mobil 603 734 842.
Akutní případy pak pohotovost - LSPP nemocnice Trutnov po 17. hodině (víkendy a svátky: 499 866 117 nebo
499 866 222) nebo RZP - linka 155.
MUDr. Oravcová prosí své klienty, aby se včas předzásobili léky.
Ordinace praktického lékaře MUDr. Jarmila Oravcová, s. r. o.
5. května 424, 542 24 Svoboda nad Úpou
telefon: 499 871 140, mobil: 604 233 376
e‑mail: jarmila.oravcova@seznam.cz, IČO: 02656272
ID datové schránky: 46mc5ta

Poděkování
V minulém čísle jsme děkovali panu Čermákovi za opravy
laviček po městě. V tomto červnovém čísle budeme děkovat opět, a to Markétě a Richardovi Hoškovým.
Markétka poslala email Tondovi a Tonda mě 😊.
„Ahoj Tondo, posílám ti fotku výtvoru mého šikovného manžela. Někdo dostává na 1.máje hubičku a někdo lavičku. Poznáš to místo?“
Lavička je nad bývalou zvláštní školou na polovině cesty
k lesu, kde obnovil lavičku pan Čermák.
Pokud se chcete o této lavičce dozvědět více, poskytujeme
odkaz na Toníkovy stránky. Krásné čtení.
http://www.freiheit.cz/2-freiheit---je‑hezky‑cesky‑Svoboda
‑nad‑Upou/752-kez‑lavicko‑kez‑bys‑promluvila.html
Děkujeme moc, zejména manželům Hoškovým, a Tondovi
za zpravodajské hlášení.
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Pomoc Ukrajině
Z prodeje stužek v Domě
s pečovatelskou službou
a na radnici činil výnos
3.581 Kč. Tato částka byla
vložena do pokladny města
a v rámci červnového rozpočtového opatření bude rozhodnuto o jejím využití na
konkrétní humanitární účel pomoci Ukrajině. Děkujeme
všem, že i nadále pomáháte, přestože ekonomická situace
(a nejen v naší zemi) je stále horší a horší. Ale každá krize
má své dno, tak věřím, že se někdy odrazíme od toho dna.
Bohužel tipnout, kdy k tomu dojde, si netroufám.

NEZAPOMEŇTE NA POPLATEK ZA
ODPADY (POPELNICE) A ZA PSA VE
SVOBODĚ NAD ÚPOU
Do 30. června 2022, což je nejzazší termín pro zaplacení
poplatku za popelnice, a za místní poplatek ze psů sice ještě
zbývá dost času. Platby lze ale provádět již od ledna, takže
nic nebrání tomu, mít je zaplacený už nyní.
Pro připomenutí sazba poplatku za odpady zůstává stejná
jako v loňském roce tedy 500 Kč na poplatníka ročně – místní
poplatek za odpady. V případě místního poplatku ze psů jsou
tyto platby upraveny následovně jeden pes v rodinném domě
200 Kč každý další 500 Kč. V bytovém domě se jedná o částku
500 Kč za jednoho psa a za každého dalšího 1000 Kč.
Využívejte možnost bezhotovostní úhrady přímo na účet
obce bez nutnosti stát frontu na pokladně na radnici
v červnu (jak je naším dobrým zvykem – placení na poslední chvíli), platbou na účet města č. účtu 1303700359/0800
nebo 183523479/0300.
•

V případě poplatku za odpad je variabilní symbol –
identifikační číslo každého poplatníka, které Vám sdělí
přímo správce poplatku. O informace žádejte nejlépe
mailem na poplatky@musvoboda.cz, nebo na telefonním čísle 499 871 105.
Velmi DŮLEŽITÉ je však do poznámky uvést popis platby a za koho je placeno např.

23. veřejné zasedání zastupitelstva
dne 13. 6. 2022
Starosta města Svobody nad Úpou svolává
23. veřejné zasedání
Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou
na úterý 13. 6. 2022 od 18,00 hodin
v zasedací místnosti (2.patro)
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

PROGRAM
Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatelky
Schválení programu jednání
Schválení zápisu z minulého jednání zastupitelstva
Zpráva o činnosti rady a plnění usnesení zastupitelstva
Rozdělení finančních prostředků v rámci dotačních
programů pro rok 2022
Žádost o prodej části parcely p. p.č. 309/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou
Nabídka prodeje objektu staré přečerpávací stanice
pitné vody včetně parcely st.p. č. 84 o výměře 20 m2
v k.ú. Maršov II od VAK Trutnov
Inventarizační zpráva za rok 2021
Závěrečný účet města za rok 2021
Kontrola hospodaření města k 31. 5. 2022 a Rozpočtové opatření č. 2/2022
Návrh nové OZV č. 1/2022, o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí na základě výzvy
Min. vnitra ČR
Návrh Dodatku č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne
23. 10. 2019 se společností Vodovody a kanalizace
Trutnov, a. s.
Zásady pro používání prostředků ze sociálního fondu
Města Svobody nad Úpou
Diskuse

Vítání občánků
Ve čtvrtek 26. května 2022 jsme na radnici přivítali do života naše nejmenší Svoboďáčky v rámci slavnostního Vítání
občánků. V obřadní síni jsme přivítali společně s jejich rodiči Teodora Pavlíka, Elišku Fridrichovou, Natálii Středovou,
Barboru Benešovou, Damiana Scibiora, Jana Kratochvíla
a Alberta Adamce. Děkujeme dětem z mateřské školky
a paní učitelce Havlíkové za krátký program při slavnostním obřadu a čtenářům nabízíme několik fotografií.

„ ODPADY – Dvořákovi – Karel, Pavel, Eliška “
•

V případě poplatku ze psů je variabilní symbol 1341
Velmi DŮLEŽITÉ je však do poznámky uvést popis platby a za koho je placeno např.
„ PES – Dvořák Karel “

V případě pozdního uhrazení poplatku mohou být poplatky podle příslušného zákona a obecně závazné vyhlášky
navýšeny až na trojnásobek, a to zejména v případě, kdy
dochází k opakovaným každoročním pozdním úhradám.
Romana Půlpánová
správce místního poplatku
ČERVEN 2022
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Výlet s Klubem důchodců
Ve středu 25. května 2022 jsme se společně s panem starostou zúčastnili výletu do města Děčín, a to na pozvání ze
svobodského Klubu důchodců. Výlet se nesl v duchu smutečních vzpomínek na pana Jindřicha Matějovice, předsedy klubu, který zesnul náhle v sobotu 21. května. Ještě
před několika dny jsme s ním výlet připravovali a plánovali
a jeho smrt přišla jako blesk z čistého nebe. Inu takový je
život. Již na cestě do Děčína jsme si společně připili na jeho
počest a památku. Věřím, že s námi shora na výletě určitě
byl a sledoval naše kroky.
Začátek výletu provázelo deštivé počasí. První zastávkou
v Děčíně byl zámek, kde jsme se před deštěm schovali a při
4
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jícího celou řadu cenných památek barokního umění. Pan
kurátor nás v závěru prohlídky dovedl do nedalekého centra na Masarykovo náměstí a tam jsme se s ním s velkým
poděkováním rozloučili. Následující dvě hodinky jsme strávili v centru města při individuálním programu už v hezkém
jarním počasí, protože déšť ustal a vysvitlo i slunce.
prohlídce zámkem nás doprovázel sám kurátor zámku pan
Filip Král, jehož znalosti o historii a umění byly opravdu obdivuhodné. Provedl nás prohlídkovým okruhem s názvem
Zlatá léta děčínského zámku, upozornil na známe osobnosti, které v minulosti zámek navštívili (např. Fryderyk
Chopin, císař František Josef I.). Poté jsme navštívili romantickou Růžovou zahradu, která nabízí sala terrenu a vyhlídkový gloriet. Následně jsme spojovací chodbou došli až
do bývalého zámeckého kostela Povýšení sv. Kříže skrýva-

Cestou domů jsme se ještě zastavili v nedalekém Kamenickém Šenově a v rámci krátké procházky jsme navštívili
Panskou skálu, zvanou též Varhany. Tato přírodní památka
je známá z pohádky Pyšná princezna, a pokud pojedete kolem stojí rozhodně za zastávku.
Děkujeme tímto Klubu důchodců za pozvání na výlet, který
jsme si s panem starostou společně s nimi užili a těšíme se
na další společné zážitky. Čtenářům a účastníkům výjezdu
pak nabízíme několik fotek.
ČERVEN 2022
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Orient dance Slaný 2022
V sobotu 14. 5. 2022 se taneční skupina Raks Sultánky ze
Svobody nad Úpou zúčastnila soutěžní taneční přehlídky
v orientálním tanci ORIENT DANCE SLANÝ 2022, konané
ve Slaném u Prahy.
Soutěž byla rozdělena do několika věkových skupin
a 3 kategorií: sóla, dua a formace.
Konkurence byla velká, zejména v sólo kategorii, kde holky
vybojovaly dvě nejcennější medaile a jednu „bramborovou“:
1. Jánská Tereza
2. Anna Šourková
4. Klára Michlová
V kategorii duo s velkým bodovým náskokem Anna
Šourková a Tereza Jánská vybojovaly zlato.
V kategorii formace Svoboda na Úpou opět zabodovala:
1. Raks Sultánky – formace

Velké „DÍK“ patří naší trpělivé obětavé trenérce Irče,
usměvavé porotě a zejména tatínkům, kteří se postarali
o bezpečnou cestu, a velké děkuji rodičům.(trenérka)

2. Trio Šomija

Raks Sultánky

Výpis usnesení z 67. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 02. 05. 2022
USNESENÍ č. RM/878/67/2022

USNESENÍ č. RM/879/67/2022

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

schvaluje

vydává

Smlouvu o dílo se zhotovitelem Kalin, spol. s r. o., IČ
25607782 (viz příloha originálu zápisu) na přesun autobusové zastávky v Maršově II dle usnesení č. RM/874/66/2022
písm. c).

kladné stanovisko ke stavbě opěrné zdi před domem č. p.
270, Sluneční stráň, Svoboda nad Úpou na vlastním pozemku p. p.č. 770/6 z důvodu nestability svahu dle zápisu s tím,
že město požaduje před zahájením prací geodetické vytyčení hranice pozemku mezi pozemkem žadatele a pozemkem města z důvodu jistoty, že bude opěrná zeď umístěna
výlučně na pozemku žadatele.

www.musvoboda.cz
6

ČERVEN 2022

USNESENÍ č. RM/880/67/2022

USNESENÍ č. RM/883/67/2022

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

vydává

schvaluje

souhlas s dodatečnými úpravami podkroví domu č. p. 432,
ul. 5. května, Svoboda nad Úpou dle PD pro dodatečné povolení stavby s názvem „Svoboda nad Úpou - ul. 5. května
- č. p. 432 - st.p. č. 22. vestavba s nástavbou čtyř bytů do
podkroví obytného objektu“, kterou vypracovala Jiřina
Fikarová, Trutnov, zak. číslo 016/2021, datum září 2021,
Jedná se o nepovolené stavební úpravy podkroví - z půdy
byly vybudovány 4 nové byty, z toho 2 jsou mezonetové,
byly vybudovány 4 vikýře směrem do dvora a jeden vikýř
ve druhém podkroví směrem do ulice. Vzhledem k tomu,
že předloženého doplňku souhrnné technické zprávy v PD
jednoznačně vyplývá, že vlastník má zajištěné parkování
v dostatečném počtu za domem na vlastním pozemku pro
každý byt v domě (viz podrobně zápis), rada vydává toto
souhlasné stanovisko.

a) opravu usnesení č. RM/876/66/2022 ze dne 11. 4. 2022
v tom smyslu, že výše nájemného za červen 2022 u bytu
č. 3 bude činit 74,30 Kč / 1 m2, tj. ve výši vyhlášeného
max. limitu nájemného MMR.

USNESENÍ č. RM/881/67/2022

c) Mgr. Schöna, aby pravidelně kontroloval na stránkách
MMR vývoj limitu nájemného pro sociální bydlení a prostřednictvím dodatků k nájemním smlouvám vždy
uplatnil navýšení nájemného do max. limitu u všech
bytů v č. p. 473, pokud Rada města nestanoví jinak.

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o souhlas s výstavbou vodovodní a kanalizační
přípojky pro připojení p. p.č. 163/12 na pozemku města
p. p.č. 378/1, vše k.ú. Maršov II a s navrhovaným řešením
takto předběžně souhlasí pro účely zpracování komplexní
projektové dokumentace výstavby RD na tomto pozemku.
Vzhledem k tomu, že podle současného územního plánu
nelze na p. p.č. 163/12 v k.ú. Maršov II umístit stavbu RD
a tato parcela je předmětem změny v rámci zpracování nového ÚP (je zde navrhováno území smíšené obytné městské, kde lze umístit stavbu RD při splnění regulativů). Nový
ÚP však není dosud schválen, takže město nemůže vydat
závazný souhlas a uzavřít smluvní vztah na právo provést
stavbu a budoucí smlouvu o zřízení služebnosti věcného
břemene inženýrské sítě a počká na kompletní zpracování
PD výstavby RD.

USNESENÍ č. RM/882/67/2022
Rada města Svobody nad Úpou
předává
k projednání v Zastupitelstvu města žádost vlastníka domu
č. p. 247 v Lázeňské ulici o prodej části parcely p. p.č. 309/1
v k.ú. Svoboda nad Úpou dle zákresu v příloze žádosti.
Rada se danou lokalitou zabývala a konstatovala, že prodejem části parcely by došlo k rozdělení parcely p. p.č. 309/1
a rada usoudila, že se jedná o zbytkový pozemek, který má
tvar písmene U a obklopuje i sousední domy č. p. 245 a 266.
Pozemek není zatížen žádnými věcnými břemeny inženýrských sítí. S ohledem na výše uvedené rada navrhuje zastupitelstvu prodej jednotlivých částí celého pozemku s tím,
že pokud by zastupitelstvo souhlasilo, město poté osloví
vlastníky všech 3 domů a nabídne jim k prodeji jednotlivé
části.

b) přidělení sociálních bytů dle návrhu sociální pracovnice
(viz příloha originálu zápisu) a znění nájemních smluv
na nájem bytů č. 4 a 6 od 1. 6. 2022 a bytů č. 1 a 5 od
1. 7. 2022 v bytovém domě pro sociální bydlení č. p.
473 za nájemné ve výši vyhlášeného max. limitu MMR
74,30 Kč/1 m2 (všechny viz přílohy originálu zápisu). Pokud bude vyhlášen MMR nový limit nájemného, bude
uplatněno dodatkem navýšení nájemného. Zároveň
rada schvaluje výjimku ze zákazu chovu a držení zvířat
dle Domovního řádu a v bytě č. 5 povoluje nájemci chov
malého psa.
pověřuje

USNESENÍ č. RM/884/67/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Oprava 2 kanalizačních vpustí na Sluneční stráni“ (viz příloha originálu zápisu).
b) znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na stavební
práce s názvem „Oprava 2 kanalizačních vpustí na Sluneční stráni“ včetně Přílohy č. 2 - Závazný návrh Smlouvy o dílo a Přílohy č. 3 - Krycí list (vše viz přílohy originálu zápisu).
c) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
-Kalin, spol. s r. o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova
284/11 140 00 Praha 4, Michle,
-3 K stavby, s. r. o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května
544 542 24 Svoboda nad Úpou,
-HAS STAVBY, s. r. o., IČ 287 86 556, se sídlem Sluneční
stráň 226 542 24 Svoboda nad Úpou.
d) že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 68.
schůze Rady města Svobody nad Úpou dne 16. 5. 2022
od 16,00 hod. v kanceláři starosty.

USNESENÍ č. RM/885/67/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) Protokol o otevírání obálek a vyhodnocení žádostí
v rámci VZMR na služby s názvem „Zpracování nových
webových stránek Města Svobody nad Úpou“ (viz příloČERVEN 2022
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ha originálu zápisu). Hodnotící komise doporučuje radě
zrušit poptávkové řízení, protože z předložených nabídek nelze jednoznačně vyhodnotit nastavená hodnotící kritéria i přes výzvy k jednání se 2 uchazeči a vybrat
tak nejvhodnější nabídku. Hodnotící komise doporučuje
radě oslovit tyto dva uchazeče znovu v rámci soutěžního dialogu či jednacího řízení bez uveřejnění (WEBHOUSE, s. r. o. a Galileo Corporation, s. r. o.) a vyzvat je
k předložení komplexní cenové nabídky za zpracování
nových webových stránek města, které budou posouzeny zcela individuálně.

USNESENÍ č. RM/888/67/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
nabídku na instalaci venkovního nápojového automatu na
autobusovém nádraží od společnosti Coca‑Cola HBC Česko
a Slovensko a usnesla se ji nepřijmout s ohledem na technické problémy a možnost vandalismu.

USNESENÍ č. RM/889/67/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala

ruší
b) poptávkové řízení v rámci VZMR na služby s názvem
„Zpracování nových webových stránek Města Svobody nad Úpou“ na základě Výzvy k podání nabídek č. j.
SVO/975/2022 ze dne 22. 3. 2022 z důvodů popsaných
v bodě a) tohoto usnesení.
schvaluje
c) zahájení soutěžního dialogu v rámci VZMR na služby
s názvem „Zpracování nových webových stránek Města
Svobody nad Úpou“ (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že město osloví společnosti WEBHOUSE, s. r. o. a Galileo
Corporation, s. r. o.) za účelem předložení komplexní cenové nabídky za zpracování nových webových stránek
města, které budou posouzeny zcela individuálně.

sdělení MV ČR o zjištění nedostatků OZV upravující koeficienty pro výpočet daně z nemovitosti, které bylo městu
doručeno dne 25. 4. 2022 s výzvou, aby město do 30 dnů
sdělilo, v jakém termínu učiní nápravu (viz příloha originálu
zápisu). Město sdělí MV ČR, že bude připraven návrh nové
OZV na červnové jednání zastupitelstva (případně na zářijové jednání zastupitelstva, a to podle toho, zda podaří
s MV ČR návrh nové OZV zkonzultovat).

USNESENÍ č. RM/890/67/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou

Smlouvu o právu provést stavbu a SoSB o zřízení věcného
břemene na uložení kabelového vedení nn na p. p.č. 702/1,
k.ú. Svoboda nad Úpou nad objektem Japio, s. r. o. (dále jen
„Smlouva“) včetně doplnění o harmonogram prací uvedený
v dodatku č. 1 (viz přílohy originálu zápisu), přičemž tento
harmonogram bude zapracován do dodatku ke Smlouvě.

projednala

USNESENÍ č. RM/891/67/2022

informace kolem navrhovaného rušení stavebních úřadů
a předává je k projednání na nejbližším jednání zastupitelstva.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/886/67/2022

bere na vědomí

USNESENÍ č. RM/887/67/2022

a) zápis č. 9 z jednání komise pro rozvoj města ze dne
25. 4. 2022 (viz příloha originálu zápisu).

Rada města Svobody nad Úpou

vydává

schvaluje

b) kladné stanovisko ve věci žádosti o stanovisko Města
k projektové dokumentaci pro změnu stavby před jejím
dokončením stavby „BYTOVÉ DOMY S NEBYTOVÝMI
PROSTORY S KRYTÝMI GARÁŽOVÝMI STÁNÍMI“, a to
na základě doporučujícího stanoviska komise pro rozvoj
města dle zápisu č. 9 ze dne 25. 4. 2022.

svolání mimořádného 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou v úterý dne 17. 5. 2022 od
18 hodin v zasedací místnosti radnice ve druhém patře
a program jednání (viz příloha originálu zápisu).

Výpis usnesení z 68. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 16. 05. 2022
USNESENÍ č. RM/892/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou
odkládá
projednávání žádosti společnosti R BURGER, s. r. o.
o změnu velikosti a termínu smlouvy o nájmu pozemku
SML001131 (Pizza Point) a žádost o souhlas s dočasnou
stavbou na části p. p.č. 625, k.ú. Maršov I, protože součástí
žádosti byl neúplný projekt pro ohlášení stavby (bez podpi8
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su a razítka autorizované osoby, bez vyhodnocení souladu
záměru s územním plánem apod.). S ohledem na zkušenosti s žadatelem, kdy podobnou předzahrádku vybudoval na
pozemku města bez předchozího souhlasu města u vedlejší provozovny a město nakonec vydalo dodatečný souhlas
s dočasnou stavbou s ohledem na investici, tak v tomto případě chce město postupovat stejně jako v ostatních případech a požaduje doložení úplné projektové dokumentace
se všemi náležitostmi a vizualizaci záměru.

USNESENÍ č. RM/893/68/2022

USNESENÍ č. RM/896/68/2022

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

vydává

schvaluje

kladné stanovisko k žádosti vlastníka domu č. p. 43 v ulici
Pod Rýchorami o souhlas města s oplocením svého pozemku p. p.č. 450/2, k.ú. Maršov II, který sousedí s pozemkem
města p. p.č. 373/1, druh pozemku ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace s tím, že plot bude umístěn na vlastním pozemku žadatele. Kontrolu umístění plotu na vlastním pozemku rada požaduje po stavebním úřadu
v rámci kontrolní prohlídky stavby.

a) Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a enviromentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „Dodávka lodního kontejneru pro technickou četu města“.

USNESENÍ č. RM/894/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
návrh na opravu kamerového systému na autobusovém nádraží (odůvodnění a další informace viz příloha) s tím, že
rada nepovažuje tuto věc za prioritu, nicméně bude zařazeno do rozpočtu na rok 2023.

USNESENÍ č. RM/895/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Kontrolní list pro vyhodnocení sociálního a environmentálního odpovědného zadávání a inovací ve veřejné zakázce s názvem „ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou rekonstrukce učebny hudební výchovy – elektroinstalace“, jejímž
zadavatelem je příspěvková organizace města Základní
škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov (viz příloha originálu zápisu).
b) Znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku elektroinstalačních prací pro akci s názvem „ZŠ
a MŠ Svoboda nad Úpou rekonstrukce učebny hudební
výchovy – elektroinstalace“, jejímž zadavatelem je příspěvková organizace města Základní škola a mateřská
škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov, včetně Přílohy
č. 1_Výkaz výměr technická specifikace a Přílohy č. 2_
Závazný návrh Smlouvy o dílo (vše viz přílohy originálu
zápisu).
c) výběr 3 dodavatelů, kterým bude Výzva dle bodu b) zaslána:

b) znění Výzvy k podání nabídky v rámci VZMR na dodávku
s názvem „Dodávka lodního kontejneru pro technickou
četu města“ včetně Přílohy č. 1 - Závazný návrh Kupní
smlouvy (viz přílohy originálu zápisu).
c) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) zaslána:
-Kontejnery – Maku, s. r. o., IČ 093 80 426, se sídlem č. p.
238, 742 57 Libhošť
-NOVAK CONTAINER, s. r. o., IČ 050 32 121, se sídlem 1.
máje 1038, 757 01 Valašské Meziříčí
-Locont, s. r. o., IČ 093 76 810, se sídlem č. p. 74, 413 01
Nové Dvory
d) že vyhodnocení nabídek bude provedeno v rámci 69.
schůze Rady města Svobody nad Úpou dne 6. 6. 2022
od 16,00 hod. v kanceláři starosty, případně zasedací
místnosti.

USNESENÍ č. RM/897/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
a) Záznam o otevírání obálek, Protokol o jednání hodnotící komise a Zprávu o hodnocení nabídek, vše ze dne
9. 5. 2022 v rámci veřejné zakázky s názvem „Dodávka
univerzálního pracovního stroje“ vedené v režimu zjednodušeného podlimitního řízení (vše viz přílohy originálu zápisu).
schvaluje
b) výběr dodavatele v rámci veřejné zakázky s názvem
„Dodávka univerzálního pracovního stroje“ vedené v režimu zjednodušeného podlimitního řízení, a to společnost TopKarMoto, s. r. o., IČ 25409981, se sídlem Sídlištní 22, 564 01 Dlouhoňovice, za cenu ve výši 2.300.000
Bez DPH (2.783.000 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu
města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/898/68/2022

- Lukáš Zadina, IČ 86694332, se sídlem Pod Černým vrchem 225, 542 26 Horní Maršov

Rada města Svobody nad Úpou

- Pavel Čekaňák IČ 67446710, se sídlem Pietteho nám.
74, 542 24 Svoboda nad Úpou

výběr dodavatele v rámci VZMR na stavební práce „Oprava
2 kanalizačních vpustí na Sluneční stráni“, a to společnost
Kalin, spol. s r. o., IČ 256 07 782, která nabídla cenu ve výši
99.208,20 Kč bez DPH (120.041,92 Kč včetně DPH) a pověřuje starostu města podpisem smlouvy o dílo.

- Epro Trutnov, s. r. o. IČ 27506312, se sídlem Horská
940, Střední Předměstí, 541 01 Trutnov
jmenuje
d) jmenuje členy hodnotící komise, která provede otevírání obálek a vyhodnocení nabídek dne 9. 6. 2022
od 9,00 hodin, a to Mgr. Petra Týfu (starostu města),
Ing. Michala Krtičku (ředitele ZŠ) a Mgr. Jana Švába (zástupce ředitele ZŠ).

schvaluje

USNESENÍ č. RM/899/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit navýšení rozpočtu na opravu lesní cesty na Muchomůrku o 50.000 Kč na konečných
ČERVEN 2022
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350.000 Kč, protože ceny materiálu, práce a dopravy skokově narostly a předpoklad je nyní 350.000 Kč.

USNESENÍ č. RM/900/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou
doporučuje
Zastupitelstvu města schválit rozpočtové opatření na
nákup a položení izolačního materiálu na podlahu půdy
v Domě s pečovatelskou službou ve výši 550.000 Kč.

USNESENÍ č. RM/904/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou dne 13. 6. 2022 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. RM/905/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/901/68/2022

schvaluje

Rada města Svobody nad Úpou
projednávání žádosti společnosti HD internet, s. r. o. žádost o protažení optického kabelu skrz půdu objektu radnice pro potřeby objektu č. p. 475 a požaduje po žadateli
předložení návrhu smluvního vztahu (podrobně viz zápis).

cenovou nabídku na provedení veřejnosprávních kontrol
u příspěvkových organizací a Smlouvu o provedení veřejnosprávní kontroly (vše viz přílohy originálu zápisu) od
pana Jaroslava Meliše, IČ 07515332, se sídlem Pod Zámečkem 1054/18, 500 06 Hradec Králové s tím, že termín veřejnosprávní kontroly je naplánován v DPS od 23. 8. 2022–
26. 8. 2022 a v ZŠ pak od 24. 11.–28. 11. 2022.

USNESENÍ č. RM/902/68/2022

USNESENÍ č. RM/906/68/2022

Rada města Svobody nad Úpou

Rada města Svobody nad Úpou

neschvaluje

bere na vědomí

žádost SK Janské Lázně (stolní tenis) o snížení poplatku za
užívání sportovní haly, a to s ohledem na zdražující se vstupy energií, materiálů apod.

informace starosty o stavu příprav Rudolfových slavností
dne 17. 9. 2022 (podrobně viz zápis).

odkládá

USNESENÍ č. RM/903/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
přidělení bytu č. 43 pro jednotlivce v Domě s pečovatelskou
službou panu XXXXXX XXXXXX, trvale bytem XXXXXX
XXX, Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/907/68/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
nabídku od společnosti WEBHOUSE, s. r. o., IČ 25327054
na zpracování nových webových stránek města a pověřuje
starostu města uzavřením smluvního vztahu s vybraným
zpracovatelem.

Výpis usnesení z 22. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 17. 05. 2022
USNESENÍ č. ZM/244/22/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
program 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 17. 5. 2022.

USNESENÍ č. ZM/245/22/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 14. 3. 2022 bez námitek

USNESENÍ č. ZM/246/22/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
deleguje
pana Ing. Jaroslava Chmelaře jako zástupce města na valnou hromadu společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s., konanou dne 30. 5. 2022. Zastupitelstvo města
10
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Svobody nad Úpou určuje náhradníkem zástupce města na
valné hromadě pana Milana Zelinského.

USNESENÍ č. ZM/247/22/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
bere na vědomí
informace kolem navrhovaného rušení stavebních úřadů
a přijímá následující stanovisko k návrhu na zřízení stavebního úřadu ve Svobodě nad Úpou pro horské obce dle návrhu ve společném dopise starostů měst a obcí Svoboda
nad Úpou, Horní Maršov, Janské Lázně a Pec pod Sněžkou
(podrobně viz zápis a přílohy originálu zápisu) a jednoznačně podporuje snahu vedení města o zachování stavebního
úřadu ve Svobodě nad Úpou, který by fungoval a zajišťoval
činnost stavebního úřadu i pro okolní horské obce v rámci
pověřeného obecního úřadu (Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Horní Maršov a Malá Úpa).

www.musvoboda.cz

Měsíční dění v naší škole
Štafetový pohár
Ve středu 27. dubna 2022 se žákyně a žáci 1. stupně zúčastnili okresního kola atletické běžecké soutěže „Štafetový
pohár“. Závodilo se v Trutnově na atletickém stadionu za
krásného slunečného počasí.

8 x 200 m - A
6. místo
/Štěpová K., Homolová M., Adamec A., Svoboda G.,
Burešová N., Svobodová V., Blažek K., Roudný A./
8 x 200 m - B
8. místo
/Skálová M., Vachková B., Štěpová K., Šustrová A., Procházka V., Bartoníček J., Pich D., Kodet T./
Mgr. Martina Švarcová

Harry Potter týden
Harry Potter:
„Tvrdá práce je důležitá, ale je něco ještě důležitějšího.
Musíte si věřit. Berte to takhle. Všichni slavní kouzelníci
začínali tak jako my. Jako studenti. Když to dokázali oni,
tak proč ne my?“
Harry Potter a Fénixův řád
U příležitosti 20. výročí filmů o Harry Potterovi a čarodějnic si žáci naší školy užili týden plný převleků a výuku spojenou s fenoménem Harryho Pottera.
Jednalo se o skutečnou štafetu. Nejprve děti běžely
8 x 100 m a následně ještě všichni závodníci a závodnice
8 x 200 m. Celkovým součtem získaly naše štafety 8. místo.
Děkujeme všem za předvedené výkony, reprezentaci naší
školy a přejeme hodně úspěchů na dalších sportovních
akcích.

Týden začal pondělkem naruby. Zdravili jsme se rozloučením, učilo se, četlo, počítalo zezadu dopředu, jedničky se
nahradily pětkami a naopak, čas přestávek se na oko zaměnil za čas vyučovací, v tělesné výchově jsme zkoušeli
spánek na čas a celkově ten den byl plný opaků a aktivit
naruby.

Výsledky:

V úterý jsme pilně studovali a vyučovali v barevných ponožkách nebo podkolenkách s nejrůznějšími motivy, skřítek Dobby by byl spokojený a určitě by si ponožku vybral.

8 x 100 m - mladší
7. místo
/Štěpová K., Homolová M., Skálová M., Vachková B.,
Procházka V., Svoboda G., Bartoníček J., Adamec A./
8 x 100 m - starší
8. místo
/Šustrová A., Svobodová V., Burešová N., Štěpová K.,
Pich D., Blažek K., Kodet T., Roudný A./

Středa byla tepláková a pohodlná. Uvědomili jsme si, jak
móda tepláků našla místo nejen v šatníku leckterých školáků. Nic moc se totiž na první pohled nezměnilo.
Čtvrtek byl o fantazii a odvaze. Bláznivé účesy a doplňky
rozesmály spolužáky i učitele.
Pátek byl vrcholem týdne. Čarodějná škola ve Svobodě
nad Úpou se proměnila v Hermiony a Pottery, malé i velké
čaroděje a spoustu známých postav z knih a filmů o Harry
Potterovi.
Při hodnocení týdne měli někteří žáci pocit, že se moc neučili a že to bylo moc fajn. Ale opak byl pravdou. Každý
den a každou hodinu se žáci učili, a to s prožitkem, čímž si
neuvědomovali proces učení a více si toho zapamatovali.
Ani formy práce se moc nezměnily, jen se zaobalily do tajemna nebo čarodějna a tematicky propojily s postavami,
aktivitami nebo dějem z Harryho Pottera.
V českém jazyce se pracovalo primárně s textem z knih.
Některé třídy četly úryvky a rozebírala se větná skladba,
jiní pracovali s příběhy z Bajek Barda Beedleho od J. K.
ČERVEN 2022
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Rowlingové. Ve skupinách si žáci přečetli příběhy i s doslovem a poté část vytvořila k příběhu ilustraci a druhá
otázky. V následujících hodinách skupiny představily svůj
příběh i s ilustrací ostatním a položily připravené otázky, na které další skupiny odpovídaly. Trénovala se tím
práce s textem, vyjádření děje pomocí ilustrace, mluvený projev, ale i pozornost a naslouchání druhým. Žákyně
z Ukrajiny se seznámily se spisovatelkou J. K. Rowlingovou a přečetly si ukázky jejích děl v ukrajinštině a vytvořily
ukrajinsko‑český slovník se slovíčky vztahujícími se k tomuto tématu.
Matematika, to je pro některé velká záhada. Ale záhady
byly odhaleny pomocí dekódování šifer, vyplnění kvízů
a vyluštění sudoku.
V anglickém jazyce si první stupeň zahrál Potterovské Bingo, rozřadil se podle testu do jedné ze čtyř bradavických
kolejí, žáci tvořili plakáty se symboly, hesly a osobnostmi
vybrané koleje a naučili se základní Potterovskou slovní
zásobu. Ti nejmladší hledali symboly a anglická slova na
kartičkách, která pak ve skupinkách překládala do českého
jazyka, a názvů, které z filmů nebo knih znají.
12
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Druhý stupeň plnil celotýdenní únikovku. Žáci 7. – 9.
ročníku plnili v rámci hodin AJ celotýdenní únikovou
hru. Jednotlivé týmy musely plnit různé logické úkoly
(zaklínadla, počítání kouzelnických peněz či čtení ze slepých
map), aby se dostaly ze zavřených místností, a dosáhly tak
sladké odměny. V kvízu o HP si pak žáci osvěžili znalosti
a naučili se specifická „Potterovská“ slovíčka v angličtině.
Šesťáci si po testu kolejí ve skupinkách vytvořili plakát své
koleje a v následujících hodinách vypracovávali mudlovské
gramatické pracovní listy, byli seznámeni s atrakcemi ve
světě s Potterovskou tématikou a četli a překládali pravidla Famfrpálu, který si pak v tělesné výchově s upravenými
pravidly zahráli.

Záhadu, jak vytvořit kouzelnou hůlku, odhalili žáci ve výtvarné výchově. Mýlíte se, pokud se domníváte, že stačí jen
ulomit lecjakou větévku! Malba a kresba v duchu Harryho
Pottera nám vyzdobila třídy a chodby školy.
V závěru článku děkuji všem, kteří k týdnu s Harry Potterem přispěli. Vážím si spolupráce všech kolegů naší školy.
Děkuji za Váš čas, přípravu, práci, fantazii a výzdobu. Jste
skvělí!
Albus Brumbál:
„Rozdíly v řeči a ve zvyklostech neznamenají vůbec nic,
budeme‑li mít stejné cíle a otevřená srdce.“
Harry Potter a Ohnivý pohár
autor textu: skřítek Dobby

SUDOKU
Hra SUDOKU je širokou veřejností stále oblíbenější a mají
ji rádi i naši žáci. Luštění jsme tedy zařadili mezi soutěže
o tajný výlet. Zájemci se sešli v pondělí 9. května ve 14 hodin, aby poměřili rychlost, s jakou dokáží správně vyřešit
dvě zadání. Nejrychlejší byla Kateřina Vaňková, na druhém
místě se umístila Michaela Macháčková a třetí skončila Denisa Rudavská.
Gratulujeme a všem soutěžím děkujeme za účast.
Mgr. Irena Nešněrová

Pohár rozhlasu
V německém jazyce byli žáci slavnostně přivítáni do Školy
čar a kouzel v Bradavicích, poté byli rozřazeni do jednotlivých kolejí pomocí testu. Po rozřazení do kolejí si zvolili
prefekta, který měl být mluvčím skupiny, ostatní byli poradci a soutěžili ve filmovém kvízu. Ke každé otázce měli
ukázku z filmu o Harry Potterovi v německém jazyce.
Skupiny převypravovaly, o co v dané ukázce šlo. V kvízu
nakonec zvítězil po rozstřelu se Zmijozelem Nebelvír.

Starší žáci se ve čtvrtek 12. 5. zúčastnili atletické sportovní
soutěže Pohár rozhlasu. Akce se zúčastnilo přes 500 dětí.
Sportovalo se na atletickém stadionu v Trutnově.

V dřívějších dobách se historie uchovávala především v ústní podobě, a to ve formě příběhů a pověstí. Žáci si v hodinách dějepisu připomněli pověst o založení bradavické
Školy čar a kouzel. Odhalovali a sestavovali historickou linii
kouzelnických rodů ve skupinkách a dostali do podvědomí
význam slova genealogie.
V zeměpise se v malých skupinkách ukázala kreativita
a fantazie spojená s vědomostmi. Žáci zakreslovali do slepé mapy místa s názvy podle Harryho Pottera. Na mapě
světa (Dobbyho impérium) najdeme například Famfrpálské
ostrovy, zemi Zámrz, území Mudlů, Hermistán, Potterstán
nebo Fouskov, Brumbálskou nížinu a také Azkabanský oceán či poušť Dobby.
Přírodopis navštívil Ronův mazlíček – Prašivka (Rattus
norvegicus). Žáci ho pozorovali, popsali a řekli vše, co
o tomto živočichu vědí. Víte, o kterého mazlíčka jde?

Soutěž je koncipovaná jako týmová, kdy na každé disciplíně
2 sportovci sbírají body za své výkony. Bojovalo se ve sprintu na 60 m, štafetě, skoku dalekém, vysokém, vrhu koulí
a dlouhém běhu na 1500 resp. 800 m.
ČERVEN 2022
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V pohádce Otesánek šikovně vtáhli do děje všechny
žáky a rozproudili jejich fantazii.
A jak sami žáci hodnotili
představení?
Jitka: „Líbilo se mi celé divadlo.“ Lukáš: „Líbilo se mi, že
nás Otesánek chtěl sníst!“
Dan: „Bylo to legrační a hororové.“ Vojta: „Líbilo se mi,
že to bylo vtipné, a zaujalo
mě, že tam nebyly loutky.“
Chválím žáky za to, že byli
hodní a hezky se chovali.
Akce se vydařila.
Mgr. Milada Pleskačová
a Mgr. Martina Hanušová

Návrat ježka do
přírody
Přes zimu jsme ve škole
pečovali o samečka ježka
západního, kterého nám
svěřili z KRNAPu. Nestihl
správně zazimovat, tak
byl celou zimu vzhůru
a pilně jedl, aby nabral
na hmotnosti. Na začátku
ledna vážil 460 g a při posledním vážení měl 704 g.
Nejraději jedl masové
konzervy pro kočky a psí
piškoty.
Za naši školu sportovali Nela Urbanová, Johana Dudková,
Sára Vlčková, Magda Rolfová, Marie Humňalová, Michal
a Vojta Tamovi, Jan Pour, Robert Podojil, Vít Vrbenský, Jan
Hradecký, Vojtěch Kalaš a Štěpán Volman. Každý z nich závodil ve dvou disciplínách a štafetě. Mnoho věcí bylo pro
naše svěřence nových, startovní bloky, odrazové prkno, výseč pro vrh koulí. Ale poprali se s tím statečně a každý do
svého výkonu vložil své maximum.

V úterý 17. 5. ježka vypustíme zpět do přírody na louce nad kostelem.

Děkujeme za předvedené výkony a reprezentaci naší školy.
Mgr. Břetislav Klomínský

Ene bene Erbene
V úterý 17. května 2022 jeli žáci druhé a třetí třídy vlakem
do Trutnova, kde navštívili společenské multifunkční centrum UFFO a shlédli divadelní představení Ene bene Erbene.
Tři herci s několika kulisami a rekvizitami přiblížili dětem
postavu Karla Jaromíra Erbena a některé jím sepsané pohádky, například Almužna a Dobře tak, že je smrt na světě.
14
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Za propouštěcí tým Mgr. Jitka Macháčková

Přírodopisná olympiáda
aneb Ve Svobodě máme rádi přírodu
Vážení rodiče, milí žáci, obdivovatelé všeho živého,
dne 17. května 2022 se na naší škole konala „Přírodopisná
olympiáda“.

Malované hrnečky
V pondělí si děti ve družině mohly namalovat svůj vlastní
plechový hrneček. Přijela k nám Dana Augustová, která má
svoji dílničku, Nadechni se“ v Horní Malé Úpě.
Dětem vyprávěla o tom, jak a čím hrnečky malovat, a zjistili
jsme, že to není opravdu jednoduchá technika. Namalované hrnečky Dana odvezla do svoji dílničky a vypálila v peci.
Ve středu se mohly děti potěšit se svými výrobky. Myslím,
že se všem hrneček povedl a jako důkaz přikládáme fotografie.
Příště si prý můžeme vyzkoušet vinuté perle a vyrobit si
šperk, třeba jako dárek. Děkujeme Daně za pozvání na Pomezky.

Pod taktovkou vyučujících příslušného předmětu Mgr. Miloše Vláška a Mgr. Jitky Macháčkové byla pro žáky 6. – 8.
tříd připravena zajímavá a poučná akce, jejímž úkolem
nebylo pouze zjištění stavu nabitých vědomostí našich
žáků, ale zejména zvýšení zájmu dětí o přírodu samotnou.
Vyučující rozdělili celé přírodopisné klání na 3 části ve 2
blocích, při čemž první blok byl praktický - mikroskopování
a poznávání našich rostlin / živočichů (všechny ukázky byly
reálné – živé). Ve druhém bloku byly prověřovány znalosti
v testu, který měl mj. též formu naučnou. V závěru se mohli
účastníci pomazlit se zvířátky z naší školní mini zoo. Z ohlasů bylo zřejmé, že si děti „odpoledne v přírodě“ užily a celá
zábavně‑naučná akce se vydařila k radosti všem. Důkazem
toho byla i velmi hojná účast, která nás velmi mile překvapila. Lze tedy směle konstatovat, že všechno vynaložené
úsilí, ať už na straně vyučujících, tak na straně žáků, skutečně stálo za to.
A jak si naši žáci vedli, kdo byl vítězem?
Kategorie 6. třída:

Karmáček Prokop

Kategorie 7. A třída:

Krudenc Jiří

Kategorie 7. B třída:

Horák Jan

Kategorie 8. A třída:

Línková Marie

Kategorie 8. B třída:

Macháčková Michaela

Děti a vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

Poznávání rostlin
V pátek 20. května 2022 proběhla poslední soutěž o účast
na tajném výletě v tomto školním roce, byla určena žákům
2. až 5. třídy.

Celkový vítěz (všechny kategorie): Macháčková Michaela
Vítězům gratulujeme a všem děkujeme za účast.

Žáci měli poznat modřín, smrk, jedli, borovici, dub,
kdoulovec, šeřík, jeřáb, zákulu, česnek medvědí, kostival,
konvalinku, pivoňku, tulipán a narcis.

A co říci na závěr… těšíme se na další ročník 
Mgr. Miloš Vlášek a Mgr. Jitka Macháčková

A jak to dopadlo? Žáci poznali hodně rostlin, nejvíce je potrápil kdoulovec, zákula a kostival.
ČERVEN 2022
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Kategorie 4. a 5. třída:
1. místo - Kristýnka Štěpová – získává 4 body
2. místo - Jakub Rudavský – získává 3 body
Kategorie 2. a 3. třída:
1. místo – Mariana Homolová - získává 4 body
2. místo – Klára Štěpová – získává 3 body
3. místo – Radek Řepa – získává 2 body
Ostatní soutěžící – Vojta Procházka, Terezka Losenická,
Klárka Stránská, Natálka Zelinská a Nikolas Hoffmann - získávají po 1 bodu.

•

Vyrobili jsme spoustu krásných papírových koček a vyzdobili vestibul.

•

Maminkám popřáli k jejich svátku a překvapili je srdíčky
a přáníčky.

•

Sbírali jsme informace o Krkonoších a povídali si o ochraně přírody, sledovali film o naší planetě.

Poklad Moudré sovy

•

Poznávali jsme jarní rostliny při vycházkách.

Vyprávění o ztraceném koťátku z příběhu nás včera
přivedlo až k pokladu Moudré sovy, který byl ukryt v lese.

•

Závodili jsme ve družstvech na školním hřišti.

•

Finalistky soutěže ve stavění puzzle si poměřily svou
bystrost a rychlost ve školní tělocvičně.
(1. místo - Klára Krčmářová, 2. místo - Amálie Šustrová,
3. místo - Mariana Homolová a Klára Štěpová)

•

Dokončujeme projekt o vzájemných vztazích v našem
oddělení ŠD.

•

Sbíráme poslední body - smajlíky do naší družinové soutěže o „nejaktivnějšího žáka“.

•

Nezapomněli jsme na čtení, povídání a na hraní.

•

A taky jsme si pochutnali na vdolečcích, které nám přinesly paní kuchařky od oběda.

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

Děti ve družině sbíraly po celý rok dřevěné penízky do pokladu. Zvídálek a Moudrá sova měli pro děti spoustu zajímavých otázek, na které děti odpovídaly a plnily různé
úkoly.

Moc týdnů do konce školního roku nám už nezbývá, ale my
se určitě nudit nebudeme a užijeme si je.
Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová
Včera jsme vyrazili na vycházku, ostatně jako každou středu. Po celou cestu jsme hledali koťata, která pro nás měla
různé otázky. Za správnou odpověď získaly děti klíč. Při odpovídání nám cesta rychle uběhla a poklad byl na dosah.
Jen musely děti ještě správně umístit získané klíče, aby se
nám poklad otevřel.
Děti a vychovatelka školní družiny Lenka Paříková

Činnost II. oddělení školní družiny
v období duben‑květen

Dětský den
Srdečně zveme Vás i Vaše ratolesti na Den dětí v kouzelné
zahradě, který pořádá Základní škola a mateřská škola ve
Svobodě nad Úpou.
Dětský den se bude konat dne 1. 6. 2022 od 15 do 18 hodin
na hřišti u Sokolovny.
Děti se mohou zúčastnit karnevalu v maskách brouků, ptáků, květin a tvorů, kteří běžně žijí na zahradě.

Máme za sebou další 2 měsíce školní docházky, tak se
chceme podělit o zajímavosti z naší družiny.

Dále jsou v plánu různé hry a tvoření.

Co vše jsme dělali?

Těšíme se na Vás 
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VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY
ZÁKLADNÍ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK
2022/2023
Vyvěšeno: 27. 4. 2022
Sejmuto: ____. ____. 2022

MŠ2022/2

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/4

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/17

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/16

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/20

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/21

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/19

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/11

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/24

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/3

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/10

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/26

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/13

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

REGISTRAČNÍ
ČÍSLO

VÝSLEDEK
ROZHODNUTÍ

ZŠ2022/1

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/2

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/3

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/4

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/5

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/15

NEPŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/6

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/27

NEPŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/7

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/14

NEPŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/8

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/6

NEPŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/9

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/8

ZASTAVENÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ

ZŠ2022/10

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/9

ZASTAVENÉ SPRÁVNÍ ŘÍZENÍ O PŘIJETÍ

ZŠ2022/11

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/12

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/13

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/14

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/15

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/16

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/17

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/18

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/19

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/21

PŘIJAT K ZÁKLADNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

ZŠ2022/20

ODKLAD POVINNÉ ŠKOLNÍ DOCHÁZKY

Dne 13. 5. 2022 ve Svobodě nad Úpou
Ing. Michal Krtička v. r.
Ředitel školy

Duben v mateřské škole
Duben u Myšek

Dne 27. 4. 2022 ve Svobodě nad Úpou
Ing. Michal Krtička v. r.
Ředitel školy

VÝSLEDKY ZÁPISU DO MATEŘSKÉ
ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
Vyvěšeno: 13. 5. 2022
Sejmuto: ____. ____. 2022
REGISTRAČNÍ
ČÍSLO

VÝSLEDEK
ROZHODNUTÍ

MŠ2022/1

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/22

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/5

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/7

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/12

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/18

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

MŠ2022/23

PŘIJAT K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
ČERVEN 2022
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Tento měsíc provázely přípravy na Velikonoce. Seznamování s tradicemi Velikonoc, lidovými zvyky, děti barvily vajíčka, naučily se koledu, podílely se na výzdobě školky, ale ani
domů neodešly s prázdnou. Uspořádaly jsme pro děti i rodiče velikonoční hru v podobě šipkované a dětských aktivit
na zahradě s velikonoční tematikou. Vyšlo pěkné počasí
a všechny tváře se zdály být spokojené.
Další úspěšnou akcí bylo pozvání divadla do školky (po dost
dlouhé odmlce z důvodů pandemie). Děti shlédly pohádky
O budce, Budulínka a Mášu a medvěda, všechny ve velmi
pěkném zpracování. Už teď se těšíme na další!
Závěr měsíce patří každoročně pálení čarodějnic a opékání
buřtů, což si někteří užili v překrásných kostýmech a jiní si
spíš libovali při dobré svačince připravené nad ohýnkem:-).

Duben u Zajíčků
Nejdříve jsme začali tématem Velikonoc, povídali jsme si
o tradicích a zvycích, které známe, trénovali jsme koledy
a opakovali jarní básně a písně. Přijelo nás navštívit Divadýlko s pohádkami – Bouda budka, O Budulínkovi, Máša
a medvěd. Děti byly z pohádek nadšené. Téma Velikonoc
nás však provázelo dál. Tvořili jsme a vyráběli velikonoční
dekoraci, kterou si děti odnesly domů. Malovali jsme vajíčka, zkoušeli jsme zdobení ubrouskovou technikou, zkoušeli
jsme barvit vajíčka v cibuli. Naučili jsme se jarní píseň O kosovi a píšťalce. Pro rodiče s dětmi jsme připravili velikonoční stopovanou po okolí i s úkoly a soutěžemi.

máře, vyráběli kuřátko a ovečky. Zjistili jsme, jak se o tato
zvířátka staráme, jak jim říkáme a k čemu nám jsou užiteční. Byli jsme se podívat ve stájích na malé, teprve desetidenní hříbátko. Pro děti i pro nás učitelky to byl velký
zážitek. Uspořádali jsme sbírku suchého pečiva, a to nejen
pro koníčky. Ke konci měsíce jsme si udělali menší výlet na
Muchomůrku za domácími zvířátky. Duben jsme ukončili
čarodějným dnem ve školce. Děti přišly v maskách, na svačinku jsme si venku opekli buřty a pak už následovalo hraní,
tancování a běhání na školní zahradě.
Paní učitelka Lucka

Duben u Medvídků
Měsíc duben jsme zahájili přípravou na velikonoční svátky,
naše šikovné ručičky vyrobily hodně dárků na velikonoční
jarmark, který se konal v tělocvičně ZŠ. Zde si mohli rodiče
a návštěvníci výrobky prohlédnout a zakoupit. Děkujeme
všem, kteří do našeho stánku věnovali vyrobené dárečky
a kteří přispěli k jejich prodeji. Moc nás s dětmi bavilo pečení lineckého cukroví s jarní tematikou a také nám moc
chutnalo.

Další část měsíce jsme se věnovali domácím zvířátkům. Na
toto téma jsme si povídali, hráli jsme si na opravdové far-

Také jsme se s dětmi byli podívat na jednu vyučovací hodinu v první třídě a seznámit se s prostředím, kam děti od
září nastoupí. Děti čekal zápis do školy, kam se většina těší,
úkoly zvládly dobře.
Dalším tématem jsme zavítali k hospodářským zvířátkům
a jejich mláďatům, naučili jsme se o nich básničku, namalovali si krásné obrázky, vyrobili si papírové pejsky a kočičky,
poznávali jsme zvířátka dle písmenek a hádanek. Během
vycházky jsme se zašli podívat do Farmaparku na ovečky
a jehňátka a na kozy a kůzlátka.
Konec měsíce jsme se věnovali čarodějnicím. Na zahradě
v MŠ jsme si opekli vuřty, vyrobili si čarodějnice a klobouky, přečetli si pohádku o Malé čarodějnici a zasoutěžili si
na hřišti u ZŠ. Všechny děti i p. učitelky měly moc hezké
kostýmy.

www.zssvoboda.eu
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Střípky z dějin: Naši hlavouni
Antonín Tichý
Nejen velká města si svých
představitelů považují. Galerie primátorů těch největších oprávněně zdobí čestná
místa starobylých radnic.
I portréty celé řady starostů
měst, městeček a obcí, které
se přes turbulence let leckde
dochovaly, jsou znovu vytahovány na světlo jako cenný
doklad doby. Ve Svobodě nad
Úpou jsou díky pečlivosti dávných kronikářů známi představení
obce jmenovitě od roku 1730. Tehdy usedl na stolec „obecního nejvyššího“ jistý Gottfried Finger a vydržel tam celých třicet
let, což je mezi svobodskými potentáty dosud nepřekonaný
rekord. Ať počítám, jak počítám, na dlouhý sloupec úřadujících
přednostů mi do roku 1945 nestačí ani všechny prsty na rukách
i nohách. Připouštím, že se některá jména v seznamu z celkových 27 mohou vyskytovat víckrát, ale jestli je to stále tatáž
osoba čert ví a bůh suď. Asi by se fotografie leckterého z nich
z posledních let, nejen známý portrét rovněž dlouholetého starosty továrníka Franze Stephana předsedajícího zastupitelstvu
v období 1890 – 1908, který notoricky používám jako dekoraci
k podobné tématice, vyhledat dala. Dosud se tím však nikdo
systematicky nezabýval a současník má dost zamotanou hlavu
z těch poválečných. Pominu – li předsedy místní správní komise,
tak jen do roku 1952 se v čele místního národního výboru vystřídalo dalších deset jmen z nichž mnohé vypadlo z paměti.
Jejich setrvání ve funkci se často nedá ani spolehlivě doložit.
Počínaje předsedou MNV Karlem Vackem byl do chaosu v dokumentaci vnesen alespoň zdánlivý pořádek. I když právě v jeho
případě si musím pomoci nekvalitní amatérskou momentkou
z hokejového „srandamače“ zaměstnanců papíren. Na společné fotografii je to elegán ve slušivých pumpkách stojící druhý
zprava. Za jeho starostování jsem se v podhůří Krkonoš teprve
rozkoukával, takže ho znám jen z neoficiálního klubu aerovkářů za volantem jeho sporťáčku Aero 30. Dlouholetý funkcionář a oblíbený dentista Josef Kvaček, mimochodem jistý čas
rovněž majitel vozu Aero usedl v čele konšelů už v chaotickém
období přelomu čtyřicátých a padesátých let. Nově byl zvolen
starostou na léta 1957 – 1960. Štamgasti z hotelu Národní
dům pěli ódy na jeho pohotové zásahy při bolesti zubů třeba
i uprostřed noci v hospodě s primitivními nástroji a dostupnou
dezinfekcí. Další čtyři volební roky předsedal zastupitelstvu
nenápadný Jiří Dvořák. Ve Svobodě začínal po roce 1945 jako
zahradník. V řadách příslušníků Sboru národní bezpečnosti přičichl k politice, což ho na jedno období vyneslo až do předsednického křesla. Jeho éra je vymezena roky 1961 – 1964. Mezi
zastupitelským sborem zvoleným ve volbách roku 1964 byl ve
svých 56 letech patriarchou bývalý pošťák a později správce nemocnice v Horním Maršově František Kočí. Ani on nebyl žádný
funkcionářský nováček. Benjamínkem jsem byl shodou okolností já. Předseda Kočí ke mně měl jakýsi ochranitelský vztah
a vědom si mého sběratelského koníčka, věnoval mi mimo jiné
velkoryse i neevidovaný starožitný skleněný korbel z obecního
depozitáře. Vzhledem k loupežnému přepadení republiky
bratrskými vojsky v roce 1968 se nám volební období trochu
protáhlo, což každý řešil po svém. František Kočí například

odešel do důchodu. Na snímku jako oddávající nejspíš radí nevěstě, aby se poprvé v životě podepsala Juhászová a ne Hrubá jako dosud. Vystřídal ho nakrátko Karel Sládek. Tak jako si
Fridrich Falcký sotva rokem a několika dny působení na trůně
českých panovníků vysloužil přezdívku „zimní král“, mohl by si
Karel hrdě připsat titul letní starosta. Jeho setrvání ve funkci se
dá počítat maximálně na týdny. I když existuje i jeho fotografie
s hodnostářským řetězem, daleko víc ho vystihuje zapojení do
mnoha místních kutálek s charakteristickou fňuknou v roztažených pažích. Kdo ví, zda při tom nesnil o závratné politické kariéře jiného harmonikáře známého všeobecně jako „Ušaté torpédo“, který to jako jeden z dělnických prezidentů dotáhl až na
Pražský hrad. Od léta 1970 vládla na radnici celých jedenáct let
typická funkcionářka, bývalá kádrovačka z Texlenu Vlasta Chlupatá. Jeden z jejích předchůdců ji vytrvale na veřejných schůzích představoval „naše chlupatá soudružka Vlasta“ s různými
obměnami slovosledu. Ta předala na dalších sedm let žezlo
Zdeně Karové. Ani jedna z normalizačních soudružek ve mně
nějaký extra dojem nezanechala. A to o mě babky klevetilky
(což je laskavý eufemizmus pro místní drbny) tvrdívaly, že jsem
na ženský. Zato na jen tříleté úřadování Ivana Šubrta řečeného
„Žebírko“ pro jeho dřívější řeznické povolání mám vzpomínek
hned několik. I za jeho působení v řeznictví na hlavní třídě byl
kvalitního masa poměrně nedostatek. Přes řadu kontrol podpultový prodej jen kvetl. Jednou krátce před Vánoci vejdu do
krámu a s vážnou tváří jsem pošeptal Ivanovi, že mi má nechat
půl kila té svíčkové, co schovává pro zaměstnankyně národního
výboru. Ten beze slov přinesl z bourárny úhledný balíček, já zaplatil a dobře jsme se doma poměli. Když to prasklo, dlouho mi
to nemohl zapomenout. Po letech je vše odpuštěno. Dokonce
jako vyhlášený houbař mě kolegiálně jednou pozval na vynikající chlupaté knedlíky s houbami. Pak čas trhnul oponou a na
chvíli se zazdálo, že „rudoch už jde od válu“. 15. března 1990
zaujal pozici starosty na dlouhých 12 let Ing. Milan Oravec, aby
si to po volební pauze v dalších letech 2006 – 2010 ještě jednou
zopakoval. Na snímku dělá dojem obchodníka s deštěm, ale to
je jen umění své nepopiratelné úspěchy, k nimž se řadí Dům
s pečovatelskou službou nebo nový dopravní terminál obratně
prodat tak říkajíc za každého počasí. Tady například dává v lijáku rozhovor redaktorce regionálního tisku při otevření rekonstruovaného mostu u pošty. To čtyřleté mezidobí od roku 2002
do 2006 patřilo opět ženě Dagmar Berrové. Dáša byla jako sluníčko v kontrastu s více méně tuctovými zástupci mužského
elementu i předešlými partajními funkcionářkami. A kdyby
nic jiného, zásluha na vybudování naučné turistické stezky Via
Piette jako hold nejznámějšímu místnímu podnikateli, filantropovi a mecenášovi nazývanému „Otec Krkonoš“ Prosperovi
Piette – Rivage jí v mých očích připsala samé plusové body.
V roce 2010 jsme opět přepřahali. Tentokrát veřejné mínění
vsadilo na dalšího inženýrka, místního rodáka Jirku Špetlu.
Věčného rebela s překotným proudem řeči, na sítích až příliš
nediplomatického (nepřejte si vidět, co má na tom tričku na
zádech) sportovce a milovníka přírody nakonec ještě před koncem třetího volebního období úmorná a nevděčná úředničina
přece jen udolala a nečekaně skočil na první zajímavou nabídku
relativně klidnější a lépe placené práce - nahradit dlouholetého
odcházejícího náčelníka lanovky na Sněžku Jirku Martince. Pomyslné převoznické veslo se tak ocitlo v rukou Mgr. Petra Týfy,
jehož záslužnou práci pro veřejnost znovu prověří podzimní
volby. Oficiální portrét současného starosty v úvodu článku je
ukraden z jeho vlastního Facebooku. Hackeři jsou i mezi nejlepšími přáteli. Snímky do galerie těch zbývajících, posbírané
s pomocí Pavla Křivky systémem co dům dal, následují.
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Karel Vacek v tom někdy i bruslil / Josef Kvaček s dobovou stafáží pionýrů / Jiří Dvořák – tenkrát se projevy obvykle četly

František Kočí – tady se mi podepiš / Karel Sládek hrál jen chvilku / Naše soudružka Chlupatá Vlasta / Zdena Karová

Ivan Šubrt řečnil za každým pultem / Milan Oravec při interviev pro Krkonošský deník

Dagmar Berrová a vnuk „Otce Krkonoš“ otevírají stezku Via Piette / Jiří Špetla, rebel, skiják, náš člověk a poslední veterán
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