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Vážení spoluobčané,
podzim je tady, a s ním poněkud melancholické období,
kdy někteří z nás bilancují, co se v tomto roce povedlo a
co méně. Pokud se zaměřím na práci vedení města, mám
dobrý pocit. Povedlo se hodně dobrých věcí, které nám i
návštěvníkům zpříjemní život ve městě.
Důležité jsou ale nyní věci, které jsou ještě před námi.
Dáte mi jistě za pravdu, že např. svobodské náměstí nepatří v současné době k nejvýstavnějším. Nebýt názvu,
ani by si spousta lidí neuvědomila, že jde právě o náměstí, pomyslné centrum obce. Chybí mu obvyklé uzavřené
uspořádání měšťanských domů, chybí lavičky určené k
odpočinku a setkávání se s ostatními obyvateli a vůbec.
Místo toho nevzhledné parkoviště, přeplněné kontejnery
a neudržované, přerostlé a nevhodné dřeviny. Na základě podnětu radního Ing. Jiránka rada uvažuje o koncepčním řešení náměstí, aby se centrem města skutečně stalo.
A nyní se dostávám pomalu k tomu, proč jsem si vzal
téma listopadového úvodníku na starosti. S řešením náměstí úzce souvisí i budoucnost dominanty Svobody nad
Úpou – Staré radnice nebo chcete-li budovy bývalého
kina.
Vedení města se touto budovou v minulém období zabývalo a nechalo pro zastupitelstvo vypracovat studii využitelnosti nemovitosti. Budova je v havarijním stavu, ohrožuje občany a vyžaduje proto generální opravu. Návrh
obsahoval multifunkční kulturní místnost, byty, ordinace,
nebytové prostory určené k pronájmu apod. Návrh řešení pěkný, ale pro město velice drahý. Jedná se o několik
desítek milionů korun. Neexistují dnes ani dotační tituly,
které by nám pomohly. Všichni jsme si vědomi jedinečnosti domu s charakteristickou štíhlou věží, která je osazena
mechanickými hodinami. Hodiny už nejsou dlouho v chodu, neboť je věž nakloněná tak, že se stroj musel seřizovat každý měsíc za nemalé peníze. Velmi nám odbíjení
hodin chybí. Nemilosrdná gravitace! Velké peníze navíc
stálo i zajištění věže proti případnému zhroucení.
Na minulém zasedání zastupitelstva jsme měli debatu o
Staré radnici na pořadu jednání. Názory na budoucnost

budovy se různí. Někteří chtějí zachovat historický ráz
domu (hlavně opravit fasádu a věž), někteří jsou pro demolici, někdo pro prodej. Z tohoto důvodu jsme se rozhodli zapojit do rozhodovacího procesu občany města,
tak jak jsme to udělali již několikrát.
V příloze naleznete anketní lístek, který vyplňte a vhoďte
do schránky na Městském úřadu.
Přeji vám hezké prožití podzimních dnů.
Mgr. Petr Týfa, radní

zprávy z města a z radnice
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci listopadu oslaví svá životní jubilea dámy Taťána
Kapuciánová, Božena Pultarová, Julie Matysková a pánové Rudolf Hofer a Mikuláš Vogyeráczki. 
Přejeme jim všem do dalších let především hodně zdraví.

Komunikujte se svou
obcí moderně!
NOVINKA: Informační servis obce v mobilním telefonu! Registrace ZDARMA!
Město Svoboda Nad Úpou oznamuje občanům zprovoznění moderního informačního systému MOBISYS.
Informace o dění v obci jsou nyní každému k dispozici
formou zpráv do mobilních telefonů. Více informací na
www.musvoboda.cz případně na www.mobisys.cz

Naše obec udělala další krok ke zlepšení komunikace
mezi radnicí a občany zavedením nového informačního
systému MOBISYS. Služba je pro občany zcela zdarma!
Platforma MOBISYS byla speciálně vyvinuta pro obce s
cílem umožnit jim provozovat obecní informační servis,
který bude doručován formou zpráv na mobilní telefony občanů obce. Modernost této služby spočívá především v mobilní aplikaci MojeObec, která je občanům k
dispozici zcela zdarma v obchodu Google Play a App
Store. Skrze tuto aplikaci mají občané možnost přijímat
informační servis nejen ze své vlastní obce, ale případně
také z dalších obcí dle zájmu. Aplikace ovšem umožňuje
oboustrannou komunikaci a občané tak nově získávají
možnost se zapojit do dění své obce pomocí tzv. hlášení, skrze které mohou radnici informovat o obecních
problémech. Balíček služeb aplikace doplňuje přehled
nejdůležitějších kontaktů spojených s obcí, např. kontakty
na obecní a stavební úřad, popř. tísňové a poruchové
linky. Aplikace MojeObec je v současnosti k dispozici
pro všechny chytré mobilní telefony, tzv. smartphones, s

operačním systémem Android a iOS (iPhone).
Pro občany, kteří stále používají klasické mobilní telefony,
má služba k dispozici řešení ve formě zasílání informačního servisu obce pomocí klasických SMS zpráv. Občané
tak nepřijdou o informační servis, ale vzhledem k omezeným možnostem těchto telefonů nebudou moci využívat
dalších služeb (hlášení, obrázky ve zprávách a omezení
počtu znaků zpráv.
Jak tedy službu začít využívat?
Mám chytrý telefon (Apple, nebo Android)
Stáhněte si aplikaci MojeObec. v případě telefonu
iPhone z internetového obchodu App Store, a pokud
vlastníte telefon s operačním systémem Android, tak z internetového obchodu Google Play. Při prvním spuštění
aplikace Vám bude nabídnuta registrace k tzv. domovské
obci a jejím informačním kanálům. Volba domovské obce
je velmi důležitá, neboť občané mají možnost podávat
hlášení pouze ve své domovské obci. Dále registrace nabízí možnost připojit se k informačním kanálům ostatních
obcí. Jakmile občan potvrdí svůj výběr kliknutím na tlačítko „registrace služby“, je služba plně aktivní.
Po dokončení registrace je uživatel přesměrován na úvodní stránku své obce – stránku Home, a dále jsou mu k dispozici stránky Zprávy, Hlášení a Nastavení. Uživatelské
rozhraní aplikace je dostatečně přehledné a intuitivní, ale
pokud by snad uživatel přece jenom potřeboval pomoci,
je mu na každé jednotlivé stránce k dispozici nápověda.
Výhody mobilní aplikace:
• Zprávy od vedení obce
o Neomezeně dlouhý text
• Obrázky ve zprávách
• Důležité informace o obci
o Kontakty
o Úřední hodiny
o apod.
• Podávat hlášení vedení obce
o Odeslání textu
o Odeslání obrázku
o Vedení města Vás může přes aplikaci informovat
o řešení podaného hlášení
Mám klasický mobilní telefon bez připojení na internet
Majitelé klasických mobilních telefonů se ke službě mohou registrovat pomocí unikátního registračního kódu,
který je nutné zaslat formou SMS z mobilního telefonu
občana na telefonní číslo (+420) 777 080 880. Registrační kód má pro informační kanál “Obecní zpravodajství” podobu „REG_SVOBODANUP_OBZ“ *( znak „ _“
nahraďte mezerou).
Výhody klasické SMS registrace:
• Zprávy od vedení obce
o Text omezen na 160 znaků

Další informace je možné čerpat z: 
http://www.mobisys.cz/
Případně přímo na radnici u tajemnice MěÚ - Ing. Ivana
Balcarová
iva.balcarova@musvoboda.cz, telefon 499 871 197,
mobil 731 479 260
Počet voličů v seznamu
Vydané obálky
Účast voličů v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy
č.
1
2
7
12
30
32
36
37
41
43
50
52
56
67
68
70
75

Výsledky voleb do krajského
zastupitelstva ve Svobodě
nad Úpou
Krajské volby se konaly ve dnech 7. – 8. října 2016
a zde jsou výsledky ze Svobody nad Úpou:ffff

okrsek Svoboda
945
342
36,19 %
342
341

kandidátní listina
Volte Pr. Blok www.cibulka.net
ODS
Koalice SPD a SPO Tomio Okamura
ČSSD
ANO 2011
TOP 09
Koalice pro Královéhradecký kraj
KSČM
Národní demokracie
Úsvit s Blokem proti islamizaci
STAROSTOVÉ a VÝCHODOČEŠI
Svobodní a Soukromníci
Koalice Piráti a SZ pro KHK
NE ILEG. IMIGRACI - PEN. PRO LIDI
NEZÁVISLÍ
SPR-RSČ M. Sládka, Patrioti, HOZK
DSSS - Imigranty, islám nechceme!

okrsek
Svoboda
0
39
37
51
82
32
28
27
2
1
11
9
21
0
0
0
1

Okrsek Maršov
735
213
28,98 %
213
211

%
0,00
11,43
10,85
14,95
24,04
9,38
8,21
7,91
0,58
0,29
3,22
2,63
6,15
0,00
0,00
0,00
0,29

okrsek
Maršov
2
22
14
42
48
18
8
27
0
5
12
6
4
1
0
1
1

CELKEM
1680
555
33,04 %
555
552

%

CELKEM

%

0,94
10,42
6,63
19,90
22,74
8,53
3,79
12,79
0,00
2,36
5,68
2,84
1,89
0,47
0,00
0,47
0,47

2
61
51
93
130
50
36
54
2
6
23
15
25
1
0
1
2

0,36
11,05
9,23
16,84
23,55
9,05
6,52
9,78
0,36
1,08
4,16
2,71
4,52
0,18
0,00
0,18
0,36

Podrobné volební výsledky z jiných obcí, z celého kraje či z celé republiky je možné získat na volebním serveru www.volby.cz.
Našim čtenářům pro zajímavost předkládáme výsledky krajských voleb z roku 2012. Volební účast v našem městě
byla téměř stejná, počet platných hlasů za celou Svobodu byl dokonce zcela stejný.

Počet voličů v seznamu
Vydané obálky
Účast voličů v %
Odevzdané obálky
Platné hlasy

okrsek Svoboda
921
323
35,07 %
323
306

Okrsek Maršov
792
252
31,82 %
250
246

CELKEM
1713
575
33,57 %
573
552

zprávy z města a z radnice
č.
7
8
11
16
18
22
30
43
47
53
57
60
67
70
71
74
77
85
93

kandidátní listina
Volte pr. Blok www.cibulka.net
Strana Práv Občanů ZEMANOVCI
TOP 09 a Starostové pro KHK
Strana soukromníků ČR
Koalice pro KHK-KDU-ČSL-VPM
Nár. socialisté - levice 21. století
Věci veřejné
KSČM
PATRIOTI
DSSS-STOP NEPŘIZPŮSOBIVÝM
Suver. - Strana zdravého rozumu
ČSSD
Česká strana národně sociální
ODS
VÝCHODOČEŠI
Změna pro Královéhradecký kraj
Strana svobodných občanů
SNK Evropští demokraté
Česká pirátská strana
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okrsek
Svoboda
7
13
47
2
15
2
2
50
4
6
8
63
1
43
14
11
6
2
10

%
2,28
4,24
15,35
0,65
4,90
0,65
0,65
16,33
1,30
1,96
2,61
20,58
0,32
14,05
4,57
3,59
1,96
0,65
3,26

okrsek
Maršov
6
12
50
0
3
1
3
53
5
6
3
61
0
14
11
6
2
1
9

%

CELKEM

%

2,43
4,87
20,32
0,00
1,21
0,40
1,21
21,54
2,03
2,43
1,21
24,79
0,00
5,69
4,47
2,43
0,81
0,40
3,65

13
25
97
2
18
3
5
103
9
12
11
124
1
57
25
17
8
3
19

2,35
4,52
17,57
0,36
3,26
0,54
0,90
18,65
1,63
2,17
1,99
22,46
0,18
10,32
4,52
3,07
1,44
0,54
3,44

Zprávy z knihovny
V úterý 18. 10. se konalo autorské čtení paní spisovatelky Anny Johany Nyklové. Tato velmi aktivní seniorka
představila svoji novou knihu Snění Babky Ťapky, která
vyjde před Vánoci. Její příběhy ze života byly zajímavé
a hezky se poslouchaly. Děkuji místním seniorům, že se
sešli v tak hojném počtu.
Pavla Tůmová – knihovnice

Nabídka kurzu němčiny
Němčina pro začátečníky i pokročilé, příprava na maturitu, k přijímačkám na VŠ, konverzace. Termín dle dohody.
Kontakt:
Mgr. Ivana Dvorská
		dvorska.iva@seznam.cz
		
tel. 606 180 115
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Návštěva Mikuláše

V pondělí 5.12.2016 - návštěva Mikuláše a jeho přátel
u Vás doma mezi 17. – 20. hodinou
Tato služba je již tradičně zdarma a vykonávají ji mnoho
let zkušení harcovníci, jak nebeští, tak pekelní.
Objednávky:
Kontakt do nebe:
737 190 014
				737 113 030
Kontakt do pekel:
603 439 747
				604 893 686

Výpis usnesení z 49. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 05.10.2016
USNESENÍ č. RM/621/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
a) dopis paní Evy Říhové doručený městu dne 27.9.2016
a evidovaný pod č.j. SVO/2971/2016 (viz příloha originálu zápisu) s tím, že jednání rady se zúčastnil manžel paní Říhové, pan Milan Říha na základě plné moci.
Předmětem společného jednání bylo pokusit se vyjednat
společné vzájemně akceptovatelné řešení všech problémů v lokalitě v Maršově II (řízení o umístění hnojišť, majetkoprávní vypořádání ohledně stavby komunikace na
pozemku Říhových, nepovolená stavba stáje u domu čp.
7 v Maršově II).
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) na základě jednání dle bodu a) tohoto usnesení následující postup či stanovisko rady v dané záležitosti:
- došlo k vyjasnění si věcí uvedených v dopise paní Evy
Říhové doručeném městu dne 27.9.2016 a evidovaném
pod č.j. SVO/2971/2016,
- na základě toho byl projednán režim hnojišť tak, že hnojiště budou umístěna v lokalitách uvedených v návrhu Havarijního plánu s tím, že na p.p.č. 229/2 v k.ú. Maršov
I bude smluvně ujednána možnost využívat nadále občany a turisty pro chůzi historicky vyšlapaného koridoru
(pěšky nikoliv auty),
- ve věci návrhu majetkoprávního vyrovnání (umístění části komunikace v lokalitě Pod Rýchorami na pozemku Říhových) navrhl pan Říha protinávrh - místo části louky na
p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II by měli zájem o část cesty
na p.p.č. 380 v k.ú. Maršov II s tím, že souhlasil s věcným břemenem přístupu, případně i příjezdu pro vlastníky okolních pozemků p.p.č. 230/1 a 230/2, oba v k.ú.
Maršov II, a rada s tímto protinávrhem nemá problém,
- ve věci odstranění stáje u čp. 7 v k.ú. Maršov II rada
vyjádřila názor, že pokud dojde k přestěhování zvířat a

k odstranění všech ostatních zařízení (přístřešky, maringotky apod.) kolem domu čp. 7, tak je ochotna připustit
dodatečné schválení stavby s tím, že názor rady se liší v
poměru 2 : 2 ohledně velikosti stáje (2 členové požadují
velikost maximálně do cca 2/3 současné délky, 2 členové rady nemají problém se současnou velikostí stáje),
bude však záležet na zastupitelstvu, ke kterému názoru
se přikloní.
USNESENÍ č. RM/622/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou trvá
na svém stanovisku - usnesení č. RM/525/43/2016 z
29.6.2016 a znovu neschválila žádost paní Kubcové s
podpisy 22 občanů, kterým požadují znovuprojednání
žádosti o zřízení zábradlí podél dlažby z hrubých žulových kvádrů ve spodním úseku místní komunikace „ke
křížku“ na Sluneční stráni.
USNESENÍ č. RM/623/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) zveřejnění záměru prodeje spoluvlastnického podílu
ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/1 v k.ú. Maršov I, spoluvlastnického podílu ve výši 8502/10000 na
parcele st.p.č. 89/3 v k.ú. Maršov I, spoluvlastnického
podílu ve výši 8502/10000 na parcele st.p.č. 89/4 v
k.ú. Maršov I s tím, že pověřuje tajemnici MěÚ, aby zajistila zpracování znaleckého posudku na ocenění všech
těchto podílů a posléze budou tyto podíly nabídnuty k
prodeji Společenství vlastníků jednotek Pietteho nám.
č.p. 72, 73, 74, Svoboda nad Úpou, IČ 260 03 376, se
sídlem Pietteho náměstí č.p. 72, 542 24 Svoboda nad
Úpou.
Rada města Svobody nad Úpou doporučuje
b) Zastupitelstvu města zrušení předkupního práva k bytovým jednotkám č. 730002, 740001, 740002 a 740004
v bytovém domě Pietteho náměstí č.p. 72, 73 ,74, pokud

zápis zasedání rm
budou mít vlastníci bytových jednotek o zrušení předkupního práva zájem a uhradí si náklady s tímto spojené
(správní poplatek ve výši 1.000 Kč za návrh na vklad
do KN).
USNESENÍ č. RM/624/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti pana Eduarda Šurina o stanovisko města k předložené projektové dokumentaci na
výstavbu kanalizační přípojky k objektu čp. 66 v Maršově II. Projektová dokumentace pro územní řízení s názvem
„Kanalizační přípojka Svoboda nad Úpou čp. 66“ ze
září 2016, číslo zakázky 35/2016, kterou vypracovala
Ing. Blanka Matějková (viz příloha originálu zápisu) řeší
kanalizační přípojku podél komunikace na p.p.č. 426 v
k.ú. Maršov II mimo asfaltovou plochu s napojením do
stávající kanalizační šachty na p.p.č. 408 v k.ú. Maršov
II (vlastník pí Majoberová), tzn., že k překopu asfaltové
komunikace dojde kolmo na hranici parcel p.p.č. 425/2
a 425/3, obě v k.ú. Maršov II, přípojka dále povede po
p.p.č. 425/2 (vlastník pí Matoušková a po p.p.č. 425/1
v k.ú. Maršov II (vlastník Město). Rada stanovila, že vše
bude řešeno Smlouvou o právu k provedení stavby s budoucí smlouvou o zřízení služebnosti inženýrské sítě s
tím, že budou jasně stanoveny podmínky vedení přípojky
mimo asfalt v zelené ploše (nesmí poškodit krajnici asfaltové vozovky, následné ozelenění) a vedení přípojky přes
komunikaci (povinnost provedení zhutnění a předložení
atestu zhutnění).
USNESENÍ č. RM/625/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
Výroční zprávu příspěvkové organizace Základní škola a
mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov - školní
rok 2015/2016 (viz příloha originálu zápisu) bez námitek.
USNESENÍ č. RM/626/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou projednala
urbanistickou studií Ing. Žateckého z 03/2012 a a zabývala se výběrem nejvhodnější lokality pro výstavbu rodinných domů, a to s ohledem na rostoucí zájem žadatelů
o výstavbu RD v našem městě v souvislosti s televizní reportáží o městě ze dne 26.9.2016. Rada se shodla, že
prioritou bude zjistit stavební připravenost 6 pozemků v
lokalitě Luční ulice, jakmile budou zjištěny technické podmínky dovybudování chybějících inženýrských sítí u jednotlivých správců s vazbou na finanční potřebnost, město
svolá schůzku žadatelů, jejichž žádosti, resp. kontakty
bude radnice shromažďovat.
USNESENÍ č. RM/627/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
nabídku pana Ladislava Šteruského za odprodej nekvalitního zbytkového dřeva uloženého na místě budoucí hasi-
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čárny ve výši 6.000 Kč včetně DPH a dále jeho nabídku
na likvidaci velkých stromů před cukrárnou v Tyršově ulici
(součást regenerace veřejné zeleně v této lokalitě) s tím,
že městu zaplatí 1.000 Kč včetně DPH za dřevo a likvidaci provede na vlastní náklad.
USNESENÍ č. RM/628/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti SVOBODA - dopravní a inženýrské stavby a.s. (dále jen „firma“) o prodloužení termínu
dokončení VZMR „Přechody pro chodce a chodníky v
k.ú. Maršov II“ do 31.10.2016 z důvodů podrobně popsaných v zápise (zdlouhavé řízení k vydání dopravně
inženýrského opatření k provozu na pozemních komunikacích) s tím, že na prodloužení termínu bude sepsán
dodatek ke Smlouvě o dílo.
USNESENÍ č. RM/629/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
žádost paní Ivety Stránské o stanovisko města ve věci
opěrné zdi u čp. 318 na Sluneční stráni včetně projektové
dokumentace od Hynka Stiehla ze září 2016. Jedná se o
nepovolenou stavbu, kterou v polovině září zastavil stavební úřad a připravuje řízení k odstranění stavby. Rada
projednávání žádosti odložila a požaduje:
- předložení geodetického vytyčení hranic pozemku podél komunikace za přítomnosti zástupce města,
- prověřit poškození místní komunikace v blízkosti zdi, způsobené stavbou,
- prověřit průjezdnost vozů městské techniky (při provádění zimní údržby) a hasičské techniky.
USNESENÍ č. RM/630/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádost společnosti PDV RAILWAY
a.s. o vydání souhrnného stanoviska k plánované opravě kolejiště v nz Svoboda nad Úpou. Touto stavbou není
dotčen žádný městský pozemek a jedná se o výměnu kolejiště uvnitř vlakového nádraží.
USNESENÍ č. RM/631/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou vydává
kladné stanovisko k žádosti KÚ Královéhradeckého kraje
o vyjádření k žádosti o udělení licence vnitrostátní veřejné
linkové osobní dopravy pro dopravce: H.F. TOUR s.r.o.,
IČ 274 52 140 na linku: 690 800 Horní Malá Úpa - Pec
pod Sněžkou - Trutnov - Hradec Králové - Praha.
USNESENÍ č. RM/632/49/2016
Rada města Svobody nad Úpou předává
Zastupitelstvu města k projednání email od Mgr. Huspeka
se žádostí o sdělení stanoviska ve věci návrhu na zastavení exekuce proti povinnému Martinovi Hážovi (podrobně
viz zápis), a to s ohledem na dlužnou částku na nájemném z let 1999 - 2004 ve výši 47.314 Kč + příslušenství.

7SKI RESORT PŘÍJME POKLADNÍ

SKIRESORT ČERNÁ HORA – PEC

PŘÍJME POKLADNÍ
Společnost MEGA PLUS s.r.o., Janské Lázně, provozovatel lyžařských areálů
přijme : POKLADNÍ NA ZIMNÍ SEZÓNU 2016/17
do střediska: Janské Lázně
Černý Důl
Pec pod Sněžkou
Pracovní poměr na dobu určitou : PROSINEC 2016 – BŘEZEN 2017
příjme také :


POKLADNÍ NA VEČERNÍ LYŽOVÁNÍ


PROSINEC 2016 – BŘEZEN 2017



(18:00 – 21:00 HOD ) - LD Protěž v Janských Lázních, zaměstnání na dohodu o provedení
práce

Pracovní náplň:



Prodej skipasů
Komunikace se zákazníky

Požadavky:







Příjemné vystupování, komunikativnost
Zodpovědnost a pečlivost
Uživatelská znalost PC
Spolehlivost, samostatnost
Chuť pracovat i o víkendech
Znalost alespoň jednoho cizího jazyka (AJ, NJ ) vítána

Nabízíme:





Hodinová mzda od 100 ,- /hod a další osobní ohodnocení
Zaškolení, zajímavou a zodpovědnou práci
Práce na hlavní pracovní poměr, také brigádně na dohodu o provedení práce
Firemní benefity: stravenky, firemní oblečení, skipasy
Životopisy zasílejte na: jana@skiresort.cz
Informace : Jana Zelenková - tel. : 734 578 649 nebo 499 875 152

ZLATÉ RADY NAŠICH BABIČEK V ČRO
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9ANKETA - STARÁ RADNICE

Zlaté rady našich babiček ve vysílání Českého rozhlasu Hradec
Králové

Anketa- Stará radnice

Víte, jak nepřipálit mléko, jak zvýšit lesk
pokojových květin nebo jak vyčistit
špinavé sklenice?
Poradí vám Zlatá rada Českého rozhlasu
Hradec Králové! Každý všední den po půl
desáté jsou pro vás připravené zaručené a
léty vyzkoušené rady našich babiček, které
by měly být pomocníkem v domácnosti, na
pracovišti, cestách, zkrátka všude, kde
posloucháte Český rozhlas Hradec Králové.

Jak se zbavit mravenců v domácnosti
Kupte si lahvičky esenciálního hřebíčkového a mátového oleje. Do deci vody
nakapejte po 30 kapkách od každého oleje. Asi deset dní stříkejte rozprašovačem
tuto směs na všechna místa, kde se mravenci objevují. Opravdu se vám je
postupně podaří vyhnat. Zlatá rada paní Radky z Opočna
Jak mít pořád skvěle nablýskané boty
Když zrovna není po ruce krém na obuv, stačí oloupat cibuli, natřít s ní boty a
chvíli nechat zaschnout. Pak už jen botu vyleštit suchým hadříkem a hurá na bál.
Zlatá rada paní Mariez Roudnice u Lhoty pod Libčany

Jak vyčistit špinavé sklenice i lahve
Špinavé sklenice i lahve dobře vyčistí kávová sedlina rozmíchaná v teplé vodě.
Zároveň odstraní zápach. Pro odstranění zápachu musíme vydržet 2-3 dny.
Stejně dobré na vyčištění lahví jsou i malé kousky papíru s vodou nebo slupky od
brambor, ale jen syrových. Zlatá rada J. Nývltové z HK
Jak bojovat proti šatním molům
Aby se do oblečení nedostali moli, dejte do kapes kaštany, hřebíček, nebo
levanduli, která šatník krásně provoní. Zlatá rada operní pěvkyně Emy Hubáčkové

Vaši zlatou radu odměníme

Kromě rad odborníků denně vysíláme i vaše rady a ty nejlepší každý týden
odměníme. Autory vítězných rad pozveme koncem roku do Radiokavárny
Českého rozhlasu Hradec Králové na předvánoční setkání spojené s veřejnou
nahrávkou. Můžete to být právě Vy! Pokud máte svůj tip, pošlete ho na adresu:
Český rozhlas Hradec Králové, Havlíčkova 292, 50101 Hradec Králové, nebo na
e-mail: zlatarada@rozhlas.cz
Všechny Zlaté rady
hradec.rozhlas.cz

najdete

na

našich

internetových

stránkách

Využití objektu bývalého kina

Město se rozhoduje o využití budovy Staré radnice (budovy bývalého
kina). Budova je ve velmi špatném stavu, ohrožuje zdraví, život a
majetek lidí. Na druhou stranu se jedná o dominantu města. Řešení je
určitě celá řada, ale pro účely ankety jsme pro Vás připravili
následující anketní otázky:

1. Zabývat se dotačními tituly a případnému získanému dotačnímu titulu budoucí využití
objektu přizpůsobit, formou rekonstrukce (tj. stávající objekt kina nechat stát, tak jak je a
čekat na vhodné dotační tituly s tím, že do rozpočtu budou každoročně vyčleňovány finanční
prostředky na nezbytné udržovací práce). Vhodné dotační tituly do roku 2020 neexistují.
2. Zbourat objekt a zabývat se výstavbou objektu nového s dotací dle bodu 1,
s tím, že navrhujete následující využití objektu:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………….…………………………………………………………………..
3. Zbourat objekt a přizpůsobit volný prostor v rámci studie revitalizace náměstí (například
parčík vedle radnice s parkovací plochou za radnicí).
4. Nechat vypracovat znalecký posudek a prodat objekt.
5. Uveďte jiný, vhodnější způsob využití:
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………………...

-

zvolenou variantu zakroužkujte, případně doplňte textem.

-

Vyplněný formulář vhoďte do dopisní schránky na vstupních dveřích Městského úřadu
Děkujeme předem za Váš názor.

INZERCE10

11ZELENÉ POTRAVINY

ZELENÉ POTRAVINY
JAKO ŠANCE NA ZMĚNU
MLADÝ JEČMEN A ŘASA CHLORELLA GREEN WAYS
Už jsem o nich slyšel/a nebo o nich vůbec nevím?
- teď mám možnost dozvědět se víc, zeptat se na co potřebuji a můžu
je i vyzkoušet :o)
Přijměte pozvání na osobní setkání s ochutnávkou, kde se také dozvíte:
- co jsou zelené potraviny GW a co umí
- jak drobnou změnou lze podpořit naše zdraví
- být zdravý a cítit se dobře je normální a jde to v každém věku!
KDY:

16. listopadu 2016
17,30 – 19 hod.

KDE:

v Městské knihovně ve Svobodě nad Úpou

Rezervujte si, prosím, své místo osobně nebo na tel.: 499 871 268
Provedu vás i svou více jak desetiletou cestou s ječmenem a chlorellou
u sebe, své rodiny, ale i našich zákazníků a klientů, kde mohu zmínit například
zkušenosti :
- u různých zdravotních obtíží (bolesti hlavy, kloubů, oslabení imunity, alergie,
atopický
ekzém,
problémy
s krevním
tlakem,
cholesterolem, dysfunkce štítné žlázy, rakovina, psychické
obtíže …)
- u sportovců (včetně vrcholových)
- v průběhu těhotenství, při porodu, šestinedělí a při kojení
- u dětí (imunita, hyperaktivita a specifické obtíže …)
- především s prevencí pro nás všechny

Těším se na vás i s vašimi dotazy :o)
Mgr. Jana Kaplanová, DiS.
vedoucí skupiny GW, průvodkyně životní změnou

Spuštění elektronické evidence tržeb
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zprávy ze školy

1. kurz anglické konverzace
V říjnu proběhl kurz anglické konverzace pro žáky 6.9. ročníku.V naší škole celý týden vyučovala konverzaci
americká dívka jménem Rachel.

3. Stále pokračují soutěže
do naší celoroční hry
„ O tajný výlet“ :
Piškvorky II.stupeň - školní kolo

2. Beseda o Indii
V pondělí 10.10. za dětmi přijela Kateřina Gužíková z
Diecézní katolické charity v Hradci Králové, aby jim přiblížila zemi, ze které je naše adoptovaná indická holčička Soniya. Proběhly 3 přednášky, ve kterých děti zhlédly
prezentace, ukázky indického sárí apod.

V úterý 11.10. proběhlo školní kolo soutěže ve hře zvané
piškvorky. Celkem se zúčastnilo 24 dětí ze druhého stupně naší školy. Jedná se o postupovou soutěž, pětičlenné
družstvo + náhradník nás budou reprezentovat na okresním finále v Trutnově.
Výsledky :
1. Martin Höhne, 2. Jiří Horák, 3. Jáchym
		
Veselý, 4.-6. Naďa Štěpová, Věra Marie
		
Klozová, Karolína Píchová

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
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Ve středu 12.října proběhla další část celoroční soutěže
o účast na tajném výletě – poznávání přírodnin pro žáky
2.až 5.třídy. Přišlo 21 žáků. Vítězové jsou:
1.místo – Marta Homolová, Sára Vlčková – získávají 4
body,
2.místo – Michaela Macháčková, Jakub Kraus – získávají 3 body,
3.místo – Marie Línková, Tereza Kratochvílová – získávají 2 body.
Logická olympiáda 2.-5.třída
Celkem se v kategorii Kategorie A (2.-5. ročník ZŠ) do soutěže zapojilo 14706 řešitelů, z toho ve Vašem kraji 587,
z naší školy 7.
V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75% nejlepších řešitelů základního kola
Pořadí
(kraj)
111.-115.
156.-160.
201.-204.
229.-238.

Celkové
pořadí
3097.-3224.
4040.-4188.
5261.-5410.
5851.-6049.

Příjmení,
jméno
Pačes, Filip
Šustr, Marek
Stránský, Filip
Kotroušová, Hana

Třída
2.
2.
2.
2.

Kvantil
(kraj)
80,92
73,25
65,67
60,39

Kvantil
(celkem)
78,52
72,03
63,73
59,55

Celkem se v kategórií Kategorie B (druhý stupeň ZŠ a odpovídající ročníky víceletých SŠ) do soutěže zapojilo 21246
řešitelů, z toho ve Vašem kraji 925. V následující sestavě jsou výsledky zobrazeny pouze u žáků, kteří byli mezi 75%
nejlepších řešitelů základního kola.
Pořadí
(kraj)
72.-81.
533.-546.
620.-639
640.-653.

Celkové
pořadí
2154.-2309.
13251-13566.
15131.-15591.
15592.-15831.

Příjmení,
jméno
Höhne, Martin
Francová, Anna
Hynková, Andrea
Janková, Alena

4. Přijímací řízení
na střední školy nově
Obory s talentovou zkouškou požadují podání přihlášky
do 30.11.2016, přičemž talentová zkoušky probíhá v lednu. Ke studiu v ostatních oborech doručí žáci nejvýše 2
přihlášky do 1.3.2017 řediteli střední školy. Kritéria hodnocení pro přijetí vyhlašuje ředitel SŠ do 31.1.2017 s tím,
že jednotná zkouška z matematiky a českého jazyka je
povinná pro všechny maturitní obory a započítává se do
hodnocení nejméně 60%. Jednotnou zkoušku může žák
vykonávat ve dvou termínech – 12.4.2017 a 19.4.2017,
započítává se lepší výsledek.

Třída
8.A
7.
6.
7.A

Kolektiv zaměstnanců a dětí mateřské školy ve Svobodě
nad Úpou chce touto cestou poděkovat všem, kteří nás
v uplynulém školním roce obdarovali a něco pro nás ve
svém volném čase udělali.
• pí. Pavelkové – za drobné suvenýry (magnetky,
hračky)
• manželům Vachkovým – za darování dětského kočárku pro panenky
• manželům Šustrovým - za darování sponzorského
daru na stavebnice a drobné hračky
• panu Kaňkovi – za ztvárnění postavy Krakonoše a
jeho návštěvou v MŠ
• pí. Pichové – za upečení perníčků pro děti na rozloučenou se školáky
• manželům Řehákovým – za darování šátečků na
cvičení s dětmi, za sladkosti pro děti, za balící papíry, za darování narozeninového dortu, za upečení
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Kvantil
(kraj)
91,84
41,78
32,05
30,22

Kvantil
(celkem)
89,50
36,89
27,70
26,05

Informace o přijetí vyvěsí škola na svých stránkách do
dvou dnů po získání výsledků z Centra, nejpozději ale
zveřejní seznam přijatých 30.4.2017. Rozhodnutí o nepřijetí zasílá SŠ zákonnému zástupci, který se může do 3
dnů proti rozhodnutí odvolat.
Přijatý žák dává najevo úmysl studovat obor odevzdáním
zápisového lístku do 10 dnů řediteli SŠ. Zápisový lístek
vydá žákovi ZŠ v březnu a žák jej smí použít jen jednou.
Výjimku tvoří případy přijetí po odvolání.
Nebude-li žák přijat v prvním kole, může podat neomezené
množství přihlášek do oborů, které se v prvním kole nenaplnily, a ředitel příslušné SŠ vyhlásil další kolo. Seznam takových
volných míst bude vyvěšen na stránkách krajského úřadu.

perníčků
• pí. Formanové – za darování vlny
• pí. Turkové – za darování barevných papírů, obrázkových sešitů, drobných hraček, látek a vlny
• pí. Koudelkové – za barevné obrázky do farmy, za
drobné hračky
• pí. Humňalové – za darování puzzlí
• pí. manželům Hovardovým – za darování reflexních vest pro děti, pastelky, kalendáře
• pí. Škardové – za zimní a velikonoční vykrajovátka
• panu Hoškovi – za papíry do kopírky.
• pí. Vrbenské – za darování dětských knížek
• pí. Hofmannovi – za darování baterií do hraček
• manželům Dřízkovým – kreslící tabuli, skákací míč,
dětské knížky
Ještě jednou moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci v dalším školním roce
Za mateřskou školu, Jana Hanušová

KULTURNÍ TÝM
KULTURNÍ TÝM

Logická olympiáda 6.-9.třída

Pořadí
(škola)
1.
2.
3.
4.

zprávy ze školy

5. PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
MATEŘSKÉ ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK
2015/2016

Poznávání přírodnin 2.-5.třída

Pořadí
(škola)
1.
2.
3.
4.
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První sobotu v říjnu, jsme uspořádali na Muchomůrce
naši velice oblíbenou DRAKIÁDU: O)
Počasí bylo krásné a slunečné. Děti i dospělí nejprve
dostali razítko na ruku, pro volný vstup do Farmaparku
Muchomůrka. V dílničce si mohly děti vyrobit Dráčka Svoboďáčka.Vítr tentokrát foukal, tak se mohlo začít pouštět,

běhat a soutěžit. Porota, složená z přihlížejících a rodičů,
vybírala po celou dobu akce draky do připravených kategorií, jako - nejvýše letící, doma vyrobený, největší, atd.
Po vyhlášení a rozdání věcných i sladkých cen si děti
opekly špekáček, bramboru, či jablíčko a užívaly krásného slunečného odpoledne.
Za krásnou fotodokumentaci, která vystihuje úžasnou atmosféru, děkujeme p. Křivkovi.

KULTURNÍ TÝM
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17 Střípky z dějin: Kde udělali soudruzi z NDR chybu
Střípky z dějin – Kde udělali soudruzi z NDR chybu  Antonín Tichý

V duchu proslaveného Rádia Jerevan to vlastně ani nebyli soudruzi z NDR, ale současní přátelé z Bavorska a
nakonec i oni jsou v tom nevinně. Úplně na začátku byla
nabídka celkem banální zimní pohlednice svobodského
náměstí ze sedmdesátých let minulého století na jednom
ze zahraničních aukčních portálů internetu. Že ji nejmenovaný prodejce nabízel jako pohled na kostel sv. Jana
Nepomuckého, tím jsem se ošálit nenechal. Mě zaujal
masivní poutač na děrné pásky, dobový šlágr z místních
papíren, matně viditelný dole uprostřed v pozadí v místě
současného parkoviště u bowlingu Měšťanského domu.
Svého času jej totiž navrhl svobodský učitel a výtvarník
Alfred Landgraf. Billboardy mamutích rozměrů hyzdí od
té doby obývanou krajinu obzvlášť podél silnic v české
kotlině měrou vrchovatou a nikoho už nijak nevzrušují.
Tento byl jednou z prvních vlašťovek, měl nápad a velmi
brzo zmizel, takže se jeho fotografie vyskytují jen zřídka.
I přes opakované výzvy jsem dosud žádnou nesehnal.
Domovské vydavatelství vyhnanců ze Sudet, Aufstieg
Verlag v bavorském Landeshutu, vydává vedle obrázkových kalendářů příležitostně i současné pohlednice z
jejich někdejší domoviny. Bohužel použitý papír i kvalita
některých snímků je nevalné úrovně a mé přesvědčení,
že s výhodou fotoshopu vykouzlím nemožné, se ukázalo
jako příliš idealistické. Přesto pohlednici nabízím spolu
s populárním citátem vodníka Čochtana v podání Jana
Wericha: „Vona byla hezká ženská…a když měla něco
na hlavě a stála po kolena ve vodě a stmívalo se a padala mha a vona takhle stála a vy jste se semhle dívala, tak
jste měla dojem, že tadyhle někde kousek dál by mohla
bejt hezká ženská.“ Tak se zkuste dívat podobně okouzlenýma očima.

Odkazy na fotografie:
www.zonerama.com/Pavka/Album/2166773
www.zonerama.com/Pavka/Photo/2042235/80059694

Další sobotu, už studenou a deštivou, jsme pořádali další
ročník sportovního odpoledne ve sportovní hale. Na tuto
akci bohužel dorazilo málo dětí. ŠKODA :O(
Ale ti, co se rozhodli nesedět doma u počítače, nebo televize, si sportovní odpoledne náramně užili.
V horní tělocvičně si mohly děti projít opičí dráhu, kterou
připravily paní učitelky z naší ZŠ. V dolní tělocvičně si
hrály florbal, fotbal a přehazovanou pod dozorem p.Rolence.
Velké díky patří p. Blažkovi za zprovoznění lezecké stěny, která měla u dětí opět velký úspěch.
Odpoledne s námi opět prožil a zdokumentoval p. Křivka.

Na udobřenou další střípek do mozaiky zmizelé Svobody nad Úpou. Dům s číslem 181 si generace svobodských
čtyřicátníků a starších pravděpodobně ještě dobře pamatuje, jen si možná „na první šlápnutí“ nemohou vzpomenout. A přitom, co jsme se kolem nachodili k vlaku i
autobusům. Stával přes ulici naproti dnešní restauraci Helena v sousedství areálu uhelných skladů jako výspa na
hranici bývalého mladobuckého katastru. Ke Svobodě se
navazující část Horních Mladých Buků oficiálně připojila teprve při slavnostním slučování obcí 9. dubna 1960.
Domek si v roce 1927 postavil na místě rodinné zemědělské stodoly ševcovský mistr Josef Wanka, svobodský
rodák (*8. 11. 1903) ze starobylého místního rodu žijícího mnoho let v dávno zaniklém čp. 10, kde se řemeslo
dědilo z otce na syna. Po válce ho na verpánku vystřídal
pan Ladislav Šírlo. Když ten pověsil řemeslo na hřebík a
nastoupil jako vedoucí v prodejně elektrozboží, zmizely
plechové rolety z výkladů nahrazených okny a nepotřebná dřevěná ševcovská kopyta posloužila při poválečném
nedostatku uhlí jako vynikající palivo. Následně tu bydlel jeho syn Ladislav junior s rodinou (Petrovi děkuji za
poslání fotografií). V květnu 1973 byl dům zahrnut do
plánu na demolici objektů v souvislosti s výstavbou rychlostní silnice Trutnov – Horní Maršov. Stavět se začalo o
rok později. V únoru 1976 zahájila například polská stavební firma Budimex stavbu nového šikmého mostu přes
Úpu. 29. 11. 1977 byl otevřen úsek silnice z Trutnova
do Svobody a poslední část do Horního Maršova byla
zprovozněna 15. 10. 1981.

Otec a syn Šírlovi u vstupních dveří čp. 181

 DĚKUJEMEVŠEM, 
KTEŘÍ NA AKCÍCH POMÁHALI
31. 10. se konala další akce SVOBODSKÝ DÝŇÁK,
o které se dočtete v dalším vydání novin.
AKCE NA LISTOPAD:
26. 11. - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
BUDOU OPĚT PŘIPRAVENY VÁNOČNÍ TRHY, OBČERSTVENÍ ATD.
PŘIJĎTE S NÁMI NAČERPAT ATMOSFÉRU VÁNOC,
JSTE SRDEČNĚ VÍTÁNI.
!! MIKULÁŠSKÁ BESÍDKA BUDE 5. 12.
V CLUBU DEPRESSE !!

Dům čp. 181 z pohledu od železného mostu

Město Svoboda nad Úpou
vás srdečně zve na

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
A MALÉ VÁNOČNÍ TRHY
26. 11. 2016 OD 14:00 HODIN
v Pietteho parku

Přijďte s námi ,,pobejt“ a načerpat atmosféru vánoc

PROGRAM:
14:00 - 17:00 - Malé adventní trhy
15:00 - 17:00 - Tvořivá dílna

16:30 - Vystoupení dětí z MŠ A ZŠ

17:00 - Slavnostní rozsvícení vánočního stromu
a betlému

Občerstvení pro všechny

Svařené víno, čaj, cukroví
Hudební doprovod Olda Kysela

