NOVINY MĚSTSKÉHO ÚŘADU VE SVOBODĚ NAD ÚPOU
XXVIII. ročník  číslo 804  BŘEZEN 2017
Vydavatel: Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E12866
Redakční rada: Ing. Jiří Špetla, Ing. Ivana Balcarová  Cena: 6 Kč včetně DPH

Vážení spoluobčané,
v březnovém úvodníku se budu věnovat problematice
parkování v našem městě. Rozvíjející se turistický průmysl
a s ním i příliv sezonních hostů do okolních lyžařských
středisek se pomalu, ale jistě začíná dotýkat každodenního života obyvatel našeho města. Vedle jednoznačných
kladů, jako jsou tržby všech možných provozoven a čilý
ruch, přicházejí zároveň problémy. S tím, jak se začínají
plnit kapacity ubytovacích zařízení ve městě, nastávají
také nesnáze s parkováním vozidel návštěvníků těchto
zařízení. Ne každý provozovatel penzionu či hotelu má
zároveň zajištěnou dostatečnou kapacitu parkovacích
míst vzhledem k počtu lůžek, která poskytuje. Typickým
příkladem tohoto jevu je nově otevřený hotel Ski na ulici 5. května. Návštěvníci hotelu využívali již od začátku
letošní sezony prostor komunikace v ulici 5. května a přilehlé křižovatky „ u meteostanice“ k parkování v takové
míře, že jsme museli, ač neradi a k nelibosti místních obyvatel, nastalou situaci řešit. Prostor křižovatky je nyní pravidelně monitorován příslušníky Městské policie Trutnov
a Policie ČR tak, aby zde byl zajištěn bezpečný provoz
vozidel, především však pěších (hlavně dětí z Mateřské
školy). Tito všichni museli kvůli zde zaparkovaným vozidlům vcházet při pohybu křižovatkou do komunikace,
což činilo dopravní situaci nebezpečnou. Protože si nemyslíme, že by v příštích letech mělo turistů v Krkonoších
ubývat, spíše naopak, nezbývá nám, než nastalou situaci
do budoucna řešit. Parkování v prostoru zmíněné křižovatky v současné podobě nepřichází v úvahu. Pokud zde
chceme vyčlenit nějaká místa, která by sloužila ke krátkodobému stání například pro potřeby Mateřské školy, musíme tvar křižovatky upravit. Po konzultaci s odborníkem
z Dopravního inspektorátu je toto možné pouze za cenu
uzavření jednoho ramene křižovatky (směrem k poště),
například ohraničením pevnou překážkou. Ve vymezeném prostoru před plotem MŠ by pak mohlo vzniknout
několik parkovacích míst. Touto úpravou by se změnil tvar
křižovatky z často matoucí podoby „kruhového objezdu“
na podobu klasické „T – křižovatky“.
S podobným problémem se potýkají i obyvatelé Rýchorského sídliště a jeho okolí, s tím rozdílem, že zde zdarma odstavují svá vozidla návštěvníci lyžařského areálu
v Janských Lázních, kteří se pak ke sjezdovkám dopravují skibusem. Mnohokrát pak nemají místní trvale bydlící
kam zaparkovat. I tato situace by se dala vyřešit, například zřízením označených a pravidelně kontrolovaných
„parkovacích zón“, které by za roční poplatek obci byly

vyčleněny k vyhrazenému parkování osobních vozidel.
Takovouto roční „permanentku“ by si mohl zakoupit pouze občan s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou a
dané lokalitě.
Rád bych zde zdůraznil, že všechna tato opatření si nesypeme jen tak z rukávu, jsou do budoucna nutná a snažíme se jimi vycházet vstříc především obyvatelům nejvíce
zatížených lokalit. Budeme rádi, když nám se svými podněty a připomínkami pomůžete. Diskuze nad konečnou
podobou dopravních opatření v ulici 5. května a na Rýchorském sídlišti je zařazena do programu jednání 57.
schůze Rady města.
A nyní k akcím, které jsme pro vás nachystali na měsíc
březen. Poslední víkend tohoto měsíce se v areálu Duncan odehrají již tradičně dvě události: Lyžařské závody
a Karneval masek. Podrobnosti viz plakáty dále, změna
termínu v závislosti na výšce sněhové pokrývky vyhrazena. Těšíme se na setkání s Vámi!
Ing. Jiří Špetla
starosta města
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti
V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea dámy Helena
Třečková, Růžena Tupá, Ludmila Dombaiová, Milada
Páleníčková, Eva Kosinová, Mária Múdryová, Ludmila
Křečková a pánové Jaroslav Procházka a Stanislav Ondráček. Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

Oznámení o přerušení dodávek
elektřiny ve dnech
6.3.2017 – 7.3.2017 ve Svobodě
nad Úpou
Společnost ČEZ Distribuce, a.s. oznamuje, že v následujících dnech a časových intervalech dojde k přerušení
dodávek elektřiny z důvodu údržby zařízení:
06.03.2017 (07:30 - 15:30) - plánovaná odstávka č.
110060526128
 Horská čp. 134, 212, 263, 265, 268, 269, 271,
272, 273,
 Lázeňská čp. 267, 274, 313
06.03.2017 (09:00 - 11:00) - plánovaná odstávka č.
110060526126
 parc. č. 229/1,
 5. května čp. 507
 Kostelní čp. 169, 417, 419, 525, 560
07.03.2017 (8:00 - 10:30) - plánovaná odstávka č.
110060530181
 Ke stadionu čp. 222, 284, 285, 286, 287, 288,
289, 411,
 5. května čp. 210, 402, 421, 423, 424, 425, 427,
428, 430, 431, 432, 433 ,434, 438, 439, 440, 441,
442, 537, parc. č. 807/2
 Kostelní čp.: 162, 165, 172, 176, 194, 311, 405,
406, 407, 409, 412, 413, 414, 416, 418, 436, 516,
526, 530, 533, 559
 Lipová alej čp. 181, 328, 329
 Luční čp. 182, 188, 190, 195, 204, 225, 254,
255, 519
 nám. Svornosti čp. 444, 445, 446, 451
 Úpská

07.03.2017 (11:00 - 13:30) - plánovaná odstávka č.
110060530185
 Nádražní čp. 429, 485
 Sluneční stráň čp. 186, 191, 192, 197, 223, 230, 231,
232, 233, 235, 239, 240, 241, 243, 252, 253, 256,
258, 259,260, 261, 262, 270,281, 282, 283, 291,
302, 303, 304, 305, 306, 307, 308,
309, 310, 311, 312, 318

ÚSPĚCH MRAZIVÉ
TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
V prvních lednových dnech již posedmnácté proběhla
Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov.
I přes pravé zimní mrazivé počasí se díky obětavým
koledníkům a ochotným dárcům může pochlubit nádhernou částkou 185 369,- Kč. Tříkrálových skupinek
jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 50. Dalších 7
pokladniček bylo umístěno na základních a středních
školách.
Výtěžek sbírky je určený na nákup vícemístného automobilu s plošinou, který bude sloužit k přepravě dětí s
hendikepem do speciálních základních škol. Část bude
použita na podporu dobrovolnických aktivit a realizaci
dvou dobrovolnických programů; program Michaela
pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům
a program Štěpán pomáhá dětem, mládeži a rodinám
v jejich volném čase. Malá část výtěžku je určena také
na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na
pomoc při humanitárních katastrofách.
Tradicí sbírky se stal Tříkrálový koncert pořádaný a
podporovaný pěveckým souborem Chorea Corcontica, jeho letošním překvapením bylo vystoupení dětského pěveckého sboru ZUŠ Trutnov vedený M. Horáčkem. Finanční částka věnovaná účastníky koncertu do
pokladniček byla krásných 7 888,-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.
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 i přes mrazivé počasí vybrali

Svoz nebezpečného
odpadu v roce 2017

mezi místními obyvateli krásných 10 679,- Kč.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky
Martina Vágner Dostálová

Na základě smlouvy mezi městem Svoboda nad Úpou
a firmou Transport Trutnov, s.r.o. byly pevně stanoveny
termíny svozu nebezpečného odpadu na tyto soboty
(vždy první sobota v každém lichém měsíci):

Jednání zastupitelstva 8.3.2017
Návrh programu 13. veřejného zasedání Zastupitelstva města Svobody nad Úpou, které se bude konat
ve středu 8.3.2017 od 18,00 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu ve druhém patře, je zveřejněn
na úředních deskách po městě a na webu města www.
musvoboda.cz (sekce úřední deska).

termín

Stanoviště
Svoboda
u Rýchorky
náměstí

Maršov II
(u Šobků)

4.3.2017

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

6.5.2017

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

1.7.2017

9.00 – 10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

2.9.2017

9.00 –10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

4.11.2017

9.00 –10.00

10.00 – 11.00

11.00 - 11.30

Statistika pohybu obyvatel
ve Svobodě nad Úpou
Paní matrikářka Jana Hryzlíková připravila následující statistiku pohybu obyvatel za rok 2016. V roce 2016 se na
radnici uskutečnilo 5 svatebních obřadů a 2 obřady vítání občánků.

Svobodští hasiči mají nový
dopravní automobil
Členové jednotky našich dobrovolných hasičů se koncem roku dočkali a převzali si tolik očekávaný dopravní automobil! Jedná se o automobil FORD Tranzit Van
s pohonem kol
4 x 4, který nahradil již muzeální
kousek M 461 z roku 1970. Pořízením nového dopravního automobilu byla zvýšena kapacita přepravovaných osob z dosavadních 4 na devět. Nový automo-

bil bude zatěžovat rozpočet města podstatně méně z
hlediska nutných oprav i spotřeby pohonných hmot a
jeho využitím bude také snížen dojezdový čas členů jednotky k zásahům, čímž se zvýší akceschopnost
jednotky. Díky pohonu 4 x 4 se zcela jistě zlepší dostupnost jednotky v horském terénu oblasti Východních
Krkonoš, obzvlášť při ztížených klimatických podmínkách a živelních pohromách.
Dopravní automobil stál 1.199.950,-Kč a na této
částce se podílelo Ministerstvo vnitra dotací ve výši
450.000,-Kč, Královéhradecký kraj částkou 249.000,-

zprávy z města a z radnice
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Svobodské kluziště

Kč a zbytek částky ve výši 500.950,-Kč doplatilo naše
město. Doufáme tedy, že auto bude dobře sloužit hasičům po mnoho let.
A aby toho nebylo málo, tak se letos svobodští hasiči
ještě dočkají nové hasičské zbrojnice v Lázeňské ulici.
V současné době město pracuje na výběrovém řízení
firmy, která novou hasičárnu postaví. Předpokládané

Od Silvestra loňského roku až do konce minulého týdne si
mohla svobodská veřejnost (a podle kladných ohlasů nejen ta) vyzkoušet bruslení na kluzišti nového víceúčelového
hřiště v areálu Městského stadionu. Protože nám nejspíše
počasí v příštích týdnech nedovolí ledovou plochu nadále
udržovat, je provoz kluziště pro letošek ukončen.
Je na místě poděkovat všem, kteří se o údržbu ledu starali.
Děkuji členům technické čety města, správci areálu stadionu a všem ostatním dobrovolníkům, kteří této činnosti
věnovali svůj volný čas.
Za sebe a za vedení města jsem moc rád, že vybudování
hřiště splnilo svůj účel – poskytnout sportovní vyžití co nejširšímu spektru návštěvníků bez ohledu na roční období.
Předpokládám, že bude se stejnou intenzitou využíváno i
v nadcházejících měsících.
Ing. Jiří Špetla
starosta města

náklady výstavby jsou kolem 10 mil. Kč, přičemž z 85%
budou pokryty evropskou dotací, kterou město získalo.
Dotace se však proplácí až po dokončení celého díla
a po ukončení administrativních kontrol ze strany dotačního orgánu, takže město v současné době jedná
o přijetí překlenovacího úvěru ve výši 10 mil. Kč na
financování výstavby hasičské zbrojnice, který bude
splacen, jakmile město dotaci obdrží.

Kulturní tým 
Kulturní tým
Hurá, naše KULTURNÍ sezona se pomalu rozjíždí a my už se na vás
moc těšíme.
Poprvé v tomto roce se uvidíme na LYŽAŘSKÝCH ZÁVODECH O
POHÁR MĚSTA SVOBODA NAD ÚPOU. Tak nabrousit a namazat
lyže, prkna, skialpy, boby, saně, hrnce a bůhví co ještě.
Dorazte v sobotu 25. 3. 2017 od 9,30 hodin do areálu Duncan.
A hned v neděli 26. 3. 2017 od 13 hodin hurá na KARNEVAL NA
LYŽÍCH, který ve spolupráci s městem pořádá Skicentrum Šafář, také
v areálu Duncan.
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KALENDÁŘ AKCÍ NA ROK 2017
• 25. 3. LYŽAŘSKÉ ZÁVODY
• 26. 3. KARNEVAL NA LYŽÍCH
• JARNÍ DÍLNA – NOVINKA – termín upřesníme
• VÍTÁNÍ JARA – termín upřesníme
• 30. 4. PÁLENÍ ČARODĚJNIC
• 2. 6. DEN DĚTÍ
• 23. 6. NOHEJBALOVÝ TURNAJ
• 16. 9. RUDOLFOVY SLAVNOSTI
• 30. 9. DRAKIÁDA
• 7. 10. SPORTOVNÍ DEN

Pro připomenutí a popřípadě pro vystřižení, abyste na žádnou akci
nezapomněli:

• 31. 10. VYŘEZÁVÁNÍ DÝNÍ
• SVOBODSKÝ BÁL – NOVINKA – termín upřesníme
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• VÁNOČNÍ DÍLNA – termín upřesníme

V ČASNÉM PŘEDSTIHU AVIZOVÁNA!!!

• 2. 12. ROZSVÍCENÍ STROMU A VÁNOČNÍ TRHY

Sledujte nás na FB – KULTURNÍ TÝM SVOBODA

!!! ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA, KAŽDÁ AKCE BUDE

KRÁSNÝ BŘEZEN PŘEJE TÝM, KTERÝ JE ZE SVOBODY
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Výpis usnesení z 56. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 01.02.2017
USNESENÍ č. RM/706/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrhy dvou smluvních vztahů mezi Římskokatolickou farností Janské Lázně (dále jen „farnost“) a Městem Svoboda
nad Úpou (viz přílohy originálu zápisu). Předmětem prvního
smluvního vztahu je zřízení věcného břemene, resp. práva
služebnosti průchodu a průjezdu přes část pozemku u kostela ve Svobodě nad Úpou p.p.č. 7/1 v k.ú. Svoboda nad
Úpou dle vyznačení v návrhu GP, který je ve vlastnictví města a farnost bude oprávněnou stranou z věcného břemene.
Předmětem druhého smluvního vztahu je zřízení věcného
břemene, resp. práva služebnosti průchodu a průjezdu přes
část pozemku p.p.č. 72 v k.ú. Maršov I dle vyznačení v GP,
který je ve vlastnictví farnosti a město bude oprávněnou stranou z věcného břemene přístupu a příjezdu kolem maršovského kostela a dále k maršovskému hřbitovu.
USNESENÍ č. RM/707/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
uzavření Smlouvy o uzavření budoucí smlouvy o připojení
odběrného elektrického zařízení k distribuční soustavě č.
16_SOBS01_4121237364 (Přírodní centrum Krakonošova jezírka) s tím, že je třeba dále pokračovat v územním a
stavebním řízení tak, aby bylo možné požádat o dotaci z
INTEREGu (podrobně viz zápis).
USNESENÍ č. RM/708/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti pana Václava Dvořáčka o stanovisko
města k projektové dokumentaci pro účely územního řízení
na stavbu s názvem „Ubytovací zařízení - apartmány na p.č.
825/3 k.ú. Svoboda nad Úpou“ s tím, že požaduje doplnění o projekční řešení sjezdu přes pozemek města (chodník)
na p.p.č. 875 v k.ú. Svoboda nad Úpou včetně povolení příslušného silničního správního úřadu na MěÚ Trutnov a dále
požaduje doložení souhlasu vlastníka dešťové kanalizace s
napojením zamýšleného objektu.
USNESENÍ č. RM/709/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
žádost Společenství vlastníků jednotek Černohorská čp. 30
o prominutí poměrné části nájemného za pozemky, které
společenství koupilo. Rada se žádostí zabývala a konstatovala, že zápis se sice zdržel, ale nikoliv vinou města. Město
první kupní smlouvu sepsalo dle žádosti, kdy žadatelem o
pozemky bylo Společenství vlastníků. Dále veškerý právní
servis s novým smluvním vztahem zajišťovalo rovněž město,
a to pro Společenství vlastníků, resp. pro všechny členy tohoto Společenství bezplatně. V neposlední řadě skutečnost,
že samotný podpisový akt všech členů společenství trval tři
měsíce, také není vina města. Rada konstatovala, že řád-

ným majetkoprávním titulem pro užívání pozemků do doby
převodu vlastnictví pozemků byla nájemní smlouva, a ta
mohla být ukončena právními účinky vkladu, které nastaly
30.9.2016, pokud ji některá se smluvních stran nevypověděla, a proto není důvod pro prominutí nájemného.
USNESENÍ č. RM/710/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost stávajících nájemců (Marcus Nerz, Milan Finger, Petra Prausová) o prodloužení dvou nájemních smluv o 10 let.
Jedná se o parcely v rámci smluvních vztahů:
1) současní nájemci Milan Finger, Petra Prausová a Marcus
Nerz (účel – pastva koní a ovcí):
p.p.č. 302, plocha 21791 m2, druh trvalý travní porost, k.ú.
Maršov II,
2) současní nájemci Milan Finger a Petra Prausová (účel –
pastva koní a ovcí, výcvik koní):
p.p.č. 281/1 – 1719 m2, druh ostatní plocha,
p.p.č. 43/1 – 768 m2, druh zahrada,
p.p.č. 307/2 – 15789 m2, druh trvalý travní porost,
p.p.č. 40/6 – 842 m2, druh ostatní plocha,
p.p.č. 40/1 – 1214 m2, druh zahrada,
p.p.č. 40/2 – 406 m2, druh ostatní plocha,
vše k.ú. Maršov II.
Stávající smlouvy byly na dobu určitou (jeden rok) a končí
dnem 31.3.2017. Záměr města č. 1/2016 byl v roce 2016
zveřejněn obecně bez podmínky uzavření nájmu, pachtu na
dobu určitou. Rada však stanovila nejprve zkušební dobu 1
roku, ve které museli nájemci, pachtýři splnit dané podmínky
(viz 35. RM dne 24.2.2016) s tím, že pachtovní smlouva
bude nejprve uzavřena na 1 rok a město si prověří plnění
podmínek pachtovní smlouvy a případné prodloužení bude
mít vazbu na plnění podmínek smlouvy. Bylo konstatováno,
že veškeré podmínky dané pachtovní smlouvou na dobu určitou 1 rok byly splněny a rada schválila změnu článku 2
v obou pachtovních smlouvách - pacht na dobu určitou od
1.4.2017 - 31.3.2027.
USNESENÍ č. RM/711/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou projednala
dokument „Výdaje na projektovou činnost a na akce investičního charakteru, které nemají povahu mandatorních výdajů
pro rok 2017“ s tím, že podrobné komentáře k jednotlivým
akcím roku 2017 je zaznamenán v zápise.
USNESENÍ č. RM/712/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
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stavební práce „Bourací práce na st.p.č. 62/2 v k.ú. Svoboda nad Úpou“ včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz
přílohy originálu zápisu).
b) výběr 5 uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto usnesení zaslána, a to: 
- UMBRELLA s.r.o., IČ 252 99 352, se sídlem Jičínská 65,
541 01 Trutnov
- Tlachač s.r.o., IČ 035 05 847, se sídlem Úpská 301, 542
24 Svoboda nad Úpou
- MATEX s.r.o., IČ 259 68 807, se sídlem Kladská 181, 500
03 Hradec Králové
- 3K stavby s.r.o., IČ 032 22 683, se sídlem 5. května 544,
542 24 Svoboda nad Úpou
- STAVIR s.r.o., IČ 252 87 125, se sídlem Kalná Voda 2,
542 23 Mladé Buky.
Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 22.2.2017 v 14,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Jiří Vlček – člen stavební
komise, Jiří Rajsner – stavební technik města, Ing. Chmelař
Jaroslav – člen Rady města, Mgr. Petr Schön – pracovník
HSO.
náhradníci: Ing. Ivana Balcarová, Ing. Josef Hůrka.
USNESENÍ č. RM/713/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
a) návrh Výzvy k podání nabídky na VZ malého rozsahu na
služby „Zpracování územního plánu Svoboda nad Úpou“
včetně závazného vzoru Smlouvy o dílo (viz přílohy originálu zápisu).
b) výběr uchazečů, kterým bude Výzva dle bodu a) tohoto
usnesení zaslána, a to: 
- TENET, spol. s r.o. architektonický ateliér, IČ 632 20 385,
se sídlem Horská 64, 541 01 Trutnov,
- SAUL s.r.o., IČ 432 24 229, se sídlem U Domoviny 491/1,
460 04 Liberec IV,
- URBAPLAN s.r.o., IČ 421 95 454, se sídlem Komenského
266, 500 03 Hradec Králové,
- SURPMO, a.s., IČ 452 74 886, se sídlem Opletalova
1626/36, 110 00 Praha,
- Ing. Roman Žatecký IČ 14532255, se sídlem Dělnická II
212, 542 01 Žacléř.

Rada města Svobody nad Úpou jmenuje
c) členy hodnotící komise, která provede i otevírání obálek
dne 15.3.2017 v 13,00 hodin u veřejné zakázky dle bodu
a) tohoto usnesení:
členové: Ing. Jiří Špetla – starosta, Mgr. Petr Hynek - místostarosta, Bc. Martin Vlášek – člen zastupitelstva
náhradníci: Ing. Josef Hůrka, Ing. Václav Jiránek.
USNESENÍ č. RM/714/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou pověřuje
starostu města, aby do březnových novin Svoboda forum
připravil anketní návrh Obecně závazné vyhlášky k regulaci
zábavní pyrotechniky, a to ve třech variantách:
a) zákaz používání pyrotechniky s výjimkou používání pyrotechniky pouze na vymezených prostranstvích vyhláškou, a
to v době od 12 hodin dne 31. prosince do 12 hodin dne 1.
ledna následujícího roku,
b) zákaz používání pyrotechniky s výjimkou používání pyrotechniky v době od 12 hodin dne 31. prosince do 12 hodin
dne 1. ledna následujícího roku,
c) prostor pro jiný vlastní návrh regulace - prostor pro jiný
názor občanů.
USNESENÍ č. RM/715/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou souhlasí
s žádostí paní Evy Říhové o souhlas se změnou umístění hnojiště dle požadavku města na p.p.č. 229/2 v k.ú. Maršov I
(viz zákres v příloze žádosti), umístění na p.p.č. 270 v k.ú.
Maršov II beze změny s časovým omezením do 30.9.2018.
USNESENÍ č. RM/716/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
dodatečnou žádost příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres Trutnov na
použití rezervního fondu v roce 2016 ve výši 31.823,-Kč za
účelem financování výměny bojleru TUV v mateřské škole.z
rezervního fondu příspěvkové organizace.
USNESENÍ č. RM/717/56/2017
Rada města Svobody nad Úpou stanovuje
postup ve věci přípravy prodeje dvou stavebních pozemků,
které mají rozdílného vlastníka parcely a stavby na parcele
(viz zápis). Jedná se o st.p.č. 204 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře 12 m2 (viz Záměr města č. 1/2017) a o st.p.č.
120/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou o výměře 2 m2 (viz Záměr města č. 2/2017).

Herec Stanislav Zindulka slaví letos 85-té
narozeniny a rád se vrací do východních Čech
Věříte tomu, že když je člověk optimistický, přitahuje to pozitivní kolem sebe?
Vím, že to má svoji velkou cenu. Když se člověk
setká s někým, kdo se pořád škaredí, bojí se, že to
špatně dopadne už předem, tak ho to dobře nenaladí. Já si myslím, že je to velká smůla a že to
působí negativně na naše zdraví. Naše psychika je
pro všechno hodně důležitá, i pro každou nemoc.
Já když jsem šel do nemocnice a lidi mě litovali,
tak jsem říkal:„Proč mě litujete? Já se těším!‘‘
A proč se těším do té nemocnice? Protože mě tam
dají do pořádku a budu zase zdravý.
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Posluchači Českého rozhlasu letos nominovali do desítky finalistů ankety Šarmantní
osobnost roku 2016 také herce Stanislava
Zindulku. Při této příležitosti jej vyzpovídala
Lada Klokočníková, vedoucí programu Českého rozhlasu Hradec Králové.
Pane Zindulko, jak jste vykročil do nového
roku?
Nový rok jsem si užil s rodinou, přijel mi syn
ze zahraničí, kde dostal volno, a tak jsme
si užívali u rodinného krbu Vánoce a Nový
rok, hned poté jsem začal zkoušet v divadle
a pracoval prakticky denně.
Jak to děláte, že máte v sobě tolik optimismu?
Člověka musí bavit práce, kterou dělá a musí
se na to těšit. Nejde to vždycky, je kolem
toho spousta starostí a věcí, které vás trápí,
ale já vždycky myslím na ty příjemnější věci.
Potkávám také lidi, které mám rád, dělám
práci, kterou mám rád, prostě si hledám
ty příjemné chvilky radosti. Člověk se musí
vždycky na něco těšit! Práce mám hodně,
trochu energie mi sice bere, ale zároveň mi
ji vrací.

Byl jste nominován do ankety Šarmantní osobnost roku. Budeme moc rádi, když si uděláte čas
a 28. dubna 2017 přijedete na galavečer.
Já už mám 28. duben poznamenám v kalendáři
a už půjdu škemrat do divadla, abych ten večer
nemusel být na představení. V tom případě bych
přijel moc rád, protože to je moje divadelní kolébka. Hned jak jsem skončil divadelní školu, tak jsem
nastoupil do svého prvního angažmá a to byl
Hradec Králové a tam jsem zůstal celých dvanáct
let. Tady jsem si také namluvil děvče, které jsem
si vzal a mám ho do dneška. Mám dva syny,
a proto se na to nedá zapomenout. Do Hradce
Králové se moc rád vracím. Moc děkuji, že jste si
na mě vzpomněli a přeji všem všechno nejlepší,
pozitivní přístup a přeji všem, aby nezapomněli,
že slunce svítí, i když je zamračeno.
Zakřížkujte Vámi zvolenou osobnost za rok 2016
1. Zlata Adamovská
herečka

6.

Jan Přeučil
herec

2. Stanislav Zindulka
herec

7.

Halina Pawlowská
spisovatelka

3. Zbigniew Czendlik
římskokatolický kněz

8.

Vladimír Beneš
neurochirurg

4. Tereza Kostková
herečka

9.

Simona Stašová
herečka

5. Lucie Bílá
zpěvačka

10. Jiří Suchý
šéf divadla Semafor

Jméno a adresa odesílatele:

Hlasovací kupón zasílejte do 31.3.2017 na adresu: Český rozhlas,
Hradec Králové, Havlíčkova 292, 500 01 Hradec Králové.
Na obálku napište heslo: „Šarmantní osobnost roku 2016“
Deset hlasujících vyhraje hodnotnou cenu.
Více informací najdete na webu: rozhlas.cz/sarm

Zprávy ze školy
1. Pythagoriáda 2016/2017
V úterý 31.1.2017 odpoledne se sešli zájemci o matematiku a logiku při soutěži Pythagoriáda. Řešili 15 zapeklitých úloh. Nejúspěšnější byla Rozálie Milionová, druhá
se umístila Anna Lannen, o třetí místo se podělili Kamila
Cabrnochová a Martin Höhne. Všem zúčastněným děkujeme a výhercům gratulujeme.
Mgr. Irena Nešněrová

2. Besedy v Městské knihovně
Svoboda nad Úpou
Na podzim se do místní knihovny vydala šestá třída, aby
si rozšířila své znalosti o žánru pohádka. Dozvěděli se
zajímavosti o vzniku pohádky, jejím šíření a druzích. Sami
si vyzkoušeli i pohádku vytvořit. V úterý šestého února se
do knihovny vypravila také sedmá třída. Paní knihovnice
nám připravila besedu o spisovatelce Marii Kubátové.
Toto téma provází sedmáky celý školní rok, jelikož je to
název jejich projektu Po stopách… Seznámili se s autorčiným životem, celoživotním dílem a různými zajímavostmi. Vyzkoušeli si číst v krkonošském nářečí a uhádnout
význam užitých slov. Děkujeme paní knihovnici Tůmové
za skvěle připravený program a budeme se těšit na další
spolupráci.
Mgr. P. Štěpová

3. Okresní kolo olympiády
v německém jazyce
V úterý 7. února se na ZŠ Komenského v Trutnově konalo
okresní kolo soutěže v německém jazyce. Naše škola do
této soutěže vyslala dva své zástupce, jmenovitě Jiřího
Horáka z 8. třídy a Tomáše Krause z 9. třídy. Oba chlapci
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se s dosti obtížným zadáním v podobě poslechu, německých reálií a následného rozhovoru na zadané tematické
okruhy poprali na výbornou a podali statečné výkony.
Tomáše jeho výkon v podobě 2. místa poslal do krajského kola, kam se společně v březnu vydáme. Jirkův výkon
tolik úspěšný nebyl, ale i on byl organizátorkami soutěže
pochválen, protože byl zdaleka nejmladším účastníkem.
S Jirkou se do Trutnova vydáme snad zase příští rok, navíc se zkušenostmi, které tento rok získal. Oběma bych
rád poděkoval za dobrou přípravu a popřál řadu dalších
studijních úspěchů. Tomášovi potom držím palce a přeji
úspěch v krajském kole této soutěže.
Mgr. Jan Šváb

4. Okresní kolo olympiády
v českém jazyce
Ve středu 1. února se na ZŠ R. Frimla v Trutnově odehrálo
okresní kolo olympiády v českém jazyce. Naši školu na
této soutěži v tomto školním roce reprezentovali Martin
Höhne z 8. třídy a Jan Dudek z 9. třídy. Stejně jako každý rok je čekalo dvoudílné zadání v podobě mluvnické
části a části slohové. Když chlapci začali psát a já získal
zadání jejich práce, říkal jsem si, že to autoři zadání chtěli soutěžícím pořádně zavařit, protože bylo velmi obtížné.
Po vypracování mluvnické části přišla část slohová, kde
šlo zejména o kreativitu v pojetí zadaného tématu. Tématem byly cíle, plány a předsevzetí v roce 2017. Délka textu měla být v rozmezí 20-25 řádků. Podle výsledků, které
jsme po dlouhých šesti dnech čekání obdrželi, můžeme
říct, že oba dva naši zástupci ukázali svým soupeřům, že
čeština jim nedělá žádný problém. Ve značné konkurenci
žáků 8. a 9. tříd všech velkých trutnovských škol a také
gymnázií z našeho okresu skončil Martin jako žák 8. třídy 27. v pořadí z celkem 37 účastníků. Honzovo jméno
jsem ve výsledkové listině hledal dále a dále a musel až
téměř na vrchol celého žebříčku, protože skončil jako druhý v pořadí. Takový úspěch na naší škole nepamatujeme,
a proto Honzovi gratuluji a přeji další úspěch, zejména
pak v krajském kole této soutěže v Hradci Králové, kam
se tímto výsledkem jako jeden ze tří nominoval. Oběma
chlapcům patří velký dík za vynikající a příkladnou reprezentaci naší školy.
Mgr. Jan Šváb

5. SOUTĚŽ „ČESKO HLEDÁ
NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA“
Ve středu 8. 2. 2017 se naši deváťáci zúčastnili regionálního kola družstev největší chemické soutěže v ČR.
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Svobodští žáci se pokusili v Pardubicích zaujmout porotu
svým projektem z oblasti makromolekulární chemie s názvem: „Syntéza nylonového vlákna 6, 10“. Doufáme, že
v konkurenci dalších třinácti škol uspějeme a navážeme
tak na úspěch před dvěma lety. Součástí projektového
dne byla i možnost vyzkoušet si virtuální realitu a prohlédnout elektromobil. Děkujeme našim mladým chemikům za
práci na projektu a dobrou reprezentaci školy.
Ing.Michal Krtička

8. Lyžařské závody 2017
Ve čtvrtek 16.2. proběhly na Duncanu školní lyžařské
závody. Za nádherného počasí a podpory velkého
množství rodičů naše děti závodily v obřím slalomu. Děkujeme všem pracovníkům Duncanu za vytvoření perfektních podmínek.
Lyžařské závody

školní kolo 16. 2. 2017

6. Spolupráce s Krnapem
Zajímavou akci nabídlo naší škole středisko KRNAP.
Čtvrtá a pátá třídy vyrazily středečním ránem a zmrzlými polními cestami na okraj Vrchlabí, kde v oboře pobývají jeleni. Výkladem pana Bílka z KRNAP se děti seznámily s těmito statnými zvířaty, pozorovali je při krmení
takřka na dosah. Poté jsme přešli do středu města, do
nové moderní budovy Krtek. S využitím audiovizuálních
prostředků žáci zhlédli zajímavosti ze života zvířat v KRNAP- bavili se o lišce, rysovi, vlcích, vydrách, jelenech,
poznávali hlasy zvířat a hlavně si přímo ohmatali mnohé
z kostí, parohů a kožešin. Celodenní akce byla hezkým
způsobem poznávání přírodnin našeho krkonošského
regionu, těšíme se na další spolupráci s KRNAP.
Mgr. Kopiš Stanislav

7. Cimbálová muzika
Pro kulturní vystoupení jsme zvolili netradiční hudbu - cimbálovou muziku Réva z Uherského Hradiště. Snažili jsme se
předvést žákům jinou poslechovou činnost, vzbudit u žáků
respekt k jinému hudebnímu projevu. Za odměnu
žáci vyslechli jak lidové
písně, tak klasickou hudbu,
filmovou hudbu a písničky
od skupiny Beatles, Deep
Purple, Kabát a další.
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1.
2.
3.
4.

1. třída
Kulhánková Ema
Jakym Ivanna
Homolová Taťána
Procházková Natálie
Vlášek Michal
Zieris Marian
2.-3. třída dívky
Kotroušová Hana
Králová Eliška
Drábková Barbora
Humňalová Marie
Homolová Marta
Rolfová Magdalena
Dvořáková Michaela
Línková Marie
2.-3. třída chlapci
Kalaš Vojtěch
Šustr Marek
Lannen Thomas
Pich Dominik
Köhler Richard
Stránský Filip
Kalyn David
Hynek David
Línek Jakub
4.-5. třída dívky
Čekaňáková Daniela
Krudencová Leontýna
Vlčková Sára
Horáčková Andrea

1. kolo 2. kolo Celkem
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5.
6.
7.

Hedvičáková Tereza
Schleichová Kateřina
Beranová Lenka

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

4.-5. třída chlapci
Kraus Jakub
Tam Michal
Němec Richard
Špetla Adam
Karlík Timotej
Tam Vojtěch
Ježek David
Vrbenský Vít
Pavuk Roman

1.
2.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.

1.
2.
3.
4.
5.
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32,11

30,51

62,62

33,06 32,28 65,34
34,19

34,78 68,97
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47,94

29,58 28,52 58,1
30,29 29,21
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30,31
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31,12
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31,92

29,11

61,03

36,67 27,71

64,38

34,45 31,71

66,16

6.-7.třída dívky
Kempferová Johana 24,52 24,46 48,98
Cabrnochová Kamila 30,99 30,51 61,5
d
29,09
Hynková Andrea
6.-7.třída chlapci
Frič Vojtěch
Zlatník Luboš
Anton Bohdan
Mičánek Jakub
Říha Vojtěch
Regina Tomáš
Vrbenský Vojtěch
Veselý Marek
Karlík Vojtěch
8.-9.třída dívky
Mičánková Nela
Němcová Tamara
De Rijke Julie
Blažková Adéla
8.-9.třída chlapci
Fleischer Leonard
Horák Jiří
Duda Filip
Fialka David
Kalivoda Adam
Kraus Tomáš

9. Zápis do první třídy
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Vážení rodiče,
milí prvňáčci
zveme vás na
Zápis do 1.třídy
pro školní rok 2017/2018
(děti narozené od 1.9.2010 do 31.8.2011
a děti s odkladem povinné školní docházky)

ve středu 5.dubna 2017 v 14-17
hod. v budově školy ve III.patře
S sebou: rodný list dítěte, občanský průkaz a vyplněný tiskopis
přihlášky k zápisu - možno vyzvednout v MŠ nebo u vedení školy
nebo ke stažení na stránkách školy nebo na místě při zápisu

Nabízíme:
Školičku Nanečisto /odstranění napětí a obav ze školy
pro předškoláky/
Od 1.třídy probíhá výuka angličtiny
Od 3.třídy doplňková výuka psaní novým písmem Comenia script
Od 6.třídy výuka němčiny
Lyžařský výcvik ve 2.a 7.třídě
Moderní učebny vybavené interaktivní technikou a interaktivními programy, využití tabletů
Zkušený pedagogický sbor
Klidné a příjemné prostředí v nových prostorách
Individuální přístup k dětem
Podpůrná opatření
Odborné služby výchovné poradkyně a metodika prevence
Zájezdy/poznávací, sportovní, jazykové/ k moři /podle
zájmu/, divadla, společenské akce
Pokračování projektu „Řešení vrstevnických vztahů – děti
pomáhají dětem“
Zapojení do charitativních projektů /fond Sidus, Adopce
na dálku, apod./
Školní družinu
Školní jídelnu s výběrem ze dvou druhů jídel
Zvýhodněnou cenu celosezónní permanentky na Duncan
Zájmová činnost:
V oblasti umělecké – keramika, hrnčířský kruh,pěvecký
kroužek, hra na kytaru, břišní tance, zpěv, vaření
V oblasti sportovní – florbal, sportovní kroužky, Zumba,
gymnastika, jóga
V oblasti naučně populární – kroužek PC, přírodovědný
kroužek Živá příroda ve škole

11Zprávy ze školy
Organizace a průběh zápisu k povinné školní
docházce
(1) Zápis k povinné školní docházce (dále jen „zápis“)
je složen z formální části a je-li při zápisu přítomno i zapisované dítě a souhlasí-li s tím zákonný zástupce dítěte,
rovněž z rozhovoru a případně dalších činností s dítětem.
Zákonný zástupce dítěte může být přítomen u všech součástí zápisu.
(2) V průběhu formální části zápisu zákonný zástupce
dítěte požádá o zápis dítěte k plnění povinné školní docházky.
(3) V případě souhlasu bude proveden rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem a orientační posouzení školní připravenosti dítěte. Obě aktivity
budou trvat nejvýše 20 minut.

Kriteria pro přijímání žáků
(1) Žáci s místem trvalého pobytu, v případě cizince místem pobytu v příslušném školském obvodu
( město Svoboda nad Úpou)
(2) Žáci, kteří nejsou uvedeni v bodě 1

Počet žáků, které je možné přijmout
Ve školním roce 2017/2018 bude otevřena jedna první
třída, bude naplněna do počtu 30 žáků.
V případě přijetí žáků s přiznanými podpůrnými opatřeními třetího až pátého stupně, popřípadě žáků dle §16
odst. 9, bude počet přijímaných žáků snížen v souladu s
právními předpisy.

Popis formální části zápisu
Zde zákonný zástupce žáka požádá o zápis dítěte k povinné školní docházce. Předloží vyplněnou žádost, rodný list dítěte a svůj doklad totožnosti. Případně žádost o
odklad školní docházky s doporučením lékaře či jiného
kompetentního poradenského zařízení.

Popis dalších částí zápisu - rozhovor pedagogického pracovníka se zapisovaným dítětem
1. Představení se ( jméno, příjmení), navázání kontaktu.
2. Jazykové, řečové a komunikativní dovednosti – pohádky nebo zvířátka, říkanka.
3. Schopnost rozlišování zrakových a sluchových vjemů (
barvy, velikost, tvar, hledání rozdílů v obrázcích, vytleskávání slabik, pojmenování obrázků, náslovná hláska eventuálně velká tiskací písmena – A, E, I, O, U,M,L,S P, T, J.
4. Představa čísla a množství do 5, číselná řada do pěti (
deseti), rozlišování základních geometrických tvarů, třídění
předmětů podle daného kritéria – barva, velikost či tvar.
5. Jemná motorika ruky, koordinace oka s rukou, správné
držení tužky a PLO ( pastelky). Obkreslování, ohýbání papíru, vystřihování, skládání drobných stavebnicových prvků, rozlišování pravé a levé strany.
6. Zavazování tkaniček.
7. Schopnost pracovat samostatně podle pokynů, případně komentovat, co dělá ( přemýšlí nahlas).
8. Pozná pohádkové postavy nejznámějších pohádek pro
děti ( Budulínek, Smolíček, Karkulka, apod.) a zná jejich děj.

noc s andersenem
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petr hirsch

Střípky z dějin - Mariňák z hor
Střípky z dějin - Mariňák z hor 
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15Střípky z dějin - Mariňák z hor

Antonín Tichý

V Galerii Veselý výlet v Peci pod Sněžkou byla 20. ledna
2017 zahájena atraktivní výstava Portréty z Krkonoš od
vybraných autorů tvořících v rozpětí posledních 115 let,
slibující vysokou návštěvnost. Shodou osudových náhod
se na jednom z nejnavštěvovanějších internetových aukčních portálů eBay objevila krátce před tím fotografická vizitka, inzerovaná jako „Junger Mann Matrose in Kataro“
od Josefa Jeschke ze Svobody nad Úpou, majitele jednoho z prvních fotoateliérů v Úpském údolí, na výstavě hojně
zastoupeného. Je to jen smutná ukázka konců vzácných
rodinných památek krkonošských obyvatel „odsunutých“
po druhé světové válce do Německa, o něž potomci už
nemají zájem. Přitom je to i kulturně historické dědictví
našeho domova, o které se v hodině dvanácté rozhodl
starat nově založený zapsaný ústav Paměť Krkonoš, spolupořadatel výstavy. Existují i horší (nevratné) konce dobových archiválií, dobře známé i z domácích luhů a hájů.
Tenhle fešný plaváček se tak naštěstí sběratelskou cestou
za několik drobných europenízků vrátil zpátky do města
vzniku portrétu, ale jak se později ukázalo i do svého rodiště. Mladík se nechal zvěčnit ve slušivé uniformě cé ká
válečného námořnictva podunajské monarchie. Bohužel
bez čapky, čímž se jeho příslušnost k určité lodi nedá doložit. Hodnost u poddůstojníků, vyjádřená hvězdičkami v
cípech námořnického límce na zádech, také není vidět a
věnování „Na památku váš bratr“ se zavádějícím podpisem Fritz, na zadní straně kartonu s reklamou atelieru,
identifikaci jen ztěžuje. Ani datace Kattaro 20. III. 1917
nic nevysvětluje, i když je to jméno proslulé boky Kotorské, kde kotvila spousta lodí císařské flotily. Pouze spíš
tušená než viditelná vrtulka na levém nadloktí označující
strojníky je (kromě plnicího pera frajersky zasunutého ve
výstřihu blůzy) jedinou ozdůbkou jinak strohého stejnokroje. A to prý byli „mořští vlci“ podle na slovo vzatého
znalce, historika a publicisty Vladimíra Aichelburga, velcí
parádníci a na různé odznáčky, nášivky, stužky a metály
si už kvůli prestiži u děvčat v přístavech velmi potrpěli.
Naštěstí jsou na portrétní straně při bedlivém zkoumání
vidět inkoustové zbytky nešetrně odstraněného podpisu,
ze kterých složitou rekonstrukcí vykouklo známé jméno
Alfred Fröhnel. Syn svobodského podnikatele a spolumajitele dřevozpracující firmy Feist a Fröhnel, která má lví
podíl na výrobě prvních lyží v městečku pod Černou horou. Valná většina svobodských mužů, spadajících pod
vojenský svolávací obvod Jičín, narukovala v mobilizaci
do Velké války k „blátošlapům“ - pěšímu pluku číslo 74.
Horaly z hor by člověk logickou úvahou hledal ještě tak
u horských myslivců, ale ne u námořnictva. Tam bychom
očekávali spíš obyvatele přímořských států. Nenechme
se však mást. V Rakousko – Uherském loďstvu sloužilo

údajně na 6000 námořníků z Čech. I to má jistě svou
logiku. České země měly v rámci monarchie nejvyspělejší
průmysl a tudíž i odborně vzdělané dělníky. Především
vyučenci tzv. černých řemesel byli už od začátku 20.
století vítáni v řadách mužstva a nižších poddůstojníků
jako strojníci a obsluha kanonů palubního i přístavního
dělostřelectva. Vyšší námořní funkce zůstávaly dlouho
monopolem Chorvatů. Němci ze Sudet měli zase navíc
výhodu znalosti úředního „velícího“ jazyka. Ze Svobody nad Úpou jsou mi však z 333 účastníků válečných
událostí v letech 1914 – 1918 známi pouze dva. Výše
zmiňovaný Fröhnel a ještě Reinhold Graf, který po demobilizaci úspěšně provozoval klempířskou dílnu na náměstí
v čp. 68. Ten se ale přistěhoval až po válce z Mladých
Buků. Jediný Fröhnel však zastupoval námořníky v seznamu jmen 63 obětí na monumentálním pomníku padlých
od věhlasného trutnovského sochaře Emila Schwantnera
vedle kostela sv. Jana Nepomuckého. Bohužel ho zbourali zfanatizovaní „hurá vlastenci“ z řad nových osadníků
v květnu 1948. Jen díky opisu v místní německé kronice jsou dostupné alespoň základní nacionálie většiny
vojáků. Podle nich se matros Alfred Fröhnel narodil ve
Svobodě nad Úpou 9. února 1896 a zemřel s hodností
desátníka strojní služby 17. září 1918 v tehdejším Agramu (dnes Záhřeb, hlavní město Chorvatska). Doslovně
je uvedeno, že zemřel, nikoliv padl, což dává prostor k
dalším dedukcím – byl na cestě, byl v zajetí, nebo v lazaretu? Ze sčítacích archů z roku 1910 lze doplnit ještě
pár maličkostí. Fröhnelovi bydleli tehdy v čp. 165, což
byla funkční obecní plynárna a mladý Alfred, nejmladší
z pěti dětí se učil obor obrábění kovů a pracoval jako
elév v neuvedené místní továrně na kovové zboží. Jeho
otec Wenzel se do Freiheitu přistěhoval v roce 1888 z
Dolního Lánova u Vrchlabí. Tím se nad mladinkou obětí
první světové války doslova zavřela voda. Veškeré vojenské kmenové listy armády i námořnictva se při dělení
archivů po zániku Rakouska – Uherska, na kterém vláda
následnické Československé republiky důsledně trvala,
přemístily kolem roku 1924 do Prahy. Ve Vídni zůstaly
v Kriegsarchivu jen částečné duplikáty důstojníků a generality. Ve Vojenském ústředním archivu v Praze, krátce
před pádem komunismu v letech 1988 -1989 zapracoval
typický český úřednický šlendrián a kmenové listy ročníků narození 1887 – 1900, což je většina vojáků aktivně
se účastnících Velké války, byly bez náhrady skartovány.
Badatelé jsou tak odkázáni na sporadické zápisy z obecních kronik, nebo články v dobovém tisku. Nezbývá než
doufat, že doplňující informace zase někde nečekaně vyplavou, stejně jako uvedená zajímavá fotografie.

Námořník Alfred Fröhnel na kartonové vizitce fotoateliéru Jeschke
(líc a rub)

Slavnostní odhalení pomníku padlých ve Svobodě nad Úpou 
v roce 1924

Pohled ze stráně nad farou v roce 1906 – v popředí vpravo nová obecní plynárna

Ilustrační pohlednice ze strojnické školy v přístavu Pula s výmluvným českým textem

K POSLECHU ZAHRAJE DJ OLIN KYSELA

! ÚČaSTníCI ZÁVOdU mají ZajIšTĚNOU PŘEPRAVU NA START ZDARMA !

8:30 HOD VE FORD BARU V LYŽAŘSKÉM AREÁLU
9:30 HOD
KLUCI - HOLKY (nejmladší,mladší a STaRší)
MUŽI - ŽENY
SENIOŘI /KY - NAD 60 LET
SNOWBOARDISTÉ / KY (MLADší a STaRší)
SKIALPCROSS
!!JÍZDA NA ČEMKOLIV (I PRO PŘIHLÍŽEJÍCÍ) !!
VYHLÁŠENÍ VÝSLEDKŮ: 12:00 HOD
DOSPĚLÍ LAHEV SEKTU + JAHODY
STARTOVNÉ:
DĚTI – LÍZÁTKO

REGISTRACE:
START:
ZÁVODNÍ KATEGORIE:

PŘIJĎTE SE S NÁMI POBAVIT A ROZLOUČIT SE SEZONOU
NA 7. ROČNÍK LYŽAŘSKÝCH ZÁVODŮ

V AREÁLU DUNCAN

SOBOTA 25. BŘEZNA 2017

LYŽAŘSKÉ ZÁVODY O POHÁR
MĚSTA SVOBODA NAD ÚPOU

občerstvení

hudební doprovod

Pořádá
LŠ Ski centrum
ve spolupráci s městem
Svoboda nad Úpou

masky mají lyžařský
vlek za 1 Kč

vyhlášení nejhezčí masky

soutěže o ceny

00

Kdy?

26.3.2017 od 13.

v neděli

do ski areálu DUNCAN
ve Svobodě nad Úpou

Srdečně zveme děti i dospělé na tradiční

