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Vážení přátelé,
s potěšením jsem přijal možnost popsat stav prací na připravované publikaci o historii Svobody nad Úpou a věcí,
které s nimi souvisejí.
Mnozí již víte, že po zářijovém zasedání zastupitelstva
se konečně oficiálně práce na knize započaly. Jsme ve
fázi sběru dat a materiálů k jednotlivým kapitolám, na
kterých pracují konkrétní vybraní specialisté a historici.
Reilův redakční tým se oficiálně sešel již dvakrát. Mezitím
samozřejmě probíhá telefonická a mailová komunikace.
Nečekaně velkým zdrojem různých historických předmětů z Maršova a Svobody nad Úpou je sbírka na státním
zámku Hrubý Rohozec. Je zde až tisíc artefaktů jako jsou
pohlednice, rodinné fotografie, předměty denní potřeby,
apod. Velká část předmětů patřila místním významným
rodinám Prospera Piette-Rivage, podnikatele Eichmanna
(strojní papírna v Maršově), Etricha a dalších, které byly
po válce památkáři sváženy na podobná místa. Podle
Mgr. Reila uvidíme v publikaci přibližně 30 fotografií
z tohoto depozita. Konkrétně se můžeme těšit třeba na
ukázku dokumentu, který byl Prosperu Piettemu předán
při slavnostním udělení čestného občanství města, který
je proveden v krásné kolorované grafické úpravě. Realizační tým čekají pracovní návštěvy Rakouské národní
knihovny v císařském komplexu Hofburgu ve Vídni, kde
jsou kromě jiného noviny a tiskoviny z doby habsburské
monarchie. Část týmu bude bádat v Rakouském státním
archívu a cenné historické informace budou čerpány i z
archívu v Českém Krumlově a Schwarzenbergského panství. Dříve, než se rod Schwarzenbergů přemístil i se svým
archívem do jižních Čech, vlastnil do 18. století vlčické
panství.
Také byl založen speciální účet, kam mohou od 1.1.2016
jednotlivci, podnikatelé i firmy přispět finančními prostředky na toto dílo. Je to veřejná sbírka, a tudíž je příspěvek daňově uznatelnou položkou. Detaily naleznete na
webových stránkách města. S realizačním týmem je domluveno, že sponzoři budou, pokud o to projeví zájem,
uvedeni v publikaci. Podle mého názoru je to víc, než
pouhá reklama. Až knížku budou číst vnuci nebo pravnuci dnešních občanů či podnikatelů, jistě budou na své
předky patřičně hrdí.
V loňském březnovém čísle SF jsem vás informoval o exis-

tenci razidla či typáře z roku 1634, což je dnes nejstarší
dochovaný předmět náležející našemu městu. Sloužil jako
pečetidlo se znakem města. Takové středověké razítko,
jak ho známe dnes. Otisk je patrný z fotografie, kterou
téměř zázrakem zajistil Antonín Tichý. Byl kdysi vystaven
v městském muzeu, které bylo ještě po 2. světové válce v
budově školy. Bohužel je však dnes z mého pohledu protiprávně v rukách rodačky města Z. F., která ode mne a
pana starosty obdržela v lednu písemnou žádost o vydání této památky. Zatím na tuto žádost nereagovala. Tento
předmět má své jedinečné místo v připravované publikaci a bude i potom důležitou insignií města používanou v
slavnostních okamžicích. Věříme, že se v paní Z. F. ozve
svědomí a tuto věc, která nenáleží jedinci, ale všem občanům Svobody, vrátí. Doba, kdy bylo všechno všech a
nikdo za nic neodpovídal, je naštěstí pryč, ale je spousta
lidí, kteří tuto změnu nezaregistrovali a ochranu soukromí
a soukromého vlastnictví si vykládají po svém. Vlastnictví
této věci je historicky doložitelné, a proto se tímto budeme muset v krajnosti zabývat za pomoci právníků. Není
to případ z našeho okolí ojedinělý. V obci K. si takto bývalý starosta protiprávně přivlastnil kroniku města a po
jeho úmrtí pozůstalí prohlásili knihu za rodinné dědictví.
Obec půjde s těmito lidmi do soudního sporu.
Přeji všem hezký konec astronomické zimy.
Mgr. Petr Týfa, radní

zprávy z města a z radnice
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zprávy z města a z radnice

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

Jubilanti
V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea dámy Růžena
Tupá, Emilie Tomanová, Ludmila Dombaiová, Marie Vávrová, Mária Múdryová a pánové Milan Tomčík, Zdeněk
Rejzek a Josef Mandys.
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Zvláštní poděkování patří paní Zině Ottové, paní Dagmar
Rolencové a paní Lucii Ševčíkové za jejich nadšení a pomoc při realizaci sbírky, a jejich tříkrálovým koledníkům:
žákům Základní školy ve Svobodě nad Úpou, kteří s velkým nasazením a ochotou vybrali mezi místními obyvateli
krásných 8 525,- Kč.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky
Martina Vágner Dostálová

Veřejná sbírka na knihu
o historii Svobody
Tříkrálová sbírka

Poděkování za Tříkrálovou sbírku 2016
V prvních lednových dnech roku 2016 proběhla jako
každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům a ochotným dárcům předčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a
činí 188 036,- Kč. Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 bude
použit na národní i zahraniční humanitární pomoc. Více
než polovina výtěžku zůstane Oblastní charitě Trutnov.
První část bude použita na nákup nového devítimístného automobilu. Automobil bude sloužit k přepravě dětí
s hendikepem do základních škol speciálních a dále pro
výlety - respitní pobyty dětí z pěstounských rodin. Druhá
část výtěžku bude použita na podporu Centra dobrovolníků na realizaci dvou dobrovolnických projektů. Projekt
Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a
seniorům. Projekt Štěpán pomáhá dětem, mládeži a rodinám v jejich volném čase.
V průběhu Tříkrálového koncertu jehož realizace se již
po třetí chopil a svým vystoupením podpořil smíšený
pěvecký sbor Chorea Corcontica a jako host vystoupil
pěvecký sbor Colours of GTU v trutnovském kostele
Narození Panny Marie bylo do pokladniček přispěno
rekordních 12 676,- Kč.
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem obyvatelům
Svobody nad Úpou za jejich příspěvek do tříkrálové pokladničky. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem
zapojili do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovuji náš upřímný
dík a uznání.

Město Svoboda nad Úpou založilo veřejnou sbírku za
účelem shromažďování finančních prostředků na vydání
knihy o historii Svobody nad Úpou. Veřejná sbírka byla
zahájena 1.1.2016 a bude trvat do 30.9.2018.
Pokud máte zájem finančně podpořit vydání knihy o historii Svobody, na jejímž zpracování se podílí pracovní
tým pod vedením ředitele Okresního archivu v Trutnově
Mr. Romana Reila, můžete tak učinit dvěma způsoby:
složením hotovosti do pokladny zřízené Městským úřadem pro účely této veřejné sbírky (radnice, 1.
patro, u pí Jany Hryzlíkové)
převodem na zvláštní bankovní účet zřízený pro účel této veřejné sbírky, číslo bankovního účtu
4115223309/0800
Dárci (fyzické osoby i právnické osoby) si mohou vyžádat u tajemnice MěÚ potvrzení o výši daru pro účely odpočtu ze základu daně dle zákona o daních z příjmů, ve
znění pozdějších předpisů.

ní a kulturní aktivity v roce 2016 pod číslem usnesení
RM/363/34/2016 písm. a). Příjem žádostí je do
pondělí 7.3.2016 do 17,00 hodin. Výše uvedený
dokument a formulář žádosti najdete na webu města na
úřední desce (možno i přes odkaz v aktualitách).
Dotační program na sociální záležitosti schválila
Rada města na své 34. schůzi dne 3.2.2016 s názvem

Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sociální služby a aktivity v roce 2016 pod číslem usnesení
RM/363/34/2016 písm. a). Příjem žádostí je do
úterý 31.5.2016 do 15,30 hodin. Výše uvedený dokument a formulář žádosti najdete rovněž na webu města
na úřední desce (možno i přes odkaz v aktualitách).

Svoz nebezpečného odpadu
Nejbližším svozovým termínem je sobota 5. března
2016.
Svoz nebezpečného odpadu je zajištěn 6 x ročně, a to
vždy první sobotu v lichém měsíci.
Sběrná místa: Svoboda nad Úpou náměstí (9-10 hodin),
v Maršově u Rýchorky (10-11 hodin) a v Maršově II
u Šobků (11-11,30 hodin).
Přehled o svozu nebezpečného odpadu v roce 2016:
termín
2.1.2016
5.3.2016
7.5.2016
2.7.2016
3.9.2016
5.11.2016

Svoboda-náměstí
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00
9.00 – 10.00

u Rýchorky
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00
10.00 – 11.00

Maršov II
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30
11.00 - 11.30

Finanční příspěvky
pro rok 2016
Na úřední desce jsou k dispozici schválené
dotační
programy
pro
poskytování finančních příspěvků v roce 2016 na sport
a kulturu a na sociální záležitosti.
Dotační program na sport a kulturu schválila Rada
města na své 34. schůzi dne 3.2.2016 s názvem Zásady
a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na sportov-

Placená inzerce
EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ
u Vás doma nebo v kanceláři.
servis všech značek počítačů, notebooků u Vás doma
nebo v kanceláři. Opravy notebooků včetně výměny displejů, pantů, klávesnic, plastů, mechanik DVD. Oprava

LCD monitorů. Nové mapy do navigací. Zajišťujeme instalaci windows, doinstalování nového počítače, odvirování, záchranu dat. Více informací na www.jpopservis.
cz. Jsme Vám k dispozici od pondělí do neděle včetně
svátků.
EXPRESNÍ SERVIS POČÍTAČŮ
TEL.: 739 075 488 / 499 940 990
WWW.JPOPSERVIS.CZ

zápis zasedání rm
ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ
JUDR. SOŇA NATHOVÁ,
dříve Pechová,
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bankovní půjčky. Kontaktní telefon 728 916 174.

Hotel Prom***

přijme zaměstnance na brigádní výpomoc i do trvalého
pracovního poměru.
Trutnov, Spojovací 852, 541 01,
hledá asistenta či asistentku na zkrácený pracovní úvazek. - pokojská - brigády dle potřeby
Požadavky: psaní všemi deseti, výborná znalost grama- - úklid - bazén, chodby, sály atd. brigáda
tiky, maximální pečlivost při vedení spisové a účetní evi- - recepční - do trvalého pracovního poměru znalost němdence, práce na PC, ovládání kancelářské techniky.
činy případně angličtiny
Životopis, prosím, zašlete na email:
- obsluha - číšník, servírka i nevyučený na brigády je možný i trvalý pracovní poměr
judr.nathova@email.cz
- domovník - údržbář - brigáda nebo na poloviční pracovInfo: www.nathova.cz, 733 185 046, 774 440 988.
ní úvazek
- noční vrátný - na vedl. prac. poměr nebo brigádu, dohoPoskytování půjček
da o prac. činnosti
od JET MONEY
Dotazy na telefonu 499 871 180, mobil. 777 871 180
Chybí Vám peníze? Společnost JET MONEY nabízí ne-

Výpis usnesení z 34. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konaného dne 03.02.2016
USNESENÍ č. RM/359/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
služby „Zpracování projektové dokumentace na komplexní
rekonstrukci Luční ulice“ (viz příloha originálu zápisu) s tím,
že otevírání obálek od 18,00 včetně následného vyhodnocení bude provedeno v rámci 35. schůze Rady města dne
24.2.2016.
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- DiK Janák, s.r.o., IČ 620 63 600, se sídlem Revoluční 207,
541 01 Trutnov,
- Ing. David Pauzar, IČ 71247815, se sídlem Srpnová 171,
541 01 Trutnov,
- Kamil Hronovský, IČ 68459327, se sídlem Na Drahách
190, 533 21 Vysoké Chvojno (provozovna Brněnská
700/25. 500 06 Hradec Králové - Nový Hradec Králové).
USNESENÍ č. RM/360/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
stavební práce „Oprava hřbitovní zdi včetně márnice ve Svobodě nad Úpou - III. etapa“ (viz příloha originálu zápisu) .
b) výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) toho-

to usnesení zaslána, a to:
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544,
542 24 Svoboda nad Úpou,
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11,
140 00 Praha 4,
- INFRASTAV s.r.o., IČ 275 11 677, se sídlem Elektrárenská
537, 541 01 Trutnov,
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2,
542 23 Mladé Buky,
- W – STAV s.r.o., IČ 601 11 534. se sídlem J. Kablíkové
1142, 543 01 Vrchlabí.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 24.2.2016 v 15,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové - Ing. Jiří Špetla - starosta, Jiří Rajsner – stavební
technik města, Ing. Václav Jiránek – člen Rady města, Vlček
Jiří – člen stavební komise města, Ing. Chmelař Jaroslav –
člen Rady města
náhradníci - Ing. Ivana Balcarová, Mgr. Petr Schön.
USNESENÍ č. RM/361/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
stavební práce „Oprava dlažby u dětského hřiště na Rýchor-
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ském sídlišti“ (viz příloha originálu zápisu) s tím, že otevírání obálek od 18,10 včetně následného vyhodnocení bude
provedeno v rámci 35. schůze Rady města dne 24.2.2016.
b) výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11,
140 00 Praha 4,
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02 Trutnov 4,
- 3K stavby s.r.o., IČ 03222683, se sídlem 5. května 544,
542 24 Svoboda nad Úpou,
- Ing. Pavel Landsperský, IČ 63180511, se sídlem Tichá 525,
541 02 Trutnov 4,
- Petr Šeba, IČ 4746785, se sídlem Smetanova 1511, 544
01 Dvůr Králové nad Labem.
USNESENÍ č. RM/362/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
stavební práce „Oprava cesty mezi schody ke křížku dolů
k chodníku na Sluneční stráni“ (viz příloha originálu zápisu)
s tím, že otevírání obálek od 18,20 včetně následného vyhodnocení bude provedeno v rámci 35. schůze Rady města
dne 24.2.2016.
b) výběr 3 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to:
- Kalin, spol. s r.o., IČ 256 07 782, se sídlem Týmlova 11,
140 00 Praha 4,
- REPARE TRUTNOV s.r.o., IČ 648 24 781, se sídlem Mladobucká 105, 541 02 Trutnov ,
- Petr Šeba, IČ 4746785, se sídlem Smetanova 1511, 544
01 Dvůr Králové nad Labem.
USNESENÍ č. RM/363/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sportovní a kulturní aktivity v roce 2016 (viz příloha originálu zápisu).
b) dokument Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou
pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na
sociální služby a aktivity v roce 2016 (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/364/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh Smlouvy o právu k provedení stavby a budoucí smlouvě o zřízení služebnosti věcného břemene pro stavbu „Novostavba RD, Pod Světlou Horou 69, Svoboda nad Úpou“
(viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/365/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání návrhu Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy

zápis zasedání rm
o zřízení věcného břemene-služebnosti a smlouvy o právu
provést stavbu č. IV-12-2014125/VB/1 na stavbu: Maršov
I knn p.č. 240/13 pro garáž Ritter“ společně se žádostí o
souhlas se stavbou výše uvedeného zařízení - jedná se o
připojení k elektrické síti garáže p. Rittera, a to vzhledem k
tomu, že objekt garáže pana Rittera není evidován v Katastru nemovitostí a v rámci stavebního řízení bylo zjištěno, že
stavební povolení bylo vydáno v 90. letech, ale objekt nebyl
nikdy zkolaudován. Rada si vyžádala do příštího jednání
rady podklady ke stavbě ze stavebního úřadu za účelem
seznámení se s projektovou dokumentací.
USNESENÍ č. RM/366/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru pronájmu následujících pozemků,
všechny v k.ú. Maršov II:
p.p.č. 302, o výměře 21791 m2, druh pozemku trvalý travní
porost,
p.p.č. 281/1, o výměře 1719 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.p.č. 43/1, o výměře 768 m2, druh pozemku zahrada,
p.p.č. 307/2, o výměře 15789 m2, druh pozemku trvalý
travní porost,
p.p.č. 40/6, o výměře 842 m2, druh pozemku ostatní plocha,
p.p.č. 40/1 o výměře 1214 m2, druh pozemku zahrada,
p.p.č. 40/2 o výměře 406 m2, druh pozemku ostatní plocha.
b) pronájem pozemku p.p.č. 140/4 o výměře 79 m2, druh
pozemku lesní pozemek, v k.ú. Maršov I společnosti MODELA TRUTNOV s.r.o., IČ 64826953, se sídlem Československé armády 233, 541 01 Trutnov, a to za účelem parkování
vozidel na odstavné ploše pro penzion - 4 parkovací místa
(2,4x4,5m), se sazbou 1000,-Kč bez DPH/1 místo/rok dle
položky č. 11 Ceníku nájemného a pachtovného města Svoboda nad Úpou na dobu neurčitou s 3M výpovědní lhůtou.
USNESENÍ č. RM/367/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku na pokácení 10 vzrostlých stromů po obci
(lípa u bowlingu v Lipové aleji, lípa u zahradnictví s lavičkou,
javor u sokolovny, skupina vzrostlých stromů u lesárny), a to
od Martina Nováka, IČ 62050648, se sídlem Dr. Kramáře
1968, 544 01 Dvůr Králové nad Labem za cenu 20.200
bez DPH, tj. 24.442 Kč s DPH.
USNESENÍ č. RM/368/34/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
žádost pana Lubomíra Mejstříka o obnovení přístupu k
domu čp. 195 v Luční ulici přes pozemek města p.p.č. 203 v
k.ú. Svoboda nad Úpou s tím, že požadavek pana Mejstříka
(na zabezpečení přístupu, nikoliv příjezdu pro auta) bude
zohledněn při budoucí komplexní rekonstrukci Luční ulice.

VII. reprezentační ples města Svobody nad Úpou

6

VII. reprezentační ples města
Svobody nad Úpou – 12.2.2016
Městský ples jsme letos pořádali společně se
svazkem obcí Východní Krkonoše tak jako tomu bylo úplně při prvním plese v roce 2010.
Celým plesovým večerem návštěvníky plesu doprovázela
hudbou a zpěvem vynikající skupina Holiday Express ve
složení kvartet (více o kapela najdete na http://www.holidayexpress.cz/ ). Citujeme stručně z jejich webu:
„Hudba je jejich vášní, a proto je samozřejmostí
100% nasazení během celého včera, moderní zvuk,
profesionální výkony jednotlivých zpěváků a muzikantů, nedostižná žánrová všestrannost a bezprostřední přátelský kontakt s publikem. Toto jsou trumfy, kterými si kapela Holiday Express získává srdce
a přízeň obecenstva všech věkových vrstev, prostě
skvělá živá hudba v kombinaci s velkou energií – to
je profesionální orchestr Holiday Express“.
Tato slova dokázaly svým výkonem během celého večera a dle ohlasů hostů plesu se jednalo o nejlepší kapelu
ze všech sedmi ročníků městského plesu.
Na plese jsme přivítali starosty, místostarosty či jiné zástupce obcí svazku Východní Krkonoše a v úvodu plesu rovněž vládce hor Krakonoš přivítal všechny horaly
i přespolní na tomto krkonošském candrbálu a zejména
pak „pantáty starosty“ z Krakonošova království a poděkoval jim za to, že pilně a zdárně hospodaří ve svých
revírech. Dále vyzval starostu Svobody nad Úpou Ing.
Špetlu a místostarostu Trutnova Mgr. Hendrycha, aby zahájili ples a předali si putovní Krakonošovu fajfku, protože příští ples Krakonošova království se bude konat v Trutnově. Po tomto krátkém úvodu ples pokračoval úvodním
vystoupením svobodských břišních tanečnic pod vedením
paní Iriny Vinichuk. Moc děkujeme za krásná vystoupení
a zejména za premiérové vystoupení úplně těch nejmenších tanečnic, které vystupovaly na našem plesu před veřejností úplně poprvé.
V průběhu večera se návštěvníci plesu dočkali ještě dvou
vystoupení, která jsme tak trochu tajili. Na ples dorazily
krásné mladé modelky z Chomutova a předvedly nejprve
tanec charleston a módní show spodního prádla z období baroka a 40. let minulého století a ve svém druhém
vystoupení představily módní ukázky spodního prádla z
60. let minulého století, retro plavky a své vystoupení zakončily kankánem.
Součástí plesu byla tradičně bohatá soutěž o ceny, ve
které bylo 200 hodnotných cen, které bylo možné vy-

hrát ihned a o dalších 12 hlavních cen se losovalo těsně
před půlnocí. Lístek stál tradičně deset korun, pro hosty
plesu bylo připraveno celkem 3400 ks losů, které se prodaly během chvilky. Soutěž o ceny byla bohatá především díky tradičním sponzorům a dárcům, kteří byli i letos
opravdu štědří a samozřejmě díky svazkovým obcím, kdy
každá z nich věnovala do soutěže jednu z hlavních cen.
Město Svoboda nad Úpou jako hlavní pořadatel zakoupilo jako hlavní cenu poukaz v hodnotě 10.000 Kč na
zájezd dle vlastního výběru od cestovní kanceláře EXIM
Tours. Úplný výčet sponzorů a dárců je na prostředním
listu A3 tohoto vydání novin. Děkujeme tedy velmi ještě
jednou všem sponzorům a dárcům, kteří městu přispěli ať
už finančními či věcnými dary na tuto akci.
O tradiční skvělý raut se postaral hotel PROM, kterému
zároveň děkujeme za sponzorské zapůjčení sálu. V neposlední řadě bych ráda poděkovala svým kolegyním z
organizačního týmu města (Zina Ottová, Martina Holubová, Dáša Slaninová, Bohunka Bartoňová a Jitka Miškovská), které pomáhaly organizačně celý ples zajistit a
připravit, po celý večer zajišťovaly servis kolem přípitku
či tomboly. Jménem města moc děkuji paní Bernardové,
paní Fingerhutové, paní Kobrové a paní Kaňkové, že se
opět skvěle postaraly o šatnu. Děkuji Jirkovi Slaninovi
za bezplatné zpracování grafického návrhu reklamního
letáku, panu Aloisi Miláčkovi moc děkujeme za fotodokumentaci celého večera, při které stihl ještě bavit hosty
plesu.
Pokud jsem na někoho zapomněla s poděkováním, tak se
předem moc a moc omlouvám. Našim čtenářům nabízíme několik fotek z plesového večera.
Za plesový organizační tým
Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
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VII. Reprezentační ples města
Svoboda nad Úpou a svazku obcí Východní Krkonoše
Hlavními finančními sponzory plesu jsou:

LOPAG s.r.o.
hotel PROM

Věcné dary do soutěže o ceny věnovali:

KOSMETIKA
KADEŘNICTVÍ

Město
Trutnov

Město
Žacléř

Město
Janské Lázně

- L. Hejduková

Akvárko bar
Rýchorsk��s�����t�

- R. Cvrčková

Město
Pec pod Sněžkou

Městys
Černý Důl

Obec
Malá Úpa

Zákla��� �kola
a mat���ká �kola

Petr a Lucie

Servis lyží
a
snowboardU

Městys
Mladé Buky

Svoboda nad Úpou

Vydavatelství ZiTo
Ivana a Petr Tomanovi

Obec
Horní Maršov

arm-PRTZ-CMYK.pdf
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český rozhlas hledá šarmantní osobnost

Český rozhlas hledá Šarmantní osobnost
Šarmantní osobnost není jen půvabný, přitažlivý, zdvořilý člověk
s přirozeným osobním kouzlem, ale od roku 1996 i posluchačská
anketa Českého rozhlasu.
Za dvacet let se toho v naší zemi hodně změnilo, což vlastně také odráží
jako zrcadlo jednotlivé oceněné Šarmantní osobnosti. Vůbec prvním
držitelem titulu byl před dvaceti lety Marek Eben. Na jeho šarmu nic
naubraly ani šediny ve vlasech, které od té doby přibyly.

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

Stejně šarmantní byly osobnosti ,
které zvítězily v dalších letech:
Zdeněk Svěrák, Helena
Vondráčková, Karel Gott, Hana
Maciuchová, Eliška Balzerová,
Jiřina Jirásková, Jan Petránek,
Václav Větvička a další.
V minulém roce díky hlasům
posluchačů získal hlavní cenu,
Zlaté slunce ak. sochařky Dagmar
Štěpánkové Černé, houslista
Pavel Šporcl. Ten bude předávat
29. dubna v královéhradeckém
A l d i su hl avní c enu d a l ší mu
oceněnému. Kdo to bude, závisí
na hlasech, které můžete posílat
do konce března tohoto roku
deseti nominovaným na adresu:
Český rozhlas Hradec Králové,
Havlíčkova 292, 500 01, HK
Informace najdete také na webu: rozhlas.cz/sarm.

K

Jubilejní dvacátý ročník celostátní rozhlasové
ankety je tady!
Finále ankety Šarmantní osobnost roku vyvrcholí 29. dubna ve 20 hodin
přímým přenosem z galavečera v královéhradeckém Kongresovém centru
Aldis. Hlavní cenu předá novému vítězi Šarmantní osobnost roku 2014 –
houslista Pavel Šporcl. Pozváni budou všichni vítězové minulých let a také
nominované osobnosti tohoto roku. Jako hosté vystoupí kromě Pavla
Šporcla i zpěvačka Kamila Nývltová, Big band Českého rozhlasu, přislíbena
je účast Ondřeje Brzobohatého, Ilony Csákové a dalších. Pro deset
hlasujících jsou i letos připraveny hodnotné ceny jako LED televizor, chytrý
telefon, notebook, luxusní kosmetika a další.
Galavečer odvysílá Český rozhlas v přímém přenosu od 20 hodin na
stanicích ČRo Dvojka, ČRo Hradec Králové a ČRo Pardubice .

2014: Pavel Šporcl
houslový virtuos
2013: Václav Větvička
dendrolog
2012: Jan Petránek
publicista
2011: Yvetta Simonová
zpěvačka
2010: Eliška Balzerová
herečka
2009: Jana Štěpánková
herečka
2008: Hana Maciuchová
herečka
2007: Karel Gott
zpěvák
2006: Jiřina Jirásková
herečka
2005: Marie Rottrová
zpěvačka
2004: Radovan Lukavský
herec
2003: Květa Fialová
herečka
2002: Vladimír Čech
herec
2001: Zdeněk Troška
režisér
2000: Helena Vondráčková
zpěvačka
1999: Václav Fischer
podnikatel
1998: Miroslav Antl
státní zástupce v HK
1997: Zdeněk Svěrák
herec, scénárista, režisér
1996: Marek Eben
moderátor, herec, skladatel
_________________________

hradec.rozhlas.cz
90,5 I 95,3 I 96,5 FM

karneval na lyžích
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13oznámení

Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční
do ski areálu DUNCAN
ve Svobodě nad Úpou

v neděli

Kdy?

sǇǎĄĚĞũƚĞƐŝZDARMA ͞ǀǇũĄĚƎĞŶşŽĞǆŝƐƚĞŶĐŝŶĂĚǌĞŵŶşĐŚ
ŶĞďŽƉŽĚǌĞŵŶşĐŚƐşƚş͞
����í����������������������������
�������������������������������������
����������������������í�������������������������

13.3.2016 od 13.

Plánujete výkopové nebo zemní práce?

00

soutěže o ceny

���������������������������������������������������í���
WKKZ͊WŽĚǌĞŵŶşŶĞďŽŶĂĚǌĞŵŶşƚĞůĞŬŽŵƵŶŝŬĂēŶşǀĞĚĞŶşĂƉƎşƉĂĚŶĢũŝŶĠ
ƐşƛŽǀĠƉƌǀŬǇƐĞŵŽŚŽƵŶĂĐŚĄǌĞƚŝŶĂǀĂƓşŶĞŵŽǀŝƚŽƐƚŝ͘

vyhlášení nejhezčí masky

Dovolujeme si proto upoz��������������������������������������������������

hudební doprovod

stavebníci, kteří �����������������������������������zemními pracemi, povinni

občerstvení

��������í������������������������������������í��, zemních prací a terénních

������������ř��í������������������������í������í�����������í��í�����������������
úprav.

masky mají lyžařský
vlek za 1 Kč
Pořádá
LŠ Ski centrum
ve spolupráci s městem
Svoboda nad Úpou

��������������ř��í����ří��ř�����í����������������ř����������������í���������
������ř��í��������������������í���������������í����í�í������������������������
�ř�������������������ř��í����������� ZDARMA na internetové adrese
www.cetin.cz v �������������í���

��������������������í����������������������������
www.cetin.cz

Střípky z dějin: VESNA
Střípky z dějin – Vesna
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Antonín Tichý

Meteorologické jaro začíná bez ohledu na počasí 1.
března. Toho dne se slovanská bohyně mládí, života
a lásky, věčně dospívající a skotačivá Vesna ujímá své
tříměsíční vlády a pranic se neohlíží na námitky bradatých astronomů, kteří se ji snaží o celých dvacet dnů
ošidit. Nastává čas rašení, symbolicky započatý břízou
a mláďat většiny živáčků v přírodě. Ideální čas věnovat
pozornost dětem. Od poťouchlého autora libujícího si v
historii však v rubrice příznačně nazvané Střípky z dějin
nic prvoplánového nečekejte. Dětičky, které dnes díky
laskavosti jedné svobodské rodačky předkládám, si už

dávno měsíc co měsíc chodí na poštu pro důchod. Dcera někdejšího poválečného nástupce vyhlášeného místního fotografa Josefa Jeschke z atelieru u kostela, pana
Jindřicha Černého, známého pod dětskou přezdívkou
Mojda, paní Hana Marková mi poslala několik zajímavých fotografií ze začátku 50. let minulého století. Na
jedné jsou představitelé první generace poválečných
rodáků ze Svobody nad Úpou narození převážně v
roce 1946 v početné dělené třetí třídě s třídními učitelkami – Danou Joštovou – Hájkovou (sedící uprostřed)
a Annou Mikešovou (vpravo vzadu).

Jak se shodlo hned několik tehdejších zobrazených
předškoláků, jsou to (bohužel i s několika otazníky, na
které ani společná paměť nestačí) po řadách odpředu
zleva doprava: Lada Bekrová, Milan Oravec, Helena
Pýchová, ?, Milan Bilik, Jan Bubeník, Dana Břinčilová,
?, Jirka Hák, Helena Kratzerová, Hana Černá, Antonín
Vysloužil, Petr Vaněk II, Standa Novák, Bohouš Hradecký, Petra Hrušková, Věra Štorkánová, Petr Vaněk I,
Arnošt Horák, Ota Horváth, Jana Špacírová, Zdeněk

Možnosti tisku nedovolují rozeznat jemné charakteristické rysy obličejů, které se u mnohých ani po letech
příliš nezměnily. Tak aspoň pro informaci jména žáků
a žákyň podle třídních výkazů pěkně podle abecedy:
Adamec, Baranec, Beka, Bekrová, Brabec, Brát, Bubeníková, Černý, Doležel, Dubský, Fabiánová, Fürbacher, Havrdová, Hudáková, Hynková, Janko, Ježek,
Kapucián, Kočová, Kolodějová, Komárek, Kopřivová,
Kozáková, Krejcar, Kuba, Kubíček, Kuděla, Mačí, Ma-

Hůlek, Karel Horák, Štefan Dubský, ?, ?, a soudružka
teta.
Na dalším snímku se v roce 1957 sešly děti z předchozí fotografie s celou mateřinkou, velké i malé oddělení
i s tetami Věrou Schröffelovou a Zorkou Steinerovou
a paní kuchařkou Špetlovou. Pro svobodské pamětníky
bude jistě lahůdkou poznat i dnes už z gruntu přestavěnou budovu za křovím v pozadí vlevo od polorozpadlé
dřevěné kůlny.

jer, Miller, Nohejl, Novotný, Paseková, Pejřimovská,
Plecháčková, Polišenská, Prokopec, Puchá, Rejlová,
Rejzek, Spiegelhalter, Spiegelhalterová, Staňková,
Šimek, Šobek, Šorma, Štefanová, Tesař, Topka, Vanc,
Vaňková, Zuzánek.
To kluci a děvčátka z poloviny století, kteří chodili v té
době do mateřské školky, nabízejí na přijatelném formátu zvětšené fotografie své dětské tvářičky k lepšímu
průzkumu.

Jako bonbonek nakonec přidávám vzácné pracovně
civilní foto porodní asistentky paní Vokáčové, která mnohé z portrétovaných vítala na svět a dohlížela na jejich
zdravý vývoj.

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY O POHÁR MĚSTA
SVOBODA NAD ÚPOU

SOBOTA 12. BŘEZNA 2016
V AREÁLU DUNCAN

PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT A ROZLOUČIT SE SEZONOU
NA 6. ROČNÍK LYŽAŘSKÝCH ZÁVODŮ

REGISTRACE:
START:
ZÁVODNÍ KATEGORIE:

9:00 HOD VE FORD BARU V LYŽAŘSKÉM AREÁLU
9:30 HOD
KLUCI - HOLKY (MLADŠÍ A STARŠÍ)
MUŽI - ŽENY
SENIOŘI /KY - NAD 60 LET
SNOWBOARDISTÉ / KY (MLADŠÍ A STARŠÍ)
SKIALPCROSS
JÍZDA NA ČEMKOLIV (I PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ) - NOVINKA
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 12:00 HOD
STARTOVNÉ:
DOSPĚLÍ LAHEV SEKTU + JAHODY
DĚTI – LÍZÁTKO

! ÚČASTNÍCI ZÁVODU MAJÍ ZAJIŠTĚNOU PŘEPRAVU NA START ZDARMA !
K POSLECHU ZAHRAJE DJ OLIN KYSELA

