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Úvodník
Vážení spoluobčané,
dětem započaly prázdniny, letní aktivity jsou v plném
proudu, a přestože bych rád napsal nějaké letní odlehčené
čtení, budu vás spíš informovat o pozitivních věcech, které
se již udály nebo se na nich pracuje.
Pro nás všechny je jistě
důležitá zpráva, že společnost KVK Parabit splnila
slib a udělal první velmi
významný krok ke snížení
šíření asfaltového zápachu
po městě. Vzduchotechnika vhánějící do prostoru
linky čerstvý vzduch slouží
i samotným zaměstnancům
a zlepšuje výrazně jejich
pracovní podmínky, zařízení má minimální hlučnost

S vedením základní školy a odbornými firmami již delší dobu
pracujeme na modernizaci jídelny a kuchyně. Vybavení kuchyně, rozmístění spotřebičů a jednotlivých pracovišť už neodpovídá dnešním nárokům na vaření a samotné stravování.
Projekt na gastrozařízení a jeho rozmístění včetně nutných
zásahů do zdí je hotový a během prázdnin chceme připravit
výzvu na výběr projektanta úpravy celého přízemí a získat stavební povolení. V této chvíli je to jedna z investičních priorit
města vzhledem k tomu, že jde o jídlo pro školku, školu a DPS.
Dopady ruské agrese na Ukrajině nás nutí měnit postoje
k úsporám financí na energiích. Zatímco dříve jsme vytvářeli
permanentní tlak na dodavatele prostřednictvím energetického makléře, nyní zřejmě půjde o celkovou změnu strategie
města ve způsobu vytápění a energetickým úsporám. Vrásky nám dělá hlavně plynové vytápění v obecních budovách.
Toto dříve ekologické a cenově přístupné řešení při narůstajících cenách za plyn ztrácí ekonomický smysl. Věc projednávalo i zastupitelstvo na svém posledním zasedání. Mezitím
jsem se spojil se smluvním partnerem Ministerstva průmyslu a obchodu v našem regionu (tzv. EKIS – energetické konzultační a informační středisko), abychom projednali naše
možnosti alternativního vytápění. Tato konzultace vázaná
na státní instituci by měla být bezplatná. Rád bych, abychom
tuto poradenskou službu přenesli i na občany města, kteří
jsou závislí na plynu, a kteří budou třeba hledat alternativu
vytápění domů. Město spotřebu elektrické energie dlouhodobě snižuje výměnou starého veřejného osvětlení za nové.
Projekt na další etapu (Stará alej a Nový svět) máme hotový,
ale Státní fond životního prostředí letos z nepochopitelných
důvodů nevypsal dotaci na opravy městského osvětlení pro
obce v národních parcích, a proto s realizací stojíme. Připravované izolování podlahy na půdě DPS by mělo snížit náklady na vytápění plynem už tuto zimu. V těchto dnech soutěžíme dodavatele této zakázky.

a nepřehlušuje ani běžnou dopravu na komunikaci do Trutnova. Firma kompletně vyměnila i obsah biofiltrů a způsob
jeho zkrápění vodou, což by také mělo odfiltrované výpary eliminovat. Společnost dále počítá i s realizací odsávání
výparů při přečerpávání asfaltu z cisteren do tanků. I nadále tuto situaci sledujeme a komunikujeme v této věci se
společností.

Závěrem: Jsem rád, že nám epidemiologická situace po
dvou letech umožnila vzájemné setkávání lidí a mohl jsem
v červnu posedět s obyvateli DPS a vyjet s Klubem důchodců na Pomezní boudy. Děti si mohly konečně 1. června užít
slunečný Den dětí, který byl skvěle připravený a návštěvností velmi úspěšný. Díky těm, kdo se podíleli na přípravě
a realizaci všech akcí.
Všem přeji krásné léto a dětem hezké prázdniny bez úrazů.
Petr Týfa
starosta
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Zprávy z města a z radnice

 níže uvedená čísla jsou v tunách, pokud není uvedeno jinak

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

 pro účely výpočtu množství SKO na 1 občana je použit počet obyvatel k 1. 1. 2022 v počtu 2081 obyvatel

Jubilanti
V měsíci červenci oslaví svá
životní jubilea dámy Jiřina
Kricnarová, Marie Smetanová, Evelina Hrdá, Jolana
Šefarová, Emilie Eliášková,
Gertrud Perná, Hilda Beranová, Libuše Jobová, Jarmila Davidová, Helena Šírová,
Marta Bönschová a jediný
muž tento měsíc pan Vratislav Ondráček. Přejeme jim
všem do dalších let především hodně zdraví.

Dovolená v knihovně
Městská knihovna bude v době letních prázdnin uzavřena
na dva týdny v červenci od 11. 7. 2022 do 22. 7. 2022, a to
z důvodu čerpání dovolené paní knihovnice. Paní knihovnice přeje všem čtenářům krásné prázdniny a my přejeme
paní knihovnici hezkou dovolenou.

Aktuální odpadová čísla
V tomto vydání novin předkládáme aktualizovaný přehled
vyprodukovaného množství odpadů k 31. 5. 2022. Vývoj
čísel je i nadále velmi pozitivní a znovu musíme s potěšením konstatovat, že se nový systém osvědčil. Děkujeme
všem, že nám s tím pomáháte, je to především zásluha
vás všech.
Měsíční přehled vyprodukovaného množství jednotlivých složek odpadu ve Svobodě nad Úpou v roce 2022
do 31. 5. 2022

2022

Směsný komunální odpad ("SKO") v tunách

 max. limit množství SKO pro rok 2022 činí 190 kg / 1 obyvatele (při tomto množství obec platí poplatek za ukládání odpadu na skládku ve výši 500 Kč / 1 tunu, poplatek
není předmětem DPH).
 Pokud bude tento limit 190 kg / 1 občan překročen, bude
obec od okamžiku překročení tohoto limitu platit poplatek za ukládání odpadu na skládku ve výši 900 Kč /
1 tunu. Vývoj tohoto limitu je na posledním řádku tabulky
+ k 31. 5. 2022 je vyprodukováno 54,80 kg za 1 osobu.

Nový územní plán
Město má konečně schválený nový Územní plán, který
schválilo zastupitelstvo na červnovém jednání. Na jeho
tvorbě se pracovalo od roku 2016. Jeho komplexní zpracování včetně textové části najdete zde:
http://upd.trutnov.cz/upd/svoboda‑nad‑upou/

Nové webové stránky města
Od června pracujeme no nových webových stránkách města. Vybraným zpracovatelem nové podoby webu města
bude společnost WEBHOUSE, s. r. o. Nyní pracujeme na informační architektuře nového webu a rádi bychom nejpozději do konce roku představili nový web města, který bude
splňovat veškeré legislativní povinnosti a bude v novém
moderním duchu.

Návštěva dětí z MŠ na radnici
V pátek 20. května navštívily kancelář starosty děti
z naší mateřské školky s paní učitelkou Martinou Holubovou. Starosta města si s dětmi povídal o práci na radnici
a o tom, co všechno má na starosti. Na velké fotce na zdi

leden

únor

březen

duben

květen

21,590612

22,319395

23,408382

21,590612

43,910007

67,318389

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

4,827371
1,999725
4,696105
0,790000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
33,903813

4,650071
6,365473
4,385372
1,200000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
38,920311

4,484332
1,635584
7,021481
5,100000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
41,649779

3,138522
2,738623
2,395395
3,147713
2,102888
3,739439
5,210000 10,730000
0,000000
8,160000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
0,000000
32,882733 47,041956

Měsíční množství SKO na 1 občana v kg

10,375114
10,375114

10,725322
21,100436

11,248622
32,349058

9,628029 12,823729
41,977086 54,800816

Kumulativní množství TKO v průbehu r. 2022

CELKEM (v tunách)

Množství SKO kumulativně v kg v průběhu r. 2022

Kontrola max. množství SKO na 1 obyvatele
2
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√

√

√

20,035928 18,526181
87,354317

√

105,880498

√

Minimální nabídková cena musí činit alespoň 327.600 Kč
včetně DPH a nabídky se podávají podle pokynů v záměru v zalepených obálkách do 25. 7. 2022. Otevírání obálek
proběhne na jednání rady dne 25. 7. 2022.

hledali, kde je školka, kde jsou právě teď na návštěvě anebo kam chodí se školkou na procházky. Návštěva to byla
moc milá a povídání s dětmi osvěžilo naši běžnou práci na
radnici.

Nový Reform
Ve středu 15. 6. 2022 dorazil do Svobody nový stroj Reform Metrac H75 pro pracovníky technické čety. Původní
stroj je z roku 2007, má najeto 6000 motohodin a přišel
čas jeho odchodu do důchodu. Přestože se jedná o stejnou značku, tak 15 let technického vývoje stroje Reform
znamená neuvěřitelný posun ve všech ovládacích prvcích stroje, v elektronice atd. Kluci z technické čety strávili zaškolením na novém Reformu celý den a nového pomocníka při údržbě města už můžete spatřit po městě.
Všechny nástavce a nástavby ze starého Reformu jsou
využitelné i novém stroji. Nový Reform stál 2.783.000 Kč
včetně DPH.
Starý Reform (Metrac H6S) z roku 2007 byl oceněn
znalcem a město jej prodá případnému zájemci. Na
prodej byl zveřejněn záměr prodeje č. 5/2022 na úřední desce:
http://www.musvoboda.cz/urednideska/3076-zamr
‑msta-52022

Vpravo nový stroj, vlevo starý Reform z roku 2007

Poděkování panu Jindřiškovi
V pondělí 20. června jsem při odpolední návštěvě maršovského hřbitova s kameníkem potkala pana Jindřiška
z Nového Světa. Na tomto setkání by nebylo nic zvláštního, kdyby ovšem pan Jindřišek nebyl v pracovním oblečení, v rukou neměl křovinořez a nesekal hřbitovní
strmé plochy mezi spodními terasami a i prostor mezi
hroby na spodní terase. Posekal to naprosto skvěle
a osobně jsem mu mockrát poděkovala za město přímo na místě. Takových počinů opravdu není mnoho, ale
letos už takto děkuji poněkolikáté (v předchozích číslech lavičky opravené panem Čermákem a panem Hoškem). Panu Jindřiškovi děkuji ještě jednou touto cestou
a opravdu smekám, protože v jeho letech se udržet na
strmém svahu mezi terasami s křoviňákem v ruce je obdivuhodné.

www.musvoboda.cz
ČERVENEC 2022
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Dětský den
Dne 1. 6. 2022 uspořádala v odpoledních hodinách ZŠ Svoboda nad Úpou s finanční podporou našeho města dětský
den. Celá akce se odehrála na hřišti u Sokolovny. Těsně
před zahájením pořadatele lehce potrápilo počasí, ale nakonec se umoudřilo a celou dobu krásně svítilo sluníčko.
Děti dorazily převlečeny v kostýmech, nejčastěji za zvířátka a různé květiny. Pod taktovkou Míši Špetlové připravila

4
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děvčata z kulturního týmu společně s žáky z vyšších ročníků spoustu nápaditých soutěží, při kterých si děti procvičily
nejen tělo, ale i své znalosti. Pořadatelé mysleli i na malé
občerstvení, k dispozici byly po celou dobu soutěžícím
kousky melounu, jablek a ovocná šťáva. Díky místnímu hasičskému sboru si děti mohly vyzkoušet dokonce i střelbu
ze vzduchovky. Konečnou odměnou za splněné úkoly jim
pak byla zmrzlina. Bylo příjemné strávit odpoledne v milé
společnosti všech zúčastněných a velké díky patří všem,
kteří se na přípravě akce podíleli.

Výlet s klubem důchodců
Ve středu 22. června odpoledne zorganizovali senioři ze
svobodského Klubu důchodců výlet vláčkem do Malé Úpy,
na který nás se starostou pozvali. Ve 13 hodin jsme vyrazili vláčkem směrem na Malou Úpu. První zastávka byla po
cestě u vodopádu a pak na Pomezkách u pivovaru Trautenberk. Po krátké zastávce jsme sjeli dolů ke kostelu sv. Petra a Pavla, jehož prohlídku nám zajistil pan starosta z Malé
Úpy.
Zdroj: webové stránky obce Malá Úpa - https://malaupa.cz/
blog/tag/kostel/
„Barokní kostel svatého Petra a Pavla je srdcem a symbolem
Malé Úpy. Byl postaven v letech 1788-1791 a ve své době
byl nejvýše položeným kostelem v Čechách (v současné době
je až na 4. místě, hned po kostelu na Kvildě, Božím Daru
a sv. Tomáši u Lipna), nachází se ve výšce 975 m.“
Kolem kostela jsme strávili odpoledne nejen prohlídkou
kostela, ale také přilehlého hřbitova, kde odpočívá i několik známých svobodských občanů. U hřbitova jsme shlédli
trosky havarovaného letadla z druhé světové války doplněné informačním panelem. Nakonec jsme poseděli v restauraci Krmelec U Kraví hory a občerstvili jsme se výborným borůvkovým koláčem, kávou či místním pivem. Návrat
domů pan řidič naplánoval přes Lysečiny a Albeřice. Cestou
jsme se ještě zastavili u albeřické jeskyně a v muzeu Vápenka. Jedná se o osmibokou kamennou věž šachtové vápenky
z 19. století, na které bylo postaveno dřevěné osmiboké
muzeum s velmi hezkou expozicí krátkých příběhů a fotografií, které představují sedm století života v albeřickém
údolí. Pokud se chcete o této chráněné kulturní památce,
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Rozloučení s deváťáky
V úterý 28. června jsme na radnici přivítali letošní deváťáky
z naší základní školy a v rámci malé slavnosti jsme se s nimi
rozloučili a popřáli jim do dalších školních let a do života
mnoho štěstí a úspěchů. Letos ukončilo základní školu 29
dívek a chlapců. Na slavnostním rozloučení proběhly dojemné proslovy, teklo šampaňské s jahodami (samozřejmě
nealkoholické 😊) a děti obdržely od města dárky. Prvním

kterou máme takřka za humny dovědět více, tak na stránkách Veselého výletu je o ní mnoho zajímavých informací:
http://www.veselyvylet.cz/cz/vv9.html
Všem se výlet podle ohlasů velmi líbil. Nám s panem starostou také, strávili jsme s našimi seniory velmi příjemné
a veselé odpoledne. Přes léto má Klub důchodců také
prázdniny, takže jim přejeme krásné léto a na podzim se
zase těšíme na setkání s nimi.
Pěknou fotodokumentaci z výletu pořídil pan Alois Miláček
je dostupná na jeho Zoneramě zde:
https://eu.zonerama.com/aloismilacek/Album/8565417
6
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Valná hromada projednala první dva body programu
a schválila většinou hlasů výroční zprávu za rok 2021 a řádnou účetní závěrku za rok 2021.
Od počátku se však jednáním valné hromady prolínal spor
společnosti a minoritních akcionářů ohledně výplaty dividend. Společnost v minulých letech dividendy nevyplácela
a zisk po snížení o příděly do fondů sociálního a stimulačního byl převáděn do fondu obnovy a užíván na financování
investičních akcí. S tím nesouhlasí minoritní akcionáři, kteří požadují výplatu dividendy a někteří z těchto akcionářů
v této věci podali na společnost i žaloby.

dárkem byla nedávno vydaná kniha o historii Svobody, kterou osobně podepsal starosta města Mgr. Petr Týfa. Druhým dárkem pak byl dárkový poukaz v hodnotě 300 Kč do
restaurace R BURGER na Rýchorském sídlišti a čtyřlístek
pro štěstí, který si však děti budou muset samy vypěstovat.
Tímto děkujeme vlastníkovi restaurace R BURGER panu
Martinu Búšovi za finanční podporu této slavnosti při nákupu dárkových poukazů pro letošní deváťáky.

Z Valné hromady společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov, a. s.
Na pondělí 30. května byla svolána valná hromada společnosti, kde jsem zastupoval naše město na základě delegace schválené zastupiteli.
Na úvod jedna základní informace. Hospodářský rok 2021
společnost uzavřela v „černých“ číslech se ziskem přibližně
na úrovni roku 2020. Ve srovnání s „předcovidovými“ roky
tedy se ziskem nižším, ovlivněným pokračujícím bojem
s epidemií COVID-19. V důsledku proticovidových opatření, tak jako v roce předchozím, klesly výkony v oblasti
dodávek vody a likvidace odpadních vod podnikatelským
subjektům.
Valná hromada po projednání procedurálních bodů programu dále jednala v souladu s navrženým programem, jež
zahrnoval:
-

-

projednání výroční zprávy za rok 2021, zprávy představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu
majetku v roce 2021, zprávy představenstva o vztazích
mezi propojenými osobami v r. 2021, návrh na schválení
účetní závěrky včetně návrhu na rozdělení zisku a seznámení se zprávou auditora
projednání zprávy dozorčí rady o přezkoumání řádné
účetní závěrky, návrhu na rozdělení zisku za rok 2021
a zprávy o vztazích mezi propojenými osobami v r. 2021
schválení výroční zprávy, řádné účetní závěrky a návrhu
na rozdělení zisku za rok 2021
rozhodnutí o změně stanov společnosti – změna podoby akcií
rozhodnutí o výkupu vlastních akcií
rozhodnutí o zvýšení základního kapitálu

Na základě dosavadního vývoje soudních sporů navrhlo představenstvo valné hromadě takové rozdělení zisku za rok 2021,
kde byla, mimo dotování fondů sociálního a stimulačního a vedení část zisku jako nerozděleného, určena i částka k rozdělení
jako dividenda mezi akcionáře. Minoritní akcionáři podali dva
protinávrhy s vyšší částkou určenou na dividendu. Předložený
návrh představenstva ani protinávrhy akcionářů valná hromada neschválila a celý zisk z roku 2021 bude ve společnosti dále
veden jako nerozdělený. Podle vyjádření představitelů společnosti tento stav nebude mít dopad na chod společnosti.
Akcionáři následně neschválili návrh představenstva na změnu stanov (změnu podoby akcií ze zaknihovaných na listinné), jako bezpředmětné v návaznosti na neschválení změny
podoby akcií bylo vypuštěno hlasování o návrhu představenstva na další výkup vlastních akcií (na základě výkupu schváleného na valné hromadě v roce 2021 nemalá část minoritních akcionářů nabídku využila), nebyl ani schválen návrh
představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti
(mimo posílení ekonomické pozice společnosti by tato varianta umožnila vypořádání pohledávek vzniklých zápůjčkami
finančních prostředků městy při budování vodárenské infrastruktury a příslušným městům by se zvýšil akcionářský podíl). Neschválení těchto návrhů vyplynulo z pravidla, že bez
většinového souhlasu ve skupině akcionářů, kteří drží akcie
na majitele a které mají původ v kuponové privatizaci v 90.
letech minulého století, nelze tyto návrhy schválit.
Po projednání programu byla valná hromada ukončena.
Personální otázky představenstva a dozorčí rady tato valná hromada neprojednávala, oba orgány jsou personálně
stabilizovány.
Výroční zpráva a zápis z jednání valné hromady jsou zveřejněny na webových stránkách společnosti (www.vaktu.cz)
pod záložkou „O společnosti“, „Zprávy, informace“.
Ještě poznámka. Na základě neschválení návrhu představenstva na zvýšení základního kapitálu společnosti již společnost VAK Trutnov, a. s. řeší s jednotlivými městy (mimo
Svobody nad Úpou se to týká Janských Lázní a Pece pod
Sněžkou) vypořádání zápůjček formou prodloužení termínů splatnosti, a tím získání časového prostoru ke konečnému řešení. Ve Svobodě nad Úpou žádost projednalo a prodloužení splatnosti schválilo zastupitelstvo, jak je uvedeno
v zápise z jeho jednání konaného dne 13. 6. 2022.
Ing. Jaroslav Chmelař
radní města
ČERVENEC 2022
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Taneční maraton břišních tanečnic
První červnový víkend byl pro nás velkou výzvou. Otestoval naši vytrvalost, psychickou odolnost a vůli zvítězit. Břišní tanečnice se zúčastnily dvou tanečních soutěží:
1. BELLYTERY – Louny
Sobota 4. 6. 2022 byla pro nás „zahřívacím kolem“. Ze 7
soutěžních přihlášek jsme přivezly 7 medailí: 3x zlato, 2x
stříbro, 2x bronz
Sólo klasika: 1. místo Tereza Jánská
3. místo Anna Šourková
Sólo folklor: 3. místo Klára Michlová
Duo Klasika: 1. místo Anna Šourková + Tereza Jánská
Trio – klasika: 2. místo Šomija – Šourková A. + Michlová K. +
Jánská T.
Skupiny:

1. místo – Raks Sultánky – tanec se závoji
2. místo – Raks Sultánky – flamengo

2. HVĚZDA ORIENTU – Náchod
V neděli 5. 6. 2022 se do Náchoda sjely tanečnice ze všech
koutů ČR, které hodnotila sedmičlenná mezinárodní porota (ČR, SR, PL). I zde naše píle sklízela sladké plody. Z 9 soutěžních přihlášek naše děvčata získala 9 medailí: 1x zlato,
1x stříbro, 7x bronz
Sólo klasika: 2. místo Tereza Jánská
3. místo Anna Šourková
Sólo folklor: 3. místo Klára Michlová
Duo klasika: 1. místo Anna Šourková + Tereza Jánská
Trio – klasika: 3. místo Šomija – Šourková A. + Michlová K. +
Jánská T.
Skupiny:

3. místo – Raks Sultánky – tanec se závoji
3. místo – TARA – shaabi
3. místo – Taprora – flamengo
3. místo – Taprora – tanec se závoji

Byl to pro nás náročný, ale přesto úžasný víkend plný zážitků a nových zkušeností.
Velké „DĚKUJI“ patří naší trpělivé obětavé trenérce
Irče, usměvavé porotě, rodičům a ZŠ a MŠ Svoboda nad
Úpou.
Raks Sultanky a Taprora
8
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Výpis usnesení z 69. schůze
Rady města Svobody nad Úpou konané dne 06. 06. 2022
USNESENÍ č. RM/908/69/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o opravu příjezdové cesty na pozemku města
p. p.č. 715/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou k domu č. p. 227
na Sluneční stráni s konstatováním, že příjezd k domu byl
historicky vybudován na výše uvedeném pozemku města
bez patřičného smluvního vztahu s městem. Neexistuje
písemný záznam o tom, kým byl vybudován a financován. Město nemůže a nebude financovat stavby, opravy
a úpravy příjezdů k rodinným domům i když jsou na pozemku města, protože to by vyvolalo vlnu takových žádostí. Nicméně umožní žadatelům stavby, opravy a úpravy těchto přístupů a příjezdů k rodinným domům, pokud
žadatel městu předloží patřičnou stavební dokumentaci
ke schválení a poté bude záležitost řešena smluvním
ujednáním o právu provést stavbu s následnou smlouvou
o zřízení služebnosti (věcného břemene) tak jako v jiných
obdobných případech.

včetně dopravy a 8 ks podložek nabídla cenu ve výši
136.900 Kč bez DPH (165.649 Kč včetně DPH), a pověřuje starostu města podpisem kupní smlouvy.

USNESENÍ č. RM/912/69/2022
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
se zavedením pečovatelské služby pro paní XXXXXX
XXXXXX, trvale bytem XXXXXX XXX, Svoboda nad Úpou.

USNESENÍ č. RM/913/69/2022
Rada města Svobody nad Úpou
odvolává
a) předsedkyni kulturní komise paní Michaelu Špetlovou z důvodu její písemné rezignace na funkci k datu
31. 5. 2022.
jmenuje

USNESENÍ č. RM/909/69/2022

b) do funkce předsedkyně kulturní komise paní Alici Bartoníčkovou od 6. 6. 2022.

Rada města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. RM/914/69/2022

vydává

Rada města Svobody nad Úpou

kladné stanovisko k dodatečnému povolení staveb na
p. p.č. 453/3 v k.ú. Maršov I (dvě kolny na nářadí o rozměrech 2,7 m x 2,9 m, výška 2,7 m a 2,4 m x 2,2 m, výška
2,3 m). Pozemek se nachází dle územního plánu v ploše
ostatní plochy funkčního využití (zahrady), pro který platí
regulativ pro přípustné záměry v podobě drobných staveb pro účely zajištění provozu, údržby a funkcí této plochy.

předává

USNESENÍ č. RM/910/69/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
opakovanou žádost o souhlas s výstavbou vodovodní a kanalizační přípojky na pozemku p. p.č. 163/12, k.ú. Maršov
II, nyní však nikoliv pro připojení rodinného domu, ale pro
připojení maringotky (a v budoucnu pro rodinný dům, až
dojde ke změně územního plánu). Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že bude ctít usnesení rady z 2. 5. 2022
č. RM/881/67/2022 a počká na kompletní zpracování PD
výstavby RD.

USNESENÍ č. RM/911/69/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
v rámci VZMR na dodávku s názvem „Dodávka lodního kontejneru pro technickou četu města“ nabídku
od společnosti Locont, s. r. o., IČ 09376810, se sídlem
Nové Dvory 74, 413 01 Roudnice nad Labem, která
za dodávku lodního kontejneru o vnějších rozměrech
délka - 12192 mm, šířka - 2438 mm, výška - 2896 mm

a) Zastupitelstvu města návrh na rozdělení dotací v rámci
dotačních programů pro letošní rok (viz příloha originálu zápisu), a to v dotačním programu pro děti a mládež,
v dotačním programu pro dospělé, v dotačním programu pro kulturu a v dotačním programu pro sociální oblast.
doporučuje
b) Zastupitelstvu města schválit v rámci návrhu rozpočtového opatření částku 10.000 Kč jako finanční podporu
divadelního uskupení Divadlo S.N.Ú. formou přímých
materiálních výdajů města na jejich činnost.

USNESENÍ č. RM/915/69/2022
Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost Policie ČR ve Svobodě nad Úpou o využívání části
pozemku p. č. 52/1 a umístění dopravního značení naproti služebně v Lázeňské ulici u garáží, se kterou předběžně
souhlasí, ale požaduje doplnění žádosti o konkrétní vymezení plochy na parcele p. p.č. 52/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou
a návrh dopravního značení, které bude projednáno a odsouhlaseno s DI Policie ČR v Trutnově.

USNESENÍ č. RM/916/69/2022
Rada města Svobody nad Úpou
souhlasí
a) s žádostí společnosti Tlachač, s. r. o. o ukončení Smlouvy o dílo SVO/546/2019, SML000618 na zabezpečení
ČERVENEC 2022
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provozování el. zařízení veřejného osvětlení v obci
Svoboda nad Úpou včetně slavnostního a vánočního
osvětlení (dále jen „smlouva“), a to ke dni 30. 6. 2022
formou vzájemné písemné dohody o ukončení platnosti smlouvy.

dle bodu a) s návrhem usnesení na schválení prodeje
včetně znění kupní smlouvy a pověření pro radu na
dokončením procesu prodeje v rámci zveřejněného
záměru.

USNESENÍ č. RM/918/69/2022

schvaluje
b) výběr nového správce VO včetně návrhu Smlouvy o dílo
na zabezpečení výkonu činnosti při provozování el. zařízení veřejného osvětlení po obci včetně slavnostního a vánočního osvětlení, a to pana Marka Škardu, IČ
73981206, se sídlem Pietteho náměstí 32, 542 24 Svoboda nad Úpou na základě jeho nabídky, která je přílohou zápisu od 1. 7. 2022. Rada pověřuje starostu města
podpisem výše uvedené Smlouvy o dílo.

USNESENÍ č. RM/917/69/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) zveřejnění Záměru města č. 5/2022 - záměr města disponovat movitým majetkem a prodat nevyužívaný movitý majetek města - pracovní stroj samojízdný, nosič
nářadí značky REFORM, typ METRAC H6 S, oceněn znaleckým posudkem na vyvolávací minimální cenu ve výši
327.600 Kč včetně DPH včetně závazného vzoru kupní
smlouvy, který bude přílohou záměru (viz příloha originálu zápisu).
předává
b) Zastupitelstvu města k projednání v rámci programu červnového zastupitelstva prodej stroje Reform

Rada města Svobody nad Úpou
projednala
žádost o souhlas se stavbou zpevněného parkovacího
stání, opěrné zdi a schodiště na pozemku žadatele st.
p. č. 77 v k.ú. Svoboda nad Úpou u domu ve Staré aleji u č. p. 524, protože však z předložené projektové dokumentace vyplývá, že část parkovací plochy (nájezd) je
umístěn na pozemku města p. p.č. 692/2, druh pozemku
ostatní plocha se způsobem využití ostatní komunikace,
rada vydá ke stavbě kladné stanovisko pouze za předpokladu, že bude s městem uzavřena Smlouva o právu
k provedení stavby a následná smlouva o zřízení služebnosti (věcného břemene) na umístění sjezdu na výše
uvedený pozemek města.

USNESENÍ č. RM/919/69/2022
Rada města Svobody nad Úpou
schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou za rok 2021 (viz příloha
originálu zápisu) bez námitek.

Výpis usnesení z 23. veřejného zasedání
Zastupitelstva města Svobody nad Úpou konaného dne 13. 06. 2022
USNESENÍ č. ZM/248/23/2022

USNESENÍ č. ZM/251/23/2022

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

schvaluje

program 23. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpu dne 13. 6. 2022.

USNESENÍ č. ZM/249/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
zápis z 22. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou ze dne 17. 5. 2022 bez námitek.

USNESENÍ č. ZM/250/23/2022

Dodatek č. 3 ke Smlouvě o zápůjčce ze dne 23. 10. 2019
(označené jako č. j. SVO/3034/2019, SML000739 a doplněné dodatkem č. 1 ze dne 22. 6. 2020, označeným
jako č. j. SVO/2014/2020 a doplněné dodatkem č. 2 ze
dne 21. 6. 2021, označeným jako č. j. SVO/2483/2021,
viz příloha originálu zápisu), který řeší prodloužení splatnosti zápůjčky ve výši 5.400.000 Kč do
30. 9. 2023, která byla poskytnuta společnosti Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. v roce 2019 na investiční akci města.

USNESENÍ č. ZM/252/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

schvaluje

bere na vědomí

a) poskytnutí dotace ve výši 29.334 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18let
v roce 2022 č. j. SVO/558/2022 ze dne 9. 2. 2022 spol-

zprávu o činnosti Rady města za období od 15. 3. 2022 do
13. 6. 2022 a dále zprávu o plnění usnesení ze zasedání Zastupitelstva města bez námitek.
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ku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu 222, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885
na základě podané žádosti č. j. SVO/1868/2022 ze dne
11. 5. 2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
b) poskytnutí dotace ve výši 29.334 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18let
v roce 2022 č. j. SVO/558/2022 ze dne 9. 2. 2022 spolku TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474
63 384 na základě podané žádosti č. j. SVO/1657/2022
ze dne 27. 4. 2022 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
c) poskytnutí dotace ve výši 31.332 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní aktivity dětí a mládeže do 18let v roce 2022
č. j. SVO/558/2022 ze dne 9. 2. 2022 spolku Sportovní
klub Janské Lázně, z.s., se sídlem Sportovní 325, 542 25
Janské Lázně, IČ 642 01 333 na základě podané žádosti
č. j. SVO/1896/2022 ze dne 16. 5. 2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel
stanovený touto smlouvou.
d) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města
na sportovní aktivity dětí a mládeže do 18let v roce
2022 č. j. SVO/558/2022 ze dne 9. 2. 2022 spolku Český rybářský svaz, z.s., místní organizace Horní Maršov,
se sídlem Lysečinská 90, 542 26 Horní Maršov, IČ 135
86 181 na základě podané žádosti č. j. SVO/1872/2022
ze dne 11. 5. 2022 formou veřejnoprávní smlouvy
(viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto
smlouvou.
e) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na sportovní aktivity dospělých v roce 2022
č. j. SVO/559/2022 ze dne 9. 2. 2022 spolku Sportovní klub MFC Svoboda z.s., se sídlem Ke stadionu
222, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 682 47 885 na
základě podané žádosti č. j. SVO/1867/2022 ze dne
11. 5. 2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
f) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu
města na sportovní aktivity dospělých v roce 2022
č. j. SVO/559/2021 ze dne 9. 2. 2022 spolku TJ Krakonoš Trutnov – jezdecký oddíl z.s., se sídlem 5. května 512, 542 24 Svoboda nad Úpou, IČ 474 63 384 na
základě podané žádosti č. j. SVO/1794/2022 ze dne
6. 5. 2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.

g) poskytnutí dotace ve výši 20.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2022 č. j. SVO/560/2022 ze dne
9. 2. 2022 spolku Junák – český skaut, středisko Svoboda nad Úpou, z.s., se sídlem Lázeňská, 542 24 Svoboda
nad Úpou, IČ 601 53 563 na základě podané žádosti č. j.
SVO/1718/2022 ze dne 2. 5. 2022 formou veřejnoprávní
smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený
touto smlouvou.
h) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
kulturní aktivity v roce 2022 č. j. SVO/560/2022 ze dne
9. 2. 2022 spolku Myslivecký spolek Rýchory, se sídlem
č. p. 409, 542 23 Mladé Buky, IČ 642 01 449 na základě
podané žádosti č. j. SVO/1633/2022 ze dne 25. 4. 2022
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
i) poskytnutí dotace ve výši 5.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2022 č. j. SVO/561/2022 ze
dne 9. 2. 2022 Domovu důchodců Lampertice, se sídlem
Lampertice 204, 541 01 Trutnov, IČ 00195022 na základě podané žádosti č. j. SVO/696/2022 ze dne 18. 2. 2022
formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
j) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2022 č. j. SVO/561/2022
ze dne 9. 2. 2022 Oblastní charitě Dvůr Králové nad Labem, se sídlem Palackého 99, 544 01 Dvůr Králové nad
Labem, IČ 434 64 637 na základě podané žádosti č. j.
SVO/1466/2022 ze dne 11. 4. 2022 formou veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na účel stanovený touto smlouvou.
k) poskytnutí dotace ve výši 10.000 Kč z dotačního programu Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro
poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2022 č. j. SVO/561/2022
ze dne 9. 2. 2022 Lince bezpečí, z.s., se sídlem Ústavní 95, 188 00 Praha 8, IČ 61383198 na základě podané
žádosti č. j. SVO/1658/2022 ze dne 27. 4. 2022 formou
veřejnoprávní smlouvy (viz příloha originálu zápisu) na
účel stanovený touto smlouvou.

USNESENÍ č. ZM/253/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
návrh Rady města Svobody nad Úpou ze dne 2. 5. 2022
ohledně prodeje parcely p. p.č. 309/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou a pověřuje starostu města, aby oslovil v rámci společného jednání vlastníky domů č. p. 266, 247 a 245 s nabídkou prodeje výše uvedeného zbytkového pozemku.
ČERVENEC 2022
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USNESENÍ č. ZM/254/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
projednala
nabídku od Správy železnic, státní organizace na prodej nádražní budovy č. p. 447 na vlakovém nádraží na pozemku
st.p. č. 284 v k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že využije tuto
nabídku a pověřuje starostu města dalším jednáním v dané
záležitosti.

USNESENÍ č. ZM/255/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
závěrečnou inventarizační zprávu za rok 2021, přílohu č. 1
a přílohu č. 2 (vše viz přílohy originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/256/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2021
včetně zprávy o přezkoumání hospodaření města za rok
2021 a dalších příloh (viz příloha originálu zápisu) vyjádřením souhlasu s celoročním hospodaření bez výhrad.
b) účetní závěrku Města Svobody nad Úpou za účetní období 2021 sestavenou ke dni 31. 12. 2021 bez výhrad
a pověřuje starostu města podpisem protokolu o schvalování účetní závěrky za rok 2021.

koeficientu pro výpočet daně z nemovitosti ze dne
21. 3. 2012.

USNESENÍ č. ZM/259/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
Přílohu ke Statutu sociálního fondu Města Svobody nad
Úpou – Zásady pro používání prostředků ze sociálního fondu s účinností od 1. 7. 2022 (viz příloha originálu zápisu).

USNESENÍ č. ZM/260/23/2022
Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou
schvaluje
a) prodej pracovního stroje samojízdného, nosiče
nářadí značky REFORM, typ METRAC H6 S (minimální vyvolávací cena 327.600 Kč včetně DPH je
stanovena znaleckým posudkem č. 15-1094/2022
od znalce Ing. Viktora Pecena, Bulharská 65/3, 541
01 Trutnov ze dne 1. 6. 2022), a to prostřednictvím
kupní smlouvy, která je přílohou Záměru města
č. 5/2022, zájemci, jenž nabídne nejvyšší cenu (nesmí být nižší, než výše stanovená minimální vyvolávací cena).
pověřuje

USNESENÍ č. ZM/257/23/2022

b) Radu města dokončením procesu prodeje v rámci zveřejněného Záměru města č. 5/2022 při splnění podmínek stanovených v bodě a) tohoto usnesení včetně uzavření kupní smlouvy.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

USNESENÍ č. ZM/261/23/2022

bere na vědomí

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

a) provedenou kontrolu plnění rozpočtu k 31. 5. 2022 provedenou tajemnicí MěÚ včetně Výkazu pro hodnocení
plnění rozpočtu FIN 2-12M sestaveného k 5/2022 ze
dne 3. 6. 2022 (vše viz přílohy originálu zápisu).

ověřilo

schvaluje
b) rozpočtové opatření č. 2/2022 (viz příloha originálu
zápisu). V rámci rozpočtového opatření č. 2/2022 činí
objem celkových příjmů 2.501.000 Kč (celkové příjmy rozpočtu na rok 2022 po této změně se zvyšují
na 40.056.000 Kč), objem celkových výdajů v rámci
rozpočtového opatření č. 2/2022 činí 2.804.000 Kč
(celkové výdaje rozpočtu na rok 2022 po této změně se zvyšují na 49.724.000 Kč), financování rozdílu
činí 303.000 Kč (celkové financování rozpočtu na rok
2022 se zvyšuje na 9.668.000 Kč).

a) že Územní plán Svoboda nad Úpou není v rozporu
s Politikou rozvoje ČR ve znění Aktualizace č. 1, 2, 3,
5 a 4 a se Zásadami územního rozvoje Královéhradeckého kraje ve znění Aktualizace č. 1, 2, 4 a 3 nebo s výsledkem řešení rozporů a se stanovisky dotčených
orgánů nebo stanoviskem Krajského úřadu Královéhradeckého kraje.
vydává

USNESENÍ č. ZM/258/23/2022

b) opatření obecné povahy Územního plánu Svoboda nad
Úpou dle ustanovení § 43 odst. 4) zákona č. 183/2006
Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů a dle § 171 až 174 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, jehož součástí je rozhodnutí o námitkách včetně
jejich odůvodnění a vypořádání připomínky.

Zastupitelstvo města Svobody nad Úpou

ukládá

vydává

c) Bc. Martinovi Vláškovi, zajistit, ve spolupráci s pořizovatelem ÚPD, oznámení podle § 173 odst. 1 zákona
č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů, vydání Územního plánu Svoboda nad Úpou.

Obecně závaznou vyhlášku o stanovení koeficientu
pro výpočet daně z nemovitých věcí s účinností od
1. 1. 2023 (viz příloha originálu zápisu), kterou se
ruší Obecně závazná vyhláška Města Svobody nad
Úpou o stanovení koeficientu daně z nemovitostí
ve Svobodě nad Úpou č. 3/1994 ze dne 25. 1. 1994
a Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 o stanovení
12
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Návštěva Reumtengrünu –
střípek pro sportovní fanoušky
V rámci víkendového pobytu v partnerském městě Reumtengrün jsme navštívili skokanský areál v Klingenthalu.
Prohlídka areálu byla pro nás všechny mimořádným zážitkem, a to také proto, že nás doprovázel bývalý skokan na
lyžích pan Manfred Deckert. Pan Deckert reprezentoval
tehdejší NDR (pro mladší ročníky Německou demokratickou republiku), je ročník 1961 a v národním týmu působil
od roku 1978. Běžec na lyžích (rovněž úspěšný sportovec)
Alf‑Gerd Deckert (roč. 1955) je jeho starší bratr.
Díky svým úspěchům v dětství mu bylo umožněno navštěvovat sportovní školu pro děti a mládež v Klingenthalu.
Na zimních olympijských hrách v roce 1980 v Lake Placid
se dělil o stříbrnou medaili s Hirokazu Yagi z Japonska na
můstku K-86. Dne 3. ledna 1982 vyhrál jedinou soutěž Světového poháru v Innsbrucku a v sezóně 1981/1982 tímto
vyhrál i celkové hodnocení Turnaje čtyř můstků. Na Mistrovství světa v klasickém lyžování v roce 1985 v rakouském
Seefeldu získal bronz v soutěži družstev. Šampionem NDR
byl v letech 1979, 1983, 1984 a 1987. Jeho českým soupeřem v této době byl třeba Pavel Ploc nebo pak Matti
Nykänen z Finska. Aktivní sportovní kariéru ukončil v roce
1988 a poté pracoval jako trenér v SC Dynamo Klingenthal
až do jeho zrušení v roce 1990. Od srpna 1997 je čestným
prezidentem VSC Klingenthal a v roce 2008 se stal starostou okresního města Auerbach. Tento post zastával nepřetržitě až do letošního roku 2022.

Manfred Deckert vlevo, vpravo Mgr. Jan Šváb zástupce ředitele naší svobodské školy

Zleva: Manfred Deckert, Mgr. Michal Krtička (ředitel svobodské školy), Ing. Ivana Balcarová (tajemnice MěÚ) s manželem, Mgr. Jan Šváb (viz první foto),
Mgr. Petr Týfa (starosta města), Bc. Jakub Karmáček, Bc. Tomáš Týfa (oba zástupci mladé svobodské generace), Ing. Jiří Špetla (bývalý starosta města),
Ing. Helmut Ruse (místostarosta města), řidič Olda ze společnosti TAD
ČERVENEC 2022
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Návštěva v partnerské obci
Reumtengrün v Sasku
Vážení a milí spoluobčané,
naše partnerství s německou obcí Reumtengrün vstoupilo do další etapy. Po prvních krocích v roce 2019 a podpisu smlouvy o partnerství koncem srpna 2021, jsme
24.–26. 6. 2022 navštívili Reumtengrűn při příležitosti konání letní Slavnosti slunovratu. Další motivací naší návštěvy bylo prohloubení spolupráce škol a osobní setkání vedení svobodské a reumtengrünské školy.
O minulých společných akcích jsme vás informovali na
stránkách našich novin. Na internetových stránkách města
jsou tato starší vydání k dispozici. Během přípravy zájezdu
jsme oslovili a vyzvali k účasti některé naše spolky, bohužel
odezva nebyla valná, a tak se nakonec zájezdu zúčastnilo
11 osob, především z vedení města a školy. Také jsme řešili
finanční zabezpečení akce a podařilo se nám dohodnout
financování většiny nákladů z Česko‑německého fondu budoucnosti.
Naše delegace přijela na místo v pátek večer. Po ubytování v areálu Waldpark Grünheide jsme se přivítali s hostiteli
v místě konání slavnosti ve sportovním areálu. Uvnitř velikého party‑stanu jsme vyslechli evangelickou bohoslužbu
doprovázenou hudbou tříčlenné kapely. I pro nás, vesměs
ateisty to byl pozoruhodný zážitek, zvláště když jsme již
z předchozích setkání znali kněze p. Kaufmanna, milovníka turistiky, lyžování a cyklistiky, který na minulé setkání
ve Svobodě přijel z Reumtengrűnu na kole. Večer pokračoval projevem pana Uwe Eberta, starosty Reumtengrűnu
a proslovem pana Herberta Galla, iniciátora našeho partnerství. Připomínám, že pan Gall se narodil ve Svobodě nad
Úpou v roce 1938 a nyní žije v Reumtengrűnu. Následoval
večer při hudbě, jídle a pití, které se v areálu prodávalo ve
stáncích. Vedle stánků s občerstvením jsme měli k dispozici
náš vlastní stánek pro prezentaci výrobků žáků svobodské
školy a také pro představení Svobody jako partnerského
města. Občas se k nám hlásili lidé, kteří navštívili Svobodu
v srpnu 2021 se zájezdem reumtengrűnských a vzpomínali
na vydařenou akci.
V sobotu dopoledne nás bývalý šampion Manfred Deckert
(informace o této mimořádné osobnosti v samostatném
článku) doprovodil do areálu v Klingenthalu na skokanský
můstek, který nás ohromil svou velikostí i moderní konstrukcí. Jak by ne, když hodnota rekordu můstku je 148 metrů. Prohlédli jsme si věž, ze které se závodníci spouštějí do
stopy, aby se pak odrazili ke skoku. Pan Deckert zodpověděl naše dotazy a předvedl skokanské vybavení, pobaveně
sledoval náš úžas z toho všeho.
Vrátili jsme se do sportovního areálu, kde druhý den slavnosti začal závodem „Seifenkiste“ tedy v překladu bedýnek
od mýdla. Angličtina má ekvivalent soap box race, ve kte-

rých se angažuje i podporovatel adrenalinových sportů firma Red Bull. Na přilehlé asfaltové silnici tedy závodili místní v bezmotorových vozidlech vlastní výroby, často bizarně
vyzdobených nebo naopak elegantně a zručně kapotovaných. Hodnotil se dosažený čas na měřeném úseku a také
byly vyhlášeny ceny za originalitu vozidla. Na přilehlém
parkovišti jsme mohli obdivovat autoveterány a kuriozní
vozidla všeho druhu, včetně motocyklu Jawa. V areálu také
byly atrakce pro děti, a expozice hasičů zaměřená na nábor
dětí do hasičského dorostu.
Slavnost pokračovala ochotnickým představením legendy
o Moosmanovi, tajuplné postavě Krušných hor, dosti podobné našemu Krakonošovi. Pro toto představení jsme od
účinkujících dostali vytištěný překlad scénáře vytvořený
automatickým překladačem, bohužel byl ale zcela nepoužitelný, přesto nás alespoň pobavil. Následovala další hudební představení a módní přehlídka.
Návštěvu Reumtengrűnu jsme ukončili v neděli ráno, rozloučili se s hostiteli a vydali se domů. Opět jako při minulé návštěvě k nám byli místní velmi vstřícní a otevření, vše
probíhalo v přátelské a srdečné atmosféře. Pozvali jsme
Reumtengrünské k návštěvě Svobody nad Úpou v době konání Rudolfových slavností. V tuto chvíli není jasné, jestli
přijedou ještě letos, pravděpodobnější je jejich návštěva až
v roce 2023.
Ing. Helmut Ruse
místostarosta města

Patnerství Svoboda nad Úpou – Reumtengrün finančně podpořil
Česko-německý fond budoucnosti
Partnerschaft Svoboda nad Úpou – Reumtengrün mit finanzieller Unterstützung des
Deutsch-Tschechischen Zukunftsfonds
14
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První zleva – Uwe Ebert (starosta Reumtengrünu), čtvrtý zleva již
zmiňovaný Manfred Deckert, druhá zprava Eva Kaňková objímá
manžele Herberta a Roswithu Gallovi
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Vydejte se na pěší putování po krkonošských trasách s přívlastkem
Naberte čistý vzduch do plic, nechte ho pročistit vaši
mysl od všedních starostí a vyrazte do neuvěřitelně
pestré sítě cest a stezek krkonošské přírody. Objevte
cesty s přívlastkem, dálkové trasy i kratší stezky, které si užijete i s dětmi. Vždyť pěší chůze je tím nejpřirozenějším lidským pohybem, kterým svému tělu i mysli
prospějete. U nás v Krkonoších obzvlášť!

zvaným Těsný (Klausův) důl k Pardubickým boudám.
Provede vás bukovým lesem kolem vodopádů a kaskád Černohorského potoka. Na její začátek se nejlépe
dostanete od hotelu Lesní dům v Janských Lázních.
Cesta není značena.

Hřebenová Cesta česko‑polského
přátelství

Nejstarší turistická trasa v Krkonoších se v délce 19
kilometrů klikatí od Špindlerova Mlýna až do Harrachova. Doprovází ji dvě významné krkonošské
řeky – Labe a Mumlava. Zaposlouchejte se do jejich
hukotu, sledujte, jak si prorazily cestu krajinou.
Cesta vznikla z impulsu hraběte Jana Nepomuka
Harracha v letech 1876–79, přičemž úsek cesty od
Bílého mostu ve Špindlerově Mlýně k Labské boudě je vůbec nejstarší turistickou trasou v Krkonoších.

Téměř kopíruje státní hranici a v délce 28 kilometrů
propojuje nejvyšší krkonošské hřebeny od východu
po západ (nebo opačně). Jedinečná trasa, která nabízí nádherné panoramatické výhledy, je na jednodenní
zdolání poměrně náročná. Rozložte si putování na dva
dny a využijte možnosti noclehu na jedné z horských
bud, které na trase potkáte.

Bucharova cesta
Červeně značená cesta vás zavede z Jilemnice až k Prameni Labe. Nese jméno jednoho ze zakladatelů české
turistiky a lyžování – Jana Buchara. Právě on její výstavbu inicioval. Věděli jste, že původně trasa končila
na Horních Mísečkách? V roce 1925 byla prodloužena
přes Špindlerův Mlýn a jižní svah Kozích
hřbetů k Luční
boudě.
Tento úsek (Svatý
Petr – Luční
bouda) je dnes
označován jako
„Stará Bucharova cesta“. Do
současné podoby byla přetrasována ještě
později.

Cesta bratří
Čapků
Červeně značená trasa se vine rozmanitými partiemi východních Krkonoš. Pralesu na dosah, od řopíku k řopíku i k pevnosti Stachelberg. Její městský úsek prochází Trutnovem,
dále protíná úbočí Jestřebích hor a končí v Úpici. Celková délka trasy z Pomezních bud až do Úpice je bezmála
48 km.

Luisina cesta
Cesta, pojmenovaná po hraběnce Aloisii Czernin
‑Morzinové, prochází hlubokým, strmým údolím

Harrachova cesta

Poznejte staré krkonošské cesty –
Buďárku, Planýrku, Žížalu anebo Mrtvici
V názvech cest se odráží historie kraje i příběhy místních lidí. Některé mají jména odvozená podle původního účelu, jiné podle názvu míst, charakteru terénu
nebo významných osob. Pasekami nad Jizerou tak
stoupá Buďárka, kterou budaři chodívali
do Němec. Do
Bratrouchova
se kroutí Žížala, po vrstevnici vede jedna
z nejstarších
krkonošských
cest – Planýrka. Z Víchovské Lhoty do
Poniklé šplhá
strmá „funusnická“ Mrtvice,
od Benecka se
vine tkalcovská Bátovka.
Nevybrali jste? Nebo už všechny cesty znáte? Další tipy
najdete v letním čísle turistických novin Krkonošská
sezona. Jsou k dostání na pultech informačních center,
a to zdarma.
Podrobnější popis všech tras je zde: www.krkonose.eu/
putovani‑po‑krkonosskych‑trasach‑s-privlastkem
Alena Cejnarová
Destinační společnost pro oblast Krkonoše
Krkonoše – svazek měst a obcí
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Měsíční dění v naší škole
Soutěž v českém jazyce
Desítka soutěžících se sešla proto, aby si pohrála s českým
jazykem. Nečekaly je větné rozbory, pravopis, ale oprava
rčení, přesmyčky, doplňování větných řad atd. Nejlépe si se
všemi úkoly poradila Johana Zelenková ze 7. A, na druhém
místě skončila Denisa Rudavská ze 7. B a třetí místo patří
Nele Reginové ze 7. A. Všem zúčastněným děkuji za jejich
účast a pěkné výsledky. Všichni získali stanovený počet
bodů do celoroční soutěže.
Mgr. Petra Štěpová

Výlet 7. tříd do Miletína
Do Miletína jely dvě třídy - 7. A a 7. B. Vyjeli jsme autobusem ze Svobody nad Úpou z náměstí okolo osmé hodiny.
Do Miletína jsme dorazili v 9:00 a potkali jsme pana průvodce Milana Lánského. Prvně jsme šli do tzv. miletínského
sklepení, které bylo 8 nebo 9 metrů pod zemí. Byla v něm
velká studna s průzračnou vodou, která byla asi 26 metrů
hluboká. Poté nás pan Lánský provedl Muzeem amatérského divadla. Prohlídka byla nejdelší, ale byla velice zajímavá.
Pak jsme šli do rodného domku K. J. Erbena a jeho rodiny.
Ten se mi líbil ze všeho nejvíc dnes. Když nám pan Lánský
řekl vše, co bylo potřeba, běželi jsme do cukrárny na modlitbičky a kremrole a vše, co nám nabízeli. Všichni jsme se
už těšili na trubičky, a tak jsme šli do místní trubičkárny.
Všichni jsme si umotali trubičku. Snědla jsem toho hodně,
takže už celý týden nebudu jíst nic sladkého. Do Svobody
nad Úpou jsme se vrátili okolo 15. hodiny.

Bylo to super a všem doporučuji se tam jet podívat.💙
Anna Málková ze 7. A

Fyzika pro 1. stupeň
Jak přiblížit dětem 1. stupně názorně fyzikální jevy a zapojit je do spolupráce i manuálně?
O to se pokusila Dr. Česáková z Univerzity Hradec Králové svým pracovním seminářem, který se věnoval
světlu a kouzlům s optikou. Žáci z páté třídy se věnovali
optickým jevům souvisejícím ať už se zorným polem očí
nebo s polarizačními mřížkami, stříhali a lepili z fólií tvary,
18
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jež ve spolupráci s programem z mobilu ve výsledku
tvořily úžasné iluze hologramů. Svět světla nabyl pro děti
pochopitelnějších obrysů a určitě si mnohé vyzkoušely
i s rodiči doma.
Mgr. Stanislav Kopiš

Školní výlet 6. A třídy
CHKO Kokořínsko – Doksy - Máchovo jezero – školní výlet
třídy 6. A (24. 5.–26. 5. 2022)

Výlet naší třídy odstartoval sérii školních akcí, výletů a exkurzí, které mohou být po dlouhé době uskutečňovány
a které ke koloritu konce školního roku patří. Počasí nám
sice moc nepřálo, ale naštěstí nás Máchův kraj jen lehce zalil a pak sluncem usušil a potěšil.
Cestovali jsme vlakem s vlastní bagáží, což bylo pro někoho zcela poprvé, a získali tak cenné zkušenosti pro život.
27 šesťáků bylo ubytováno v chatkách rekreačního areálu
Termit25, který je ideální pro třídní kolektivy, protože má
parádní zázemí pro sport a zábavu a je strategickým výchozím bodem pro výlety v okolí.
Dopolední procházku k Máchovu jezeru jsme si ve středu
nejprve zpříjemnili zmrzlinou na náměstí Doks, pak jsme
se zastavili u památníku K. H. Máchy, kde jsme si připomněli význam jeho díla, a po focení u Máchova jezera jsme
se soutěžemi v běhu vrátili přes Masarykovy sady zpět.
Odpoledne jsme především sportovali. Hráli jsme fotbal,
plážovou přehazovanou, slunili se a plavali v bazénu se
slanou vodou. Všichni jsme si užívali pohodu a společné
chvíle. Večer jsme věnovali hodnocení školního roku, co
se nám podařilo, co se nám líbilo, co nás baví a rozebrali
jsme i negativa a nezdary a hledali společně řešení. Hodně jsme se u toho zasmáli, protože někteří žáci jsou skvělí
baviči.

na. Panu Adamcovi a jeho paní za možnost občerstvení v jejich restauraci moc děkujeme.
Děti měly také možnost přijít v maskách. Broučků, hlemýžďů, žabiček, kytiček a jiných zvířátek bylo plné hřiště
a všechny kostýmy byly krásné.
Den dětí nám také pomohli zpestřit svými stanovišti rybáři z Maršova, místní myslivci, svobodští hasiči nebo horská
služba z Janských Lázní. Moc jim děkujeme.
Určitě nesmím zapomenout poděkovat dětem, které se na
přípravách a uskutečnění akce podílely. Byly jste fajn a nás
dospělé to s vámi moc bavilo.
Děkuji také učitelům a učitelkám, asistentkám, kulturnímu
týmu, panu Kaňkovi a panu školníkovi, že dětem věnovali svůj volný čas a s velkým nadšením nám pomohli tento
krásný den uskutečnit.
A v neposlední řadě velké díky za fotodokumentaci panu
Křivkovi.
Fotografie najdete na odkazu https://eu.zonerama.com/
Pavka/7025.
Krásné prázdniny.

Školní výlet je z pohledu učitele a školy akce, která vyžaduje
dlouhou přípravu a velkou zodpovědnost. Ale vždy to stojí
za to. Je to totiž jedinečná šance vidět žáky, jak fungují mimo
školní lavice, jak si dokáží poradit a zvládnout různé situace
a jak jsou si schopni vzájemně pomáhat a spolupracovat.
A šesťáci to zvládají s úsměvem a velkou parádou.
Mgr. Lucie Antošová, Michaela Špetlová

Den dětí
Ve středu 1. června pořádala naše škola Den dětí na hřišti
u Sokolovny.
Tématem Dne dětí byla „Kouzelná zahrada“. Krakonoš měl
tento den pravděpodobně dobrou náladu, a až na malou
přeháňku, nám seslal krásné počasí.
Na každém stanovišti pomáhali (a myslím, že byli moc šikovní) žáci z druhého stupně, na jednom stanovišti i žákyně
z prvního stupně, učitelé, členky a člen kulturního týmu.

Michaela Špetlová

Tajný výlet – vyvrcholení celoroční
školní soutěže
Již tradičně v naší škole probíhá celoroční soutěž O tajný
výlet. Pro žáky z prvního i druhého stupně ZŠ připravujeme
nejrůznější odpolední aktivity, na které se mohou přihlásit,
a získat tak potřebné body do soutěže. Za účast v aktivitě
je jeden bod, další body jsou za umístění na prvních třech
místech. Ve škole je soutěži věnována jedna nástěnka,
na které si žáci mohou průběžně kontrolovat své bodové
zisky. Letos na účast na výletě nakonec postačilo 6 bodů.
Koncem května vedení školy vyhodnotilo výsledky a vybralo dvacet nejúspěšnějších a nejpilnějších žáků, po deseti
z prvního a druhého stupně. Výlet už měli samozřejmě naplánovaný a zajištěný dlouho dopředu. Dopravu, vstupné
i program uhradila škola.

Cílem bylo projít kouzelnou stezku, kde děti na startu vítala „kouzelná levandule“ a „barevná květinka“.
Poté stezka pokračovala a děti procházely stanoviště, na
kterých se například sázela kytička, u farmářky Moniky
prověřovala zručnost zatloukáním hřebíků, zavazovaly se
tkaničky stonožce Renče. Zahrály si také na včelaře, staly
se rybářem u žabičky Aničky, nebo měly možnost seznámit
se s malováním na kamínky, výrobou motýlka nebo kytičky
u berušky Martiny a nakonec si nechat namalovat na obličej
nějaké zvířátko od malířky Míši.
V cíli si vysloužily za splněné úkoly kupon, za který dostaly
odměnu v podobě výborné zmrzliny v restauraci SokolovČERVENEC 2022
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Ve čtvrtek 2. června 2022 nastal den D! Své zážitky popsali sami účastníci zájezdu:

vodní svět a plno dalších zajímavých věcí. Příští rok budu
zase ráda soutěžit.

Deniska Rudavská ze 7. B napsala: Dne 2. 6. 2022
se vydalo 20 výherců celoroční soutěže s paní učitelkou Rolencovou a paní učitelkou Pleskačovou na
„Tajný výlet“. V 7:30 h se sešli na autobusovém nádraží ve Svobodě nad Úpou a vyrazili. Cestou bylo
několik tipů, kam se jede. Nakonec to byla IQLANDIA
v Liberci. Žáci celou budovu prošli, a dokonce byli na
Science show, kde si některé pokusy sami vyzkoušeli. Mně se nejvíce líbila již zmíněná Science show
a různé expozice. Výlet jsme zakončili McDonaldem
a dosyta se najedli! Výlet jsme si všichni užili a MOC
se nám líbil.

Mariánka Homolová a Klárka Štěpová ze 3. třídy napsaly
(zkráceno): … Autobusem jsme jeli asi jednu a tři čtvrtě
hodiny i s přestávkou na benzínce. Cestou jsme si tipovali, kam jedeme… Byla to IQLANDIA. Hned u vchodu jsme
si mohli zvednout auto. Pak jsme viděli sedět na lavičce
dědu Einsteina… Byly tam různé atrakce, které jsme vyzkoušeli. Byly hodně zajímavé… Chvíli jsme si pohráli ve
vodním světě. Když jsme byli dost mokří, šli jsme k paním
učitelkám. Počkali jsme na ostatní a šli k autobusu. Dozvěděli jsme se, že zastavíme ještě u McDonald’s. Tam jsme si
moc pochutnali a někteří si hráli na hřišti. Potom jsme jeli
zpátky do Svobody.

Klárka Stránská z 2. třídy napsala: Ve čtvrtek jsme jeli
na tajný výlet. Jely jenom ty děti, které celý rok soutěžily a nasbíraly hodně razítek. Cesta trvala dlouho a nikdo
nevěděl, kam se jede. Jeli jsme do IQLANDU. Byl to super
výlet. Byl tam mluvící robot, stroj křičení, testy smyslů,

Děkujeme děvčatům za napsaná slova, všem žákům za
pěkné chování na výletě a vedení školy za podporu pilných
žáků.

„Přijel k nám kouzelník“

Mladší děti jásaly hlavně u posledního triku, kterým se
s námi kouzelník rozloučil. Bylo to kouzlo s živým králíčkem,
kterého si mohly při odchodu pohladit.

Na odlehčení konce školního roku jsme do naší školy pozvali
kouzelníka RENA. Přijel v pondělí 6. června a uspořádal
rovnou 2 vystoupení. Dopoledne pro žáky 5. - 7. tříd
a odpoledne pro školní družinu a zájemce z 1. - 4. ročníku.
Pro děti ze školní družiny byla jeho návštěva dodatečným
dárkem k MDD.
Publikum starších i mladších žáků si Reno získal hned
v prvních minutách svého programu. Nešlo jen o samotné
předvádění kouzelnických triků jako např. kouzla s provazy,
mincemi, rubikovou kostkou, karetní kouzla, ale o skvěle
připravenou zábavnou show, při které děti spontánně
spolupracovaly, ohromně se bavily a nespustily z kouzelníka
oči. Především mladší žáci neskrývali údiv, vykřikovali
překvapením a pozorovali kouzla s otevřenou pusou až do
konce představení. Navíc, vše bylo doprovázeno poutavou
hudbou a někteří žáci měli možnost spolupracovat při
kouzlení. Jako své asistenty si vybral Reno i pedagogy.
20
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Mgr. Dagmar Rolencová a Mgr. Milada Pleskačová

Návštěva kouzelníka splnila naše očekávání, skvělá nálada
panovala při dopoledním i odpoledním vystoupení.
Nadšení nebyli jenom žáci, ale i dospělí a budeme doufat,
že kouzelník nebyl v naší škole naposledy.
Vychovatelka školní družiny Dana Šritrová

Dobrosbírka
Milí rodiče a milé děti,
dovolte mi, abych vám jménem naší školy poděkovala za
pomoc a podporu, při realizaci naší DOBROSBÍRKY. I za to,
že jste se v dnešní těžké a hektické době zapojili.
Darované školní potřeby jsme s paní hospodářkou Schleichovou roztřídily do dárkových tašek, kterými jsme obdarovaly žáky z Ukrajiny v naší škole a další předal pan ředitel
do okolních škol.
Určitě z nich budou mít také tak velkou radost, jako děti
u nás ve škole.
Přeji krásné a pokojné léto a ještě jednou děkuji, že pomáháte a není Vám to, co se děje ve světě, lhostejné.

Ve druhé části návštěvy jsme se přesunuli i do knihovny samotné, kde se žáci seznámili, jak výpůjční systém funguje,
jaké knihy zde mají v databázi a které si po registraci mohou sami vypůjčit. Někteří byli v knihovně poprvé, takže to
byl pro ně zážitek o to větší.
Moc děkuji paní knihovnici Pavle Tůmové za její ochotu věnovat nám svůj drahocenný čas a předat nám spoustu cenných informací, které žáci využili k vytvoření prezentací.
Jsem moc ráda, že jsme po vynucené přestávce mohli na
naše návštěvy navázat a doufám, že v nich budeme pokračovat i v příštím školním roce.
Mgr. Petra Štěpová

Školní výlet 8. tříd očima zúčastněných
žáků
Ahoj, my jsme 8. B.
Na školní výlet jsme jeli do kempu Pecka. Nachází se v městečku Pecka, nedaleko od Nové Paky.
Ubytování - Chatky byly moderně zařízené, velmi čisté
a chytře vymyšlené stínění v oknech a dveřích. Ložní příslušenství bylo nové a čisté. Lednička byla plně funkční.
Strava – Jídlo bylo dobré, ale někdy málo kořeněné a teplé.
Polévky byly velice dobré.
Areál – Nachází se tu opravdu veliký výběr příslušenství
na aktivity a sport např. dětská hřiště, trampolíny, lezecká
stěna, antuková hřiště, hřiště na beach volejbal a nádherné
koupaliště… Areál je čistý a travnaté plochy posekané. Na
WC nikdy nechyběl toaletní papír ani mýdlo na ruce. Sprchy
byly chytře vymyšlené na kovový žeton. Co se týče čistoty
jsme byli velice mile překvapeni.
Nedaleko kempu Pecka se nachází hrad Pecka, který určitě
stojí zato navštívit.
Tento areál hodnotíme velice kladně. Moc se nám tam
všem líbilo.
Magdalena Rolfová

8. B - školní výlet
Za všechny asistentky Michaela Špetlová

Přednášky o významných spisovatelích
našeho kraje ve svobodské knihovně
Během měsíce května a června se většina našich tříd z druhého stupně, a to konkrétně 6., 7. A, 7. B a 8. B vydala do
místní knihovny, kde je čekalo velmi poutavé povídání
o významných spisovatelích. Každá třída se věnuje svému
projektu, který jsme si pojmenovali Po stopách, a to Karla Jaromíra Erbena, Marie Kubátové a Boženy Němcové.
V knihovně se žáci dozvěděli mnoho zajímavostí, přečetli
si různé ukázky textů, viděli i úryvky z televizní produkce
zmiňovaných autorů.

Od 13. 6. do 15. 6. se třídy 8. A a 8. B vydaly na školní výlet do kempu Pecka, který je kousek od Nové Paky. Spolu
s námi jely i třídní učitelky, paní Štěpová a paní Ševčíková.
Do kempu jsme jeli autobusem. Když jsme přijeli, tak nebylo moc přívětivé počasí, ale po chvíli se rozjasnilo a odpoledne jsme se dokonce koupali na koupališti. V kempu byly
ubytované i třídy z jiných škol.
Ubytovaní jsme byli ve čtyřlůžkových chatkách. S kým budeme bydlet, jsme si mohli dohodnout sami. V chatkách byly
jen postele, stůl se židlemi a skříň, ale mně se tam celkem
líbilo. Jídlo jsme měli zajištěné v jídelně. Celkem mi chutnalo, až na oběd v den příjezdu. Bylo totiž rizoto s houbami,
a ty já nejím. V kempu bylo i hřiště a jiné atrakce. Nejraději
jsme hráli přehazovanou a někteří kluci i fotbal.
ČERVENEC 2022
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Druhý den jsme měli po obědě naplánovaný výlet na hrad
Pecka. Počasí už bylo celkem hezké. Cesta na hrad utekla. Šli jsme přes náměstí, kde jsme měli hodinu rozchod
a mohli jsme si koupit na náměstí, co jsme chtěli. To mě
od učitelek potěšilo. Na hradě jsme měli objednanou
prohlídku s průvodcem. Hrad není moc velký, ale mně se
celkem líbil. Jen pan průvodce mi přišel trochu divný. Po
návratu do kempu jsme se zase koupali. Po večeři jsme
hráli hry a konaly se další aktivity, které připravily chatky,
nebo paní učitelky. Byla u toho docela sranda. Večerku
jsme měli v deset hodin. V chatce jsme si ale ještě dlouho
povídali.
Poslední den výletu jsme se šli po snídani ještě vykoupat. Pak jsme si sbalili věci, někteří se ještě vykoupali
a čekali jsme na autobus. Na výletě se mi líbilo, máme
dobrou třídu a spolužáky. Více jsme se skamarádili
s kluky z 8. A.
Výlet byl dobrý, jsem rád, že jsme ho po dvou letech měli.
Už se těším, co paní učitelka vymyslí za výlet na příští poslední rok v 9. třídě.

Připojujeme také foto z akce vypouštění ježka na svobodu.
Za kroužek Mgr. Jitka Macháčková, Míša Macháčková
a Marie Humňalová

Výsledky soutěže tříd ve sběru papíru
Ve dnech 18. 5.–19. 5. proběhl sběr papíru. Celkem se vybralo 9,33 tun, a získali jsme tak pro školu 35 060 Kč. Všem,
kteří se zapojili, velmi děkujeme.

Michal Uher
Nejlepší sběrači: D. Novák 2010 kg

Novinky u zvířat

K. Hošková 982 kg

Nabízíme ohlédnutí za uplynulým školním rokem a zároveň
shrnutí, kteří domácí mazlíčci rozšířili školní chov.

Užovka červená

V. Vrbenský 294 kg
V soutěži tříd zvítězila na 1. stupni 5. třída, na 2. místě se
umístila 1. třída a 3. místo obsadila 4. třída.

Na podzim jsme pořídili užovku červenou, kterou jsme
představili na projektovém dni. Zájemci měli možnost navrhnout nové jméno pro hadího samečka. Z návrhů jsme
vybrali jména Henry, Kebab a Július. Při hlasováním na
kroužku zvítězil Július.

Potkani
Nově máme také potkany, jsou to samičky bílá Bělka a šedivá Ratatouille. Zapojili jsme je při projektovém dni Harry
Potter.

Na 2. stupni je toto pořadí: 1. místo 7. B, 2. místo 8. B, 3.
místo 7. A.
Ze získaných peněz budou zaplaceny odměny pro nejlepší
sběrače a vítězné třídy, 5 000 Kč bude zasláno jako příspěvek na charitu, kterou děti ze školy v hlasování vyberou (nakonec si v královédvorské ZOO vybrali adopci lemura ).
Další částka bude využita na dovybavení školní kuchyňky.
Mgr. Dagmar Rolencová a Mgr. Irena Nešněrová

Morčata

Květen v mateřské škole

Chov měli doplnit také dvě samičky morčat, ale neplánovaně se po třech dnech jejich počet zdvojnásobil, tak jsme
mohli pozorovat čerstvě narozená mláďátka. A teď už víme,
že se rodí chlupatá, vidí a hned běhají.

Květen u Myšek
Myšky, maminky a zvířátka
Měsíc květen jsme zahájili přípravou na vystoupení k svátku maminek, které úspěšně dle výrazu na tvářích maminek
děti zvládly. Povídali jsme si s dětmi o rodině, děti si vyzkoušely některé činnosti rodičů (vaření, zatloukání hřebíků, žehlení prádla, nakupování, práci na „stavbě“).
Další část měsíce jsme se věnovali domácím a hospodářským zvířatům. Poznávali jsme je na obrázcích, po hlase,
povídali si o jejich užitku i zvyklostech. Některá jsme pozorovali na vycházkách (např. na Farmaparku, kde si děti
zahrály i pohádku Kůzlátka a vlk). 3 pohádky děti shlédly
i od profesionálů s maňásky. Ve školce jsme si pak hráli se
zvířátky plyšovými, stavěli jim ohrádky, cvičili s nimi, někte-
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dílny, stroje, které pomáhají při práci, ale i postavený stan
a v počítači i to, jak se takový stan naplánuje. Bylo to moc
zajímavé a děti nakonec dostaly ještě dárečky – ušité taštičky s vyšitými obrázky a nějakou tu dobrůtku. Moc děkujeme.
A kam jsme se podívat nemohli, na to jsme si hráli – cvičili jsme jako hasiči – velké molitanové díly dětem posloužily k procvičení obratnosti a odvážnosti, hráli jsme si na
kuchaře – vyrobili jsme si kuchařské čepice, na cukráře –
tvořili jsme opravdický dortík, na číšníky – tady šlo hlavně
o šikovnost a také na farmáře – sice jen s plyšáky, ale na
opravdický statek jsme vyrazili do Sejfů. Pěkně s batůžkem
a svačinkou.
V mateřské škole nás navštívila i dvě divadélka – pohádka
Žabí příběh a pásmo pohádek O řepě, O prasátku a O třech
kůzlátkách.
rá jsme malovali nebo je hledali v knížkách, připravovali jim
krmení v pískovničce se zrním. A hlavně jsme se učili, že zvířátka jsou naši kamarádi!

Květen u Zajíčků
Tématem měsíce května se stala rodina a vše směřovalo
k oslavě dne maminek.
Opakovali jsme básničky, písničky i tanečky, které jsme se
v průběhu roku naučili, abychom mohli pozvat nejen maminky, ale i ostatní rodinné příslušníky na slavnostní besídku. Vyráběli jsme dárečky, kreslili jsme maminku, vyplňovali jsme dotazník o mamince, povídali jsme si, jaká je, co
všechno umí a také jaké jsou role jednotlivých členů rodiny.
Na obrázcích a dřevěných skládankách jsme si ukázali, jak
z miminka vyrosteme, a požádali jsme rodiče, aby přinesli
do školky fotku svého dítěte ve věku do 2 let. Děti se pak
snažily poznat kamaráda a v šatně jsme si na nástěnce fotky vystavili i pro ostatní.
Dále jsme si povídali o práci rodičů a některé jsme v zaměstnání také navštívili.
Nejvíc byly děti nadšené z návštěvy městského úřadu včetně knihovny a technického zázemí, také jsme se šli podívat do velkého JIPu a firmy Japio. V Japiu jsme si prohlédli

Květen u Medvídků
V měsíci květnu jsme v naší třídě pracovali dle tematických
bloků Jarní brána a Putování za sluníčkem.
Květen je měsíc lásky, a tedy základním motivem našich
činností byla maminka, rodina a kamarádi. Povídali jsme
si o úloze maminky a významu celé rodiny. Děti vyráběly
přání, srdíčka, kytičky. Kreslily maminky a svědomitě se
připravovaly na besídku k svátku maminek. Ta se uskutečnila ve středu 11. 5. za účasti maminek, některých tatínků,
sourozenců, babiček a dědečků. Program se dětem vydařil
a věříme, že jsme všechny zúčastněné potěšili.
V další části tématu jsme si povídali o životě dětí na celé
planetě. Děti získávaly elementární povědomí o světadílech. Pracovali jsme s globusem a také s mapou. Hráli jsme
smyslové hry, kdy se děti poznávaly sluchem i hmatem.
Děti kreslily portréty, které se jim moc povedly. Také jsme
měli možnost se povozit na koních, a tímto děkujeme paní
Pejosové za vstřícnost. Pro budoucí prvňáčky připravila
paní učitelka Mgr. Milada Pleskačová Školičku nanečisto.
Děti se na toto setkání moc těšily. V mateřské škole jsme
navštívili divadelní představení pásma pohádek. Společně
jsme se vyfotili na rozloučenou se školkou a po roce jsme
přivítali nové občánky města.
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Osudy psané dlátem –
Emil Schwantner, sochař
severovýchodního pohraničí
Petr Bergmann
Nová kniha Petra Bergmanna nazvaná Osudy psané dlátem popisuje životní příběh trutnovského sochaře Emila
Schwantnera, vlivy a inspirace a jeho stěžejní dílo ve veřejném prostoru, tedy pomníky obětem první světové války,
náhrobky a dekorace na architektuře. Schwantnerova intenzivní umělecká a životní pouť odráží dramatický úsek
dějin českého pohraničí a česko‑německých vztahů od monarchie, přes první světovou válku, samostatnou republiku, zábor Sudet a druhou světovou válku, až po odsun německého obyvatelstva a nástup socialismu. Schwantnerův
výtvarný talent byl rozpoznán již v dětství a od jeho čtrnácti let systematicky kultivován, kdy se z učně a modeláře žacléřské porcelánky postupně vypracoval na sochaře
světové úrovně. Umělecký vývoj Emila Schwantnera je zajímavou sondou do sféry vrcholného evropského sochařství
jeho doby, které jej formovalo, zejména prostřednictvím
jeho pedagogů na pražské Akademii výtvarných umění,
tedy J. V. Myslbeka a J. Štursy a nejvýznamnějších vlivů, od
A. Rodina a C. Meuniera, až po F. Metznera. Emil Schwantner se po návratu z bojů Velké války usadil v Trutnově, své
krkonošské domovině, kde vznikla naprostá většina jeho
děl, působil ale také na Broumovsku, Vrchlabsku a Královédvorsku.
Kniha Osudy psané dlátem je přepisem, interpretací
Schwanterovy schopnosti sdělovat těžké osudy druhých
a vyprávěním o jeho neméně pohnutém životě. Bohatý obrazový doprovod ilustruje nejen osudy Schwantnerových
hrdinů, ať už vojáků, horníků, sedláků a nebo muzikantů,
ale také jeho vlastní osud, pokračující v nesmrtelnosti jeho
díla, kdy každá jeho socha žije svým osudem, mnohdy zasahujícím až do naší současnosti a stále rezonujícím v kulturním, společenském, politickém a mnohdy také osobním
životě. Součástí knihy je také zmínka o jeho volné tvorbě,
která byla rovněž figurální, věnoval se portrétním bustám
a reliéfům, Schwantnerova busta J. W. Goetha dodnes připomíná v Adršpašských skalách spisovatelovou návštěvu
skal v roce 1790. Značnou část tvorby věnoval Schwantner
zvířatům, vytvářel bronzové, dřevěné a nebo porcelánové
sochy zvířat, která jezdil studovat do vratislavské zoologické zahrady. Publikace poprvé představuje českému publiku v takto ucelené formě Schwantnerův životní příběh
a jeho dílo, zejména jeho tvorbu určenou do veřejného prostoru, která nesla podstatná sdělení a po celé jedno století
konfrontuje lidskou mysl s tím, co jí přesahuje právě tak,
jak to umění dovede nejlépe. Pohled na desítky realizací
dává mnohem komplexnější zážitek, než možnost vidět
jednu, mnohdy navíc poničenou sochu. Kniha tak podtrhuje význam Schwantnerova odkazu a stává se součástí obnovovaného kulturního povědomí v pohraničních oblastech.
Kulturní sounáležitost je mostem, který může překlenout
věky, generace, národnosti a přežité konflikty, křivdy a utrpení. Tím spíše ve Schwantnerově případě, neboť právě
jeho dílo bylo již tvořeno s tímto záměrem, smíření bylo
jeho podstatou.
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Milníky ve Schwantnerově životě a tvorbě, které budou
předmětem zpracování:
1890 – narození, Královec na Trutnovsku
1904 – nástup do učení v Pohlově porcelánce v Žacléři
1905 – 1909 – studium na keramické škole v Teplicích v Čechách
1909 – 1912 – studium na pražské Akademii výtvarných umění
1912 – 1913 – Lipsko a Berlín, spolupráce s Franzem
Metznerem
1914 – 1917 – účast v bojích první světové války
1919 – zemřel Franz Metzner
1918 – návrat Schwantnera do Krkonoš
1920 – 1937 – práce na desítkách pomníků v severovýchodním pohraničí
1938 – zábor Sudet
1942 – likvidace sousoší Tanec se Smrtí nacisty v Trutnově
1945 – konec války, ničení Schwantnerových pomníků, rabování v jeho ateliéru
1945 – odmítl nabídku profesury na AVU, dobrovolný odchod do odsunu
1956 – umírá ve východoněmeckém Schönebecku (NDR)
Osudy psané dlátem – Emil Schwantner, sochař severovýchodního pohraničí
Petr Bergmann
2022
160 stran, I. vydání
Broumovsko Organic
www.broumovsko.org
petr.bergmann@volny.cz
Poznámka redakce:
O této knižní novince nás informoval Tonda Tichý a podle
jeho informací je kniha v prodeji ve Veselém Výletě nebo
v Turistickém informačním centru v Trutnově a samozřejmě ji seženete také v internetovém obchodě – třeba zde:
https://www.knihkupec.com/detail/osudy_psane_dlatem_-_emil_schwantner%2C_sochar_severovychodniho_
pohranici‑petr_bergmann/490314/
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Střípky z dějin: Pět bohů v lajně
Antonín Tichý
Jágr, Červenka, Voráček, Hertl, Pastrňák! Jen tak od boku
první pětka současných hokejových bohů citovaná samozvanými hospodskými trenéry. Ale žádný strach, ještě
jsem se nezbláznil docela. Ani nemíním uprostřed parného léta zabruslit na tenký sportovní led. Skoro žádný
renomovaný spisovatel nezná pojem nedostatku témat.
To jen my, pisálkové regionálních novin víme, co je pravidelný výpadek námětů známý jako okurková sezóna. Jenže, kdo jednou není v novinách, jakoby nebyl. A tak když
múza nepřichází je nutno něco vymyslet vlastní hlavou.
Jako malí skautíci jsme věřili, že v indiánském kalendáři
je červen měsícem růží. A co jahody, rudý muži? (Pardon,
původní obyvateli Ameriky, aby mě někdo nenařkl z nekorektnosti). Přitom zejména teď v červnové noci kdy vzniká
článek, který se chystáte číst, stačilo jen odpoutat se od
pozemských záležitostí a pozvednout zrak k obloze. „Odpusť, kdo hvězdám nevěříš. A kdo ses těšil, že zde najdeš
klíč k úplné jejich řeči. Řeč hvězd je tajná.“ Dovoluji si úvodem ocitovat verš bývalého údržbáře tenisových kurtů
na pražské Štvanici, kam soudruzi mého milovaného
básníka Karla Šiktance vyhnali v temnu normalizace. Takže k věci – Merkur, Venuše, Mars, Jupiter, Saturn. Pohledem historika pět božstev z římské mytologie, po kterých
se jmenují i různě velké planety naší Galaxie v nekonečném vesmíru. My dospělejší si je možná ještě pamatujeme
z dějepisu. A mládež si je jedním palcem dokáže vygůglit na svém iPhonu. Pro zbytek populace jen heslovitě –
Merkur je římský bůh obchodu patřící k nejdůležitější
dvanáctce božstev tehdejšího světa. Kdo měl někdy něco
do činění s celníky, jistě si vybaví okřídlenou Merkurovu
hůl ovinutou hady zvanou caduceus v jejich znaku. (Osobní vzpomínka: Ztepilý bronzový jinoch od významného
představitele art deca, zasloužilého umělce a svobodného zednáře Jaroslava Horejce jakoby letící prostorem na
fasádě domu U Havlíčků na rušné Kamenici je první socha
která mě zaujala v raném dětství v tehdejším Protektorátě při procházce rodným Náchodem. Tušíte správně. Je to
dům U Kaldounů na Jiráskově třídě s tím nahatým Merkurem ze Škvoreckého románu Zbabělci. Kamenice se od
těch časů velmi změnila, ale sošný Merkur je tam dosud.
Téměř skrytý ve větvoví stromů pěší zóny, nepřirozeně
vzpřímený po restaurování v osmdesátých letech stojí
nad hlavami kolemjdoucích, jen kousek od vchodu do Casina Admiral jako ten pověstný Honza o pouti). Venuše římská bohyně lásky, krásy a smyslnosti zrozená z mořské
pěny, kterou jako Afroditu uctívali již staří Řekové. Páni,
jen kolik umělců se v této obnažené krasotince zhlédlo.
Docela symbolicky je to jediná žena mezi zmiňovanými
planetami. Mars. Aktuálně hrozící římský bůh války, který
si jako melouch přibral do správy i zemědělství. (Gandalovič, Jurečka a teď ještě Mars? - jako bych slyšel zděšený
povzdech kamaráda Jindry, experta na hlubokou orbu).
Pak je tu otec nebes a vládce hromu Jupiter nejvyšší
z římských bohů ztotožněný s řeckým Diem, od něhož převzal mytologii i ikonografii. Do Pěruna, nepřipomíná vám
to něco? Saturn měl ve starém Římě v gesci sklizeň a čas.
Asi jako známější řecký Kronos. V astronomii je to pět
pouhým okem viditelných planet Sluneční soustavy, při
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pohledu hvězdářským dalekohledem krásně barevných,
letos v červnu vzácně seřazených do jedné linie na ranním
východním horizontu. Navíc jako sekundant Měsíc, věčný souputník naší „modré“ planety Země považovaný na
noční obloze téměř za samozřejmost. Pro mnohé diváky
je to v životě naposled. Tahle hitparáda vrcholící 24. června se bude opakovat zas až v roce 2036. Ten den má sice
narozeniny megastar české populární hudby nestárnoucí
Helenka Vondráčková, co i po sedmdesátce poskakuje
s malovaným džbánkem na pasece, aby chytila motýlka,
ale je to přece taky Svatojánská noc! Noc devatera čarodějného bejlí, i v Krkonoších plná tradic, pověstí, mýtů,
kouzel a magie, kdy se otevírají poklady země. Dokonce
i na nedalekém skalisku Harfa nad Janskými Lázněmi býval podle bájí v tuto noc otevřený vchod do tajemného
podzemí s pohádkovým bohatstvím. Nelze se divit, když
jen dva tři dny předtím je letní slunovrat, uctívaný jako
vítězství světla nad temnotou a jeden z nejdůležitějších
svátků v roce Alban Hefin již starými Kelty. Statisticky je
červen také nejčastější měsíc uzavírání sňatků. Což platí
pochopitelně pro léta minulá s pouhými dvěma pohlavími a v duchu starozákonního v dobrém i ve zlém až do
smrti. A hned je tu pověstný oslí můstek do Svobody nad
Úpou dnešních dnů. Nepřehlédnutelné procento současníků slaví v tomto období svatební výročí a možná si teprve teď uvědomí, jak vzácný čas o svatební noci tenkrát
promrhali. Asi jako pár na přiloženém snímku, k němuž
mám velmi osobní vztah a který právě načal sedmou desítku let společného života. Pod vlivem báchorek starších
manželských dvojic, líčících s potutelným úsměvem jak je
svatební noc krásná, stáli tehdy celou noc u okna a pohled
na zachmuřenou oblohu se jim zdál naprosto všední. „Řeč
hvězd je tajná. Strmý let a pád – pomlka, výkřik – nic a vlastně všechno.“

Okřídlený bůh obchodu Merkur se svými tradičními atributy / Nepřekonatelný Sandro Botticelli: Zrození Venuše / Bůh války Mars byl jiný fešák než důstojníci z generálních štábů

Jupiter Optimus Maximus (Nejlepší a Největší) – předobraz křesťanského Boha / Saturn s kosou a přesýpacími hodinami na stříbrné minci / Dosud bezejmenná anti‑planetka objevená teprve letos v červnu

Modrá je dobrá pro grencjégry i pro planetu Merkur / Venuše, pokud není nahá, se ráda halí do zlata / Nejkrásnější je údajně Saturn s obřími prstenci / Rudý
Mars má leckdo v obýváku na samolepící tapetě / I největší planeta Sluneční soustavy, pruhovaný Jupiter má Rudou skvrnu

Pro genderovou vyváženost ještě Venouš / Manželé z roku 1961 / Aby nenastala mýlka – tahle je s V. Kdysi se mi podepsala / V soutěži o aktuální foto
Harfy se na děleném prvním místě sešli Pavel Křivka a Michal Kupec
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