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Co znamenají záhadné znaky v úvodním sloganu? Pro příznivce
počítačů je to jasné - je to adresa webové stránky, na které najdete
vše, co se týká her III. letní Olympiády dětí a mládeţe České
republiky, která se koná ve dnech 19.-23. června 2007 v Ústí nad
Labem a v Lounech. Pro ty, kteří se s počítačem ještě nekamarádí,
přetiskneme pár aktuálních informací z uvedené webové stránky:
Spací pytel z ústeckých Her bude skvělým a praktickým suvenýrem
účastníků Her.
Dr. Jan Hejma, předseda komise ODM Českého olympijského
výboru a člen Řídícího výboru Her velmi ocenil průběh pracovních
aktivit na jejichţ konci je značkový spací pytel od společnosti HUSKY s
názvem ÚSTÍ 2007, ve kterém budou spát účastníci ústeckých Her a
který se po skončení Her stane cenným suvenýrem výhradně aktivních
účastníků Her.
"Mnoho věcí si lze koupit, ale olympijský spací pytel s logem Her
bude navţdy cenným a praktickým suvenýrem jen a pouze pro ty
sportovce, kteří se dokázali na Hry nominovat" řekl předseda komise
ODM Dr.Jan Hejma. Ve středu 31.1.2007 se v Ústí nad Labem
uskutečnilo zasedání nejvyššího orgánu Her III. Olympiády dětí a
mládeţe ČR. Jednání proběhlo za přítomnosti předsedy Českého
olympijského výboru MUDr. Milana Jiráska, hejtmana Ústeckého kraje
Ing. Jiřího Šulce, náměstka a zástupce hejtmana Radka Vonky,
nejvyšších zástupců města Ústí n/L a dalších osobností.
Řídící výbor se velmi podrobně seznámil s celkovým průběhem
příprav Her a konstatoval velmi dobrou úroveň aktuálního stavu
přípravných prací. V samostatném bodu jednání byly projednány
detaily ubytování účastníků Her s finálním schválením všech
navrţených opatření. Předseda ČOV MUDr. Milan Jirásek ve svém
hodnocení uvítal zvolený systém ubytování, a označil jej za systémově
správný, moderní, odpovídající úrovni a charakteru sportovní akce dětí

a mládeţe věkové kategorie 14 a 15 let, který aktuálně koresponduje
s trendy ubytování dětí této věkové kategorie i v zemích EU při
obdobných akcích včetně uvedení řady případů. Příklady obdobného
standardu ubytování sportovních výběrů prezentovali i další členové
ŘV.
Zajímá vás jídelníček? snídaně: dva druhy jídel oběd: tři druhy
jídel s výjimkou příjezdového dne, kdy bude jednotné menu večeře: tři
druhy jídel Ke všem stravním jednotkám bude k dispozici čaj, při
snídani bude i nabídka kakaa. Oběd bude sloţen z polévky, hlavního
jídla a salátu nebo zákusku. Večeře bude sloţena z hlavního jídla
salátu nebo zákusku. Gramáţ masa bude v syrovém stavu 100 gramů,
kuře 250 gramů a ryby 150 gramů.
Na uplynulých dvou olympiádách (I. v Chocni, Vysokém Mýtu a
Litomyšli, druhá v Brně) byly z našeho údolí týmy baseballistů a
softbalistek. Bohatým kulturním i sportovním programem i celou
atmosférou obou olympiád byli naši sportovci nadšeni. Letos bohuţel
odpadla soutěţ v softbalu, ve kterém měla naše děvčata stříbrné
medaile, ale přibylo jezdectví. Výběr a přípravu jezdců KH kraje má na
starosti pan Alek Pejos. Z Trutnova jede také početná výprava plavců,
cyklistů a stolních tenistů. Věříme, ţe se najdou i ve Svobodě mladí
olympionici.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
III. Olympiáda dětí a mládeţe
V jakých disciplínách a kde se soutěţí si přečtěte zde. Krajské
reprezentační týmy předloţí seznamy svých sportovců dokonce
března.
LYŢOVÁNÍ
Do čtyřech druţstev přípravky lyţařů je přihlášeno cca.50 dětí,
na starosti je mají Lenka Dudková, Zdena Dvořáková, Alena Holá, Petr
Holub, Martina Holubová, Ivana Jelínková, Stanislav Kopiš, Jiří Slanina
a Karel Ševčík. Snowbordisté vytvořili dvě druţstva - začátečníci a
pokročilí (je jich dohromady 18), na starosti je má Eva Tlachačová a
její pomocníci z lyţařské školy.
Martina Holubová

SLOWPITCH
Po loňském zisku přebornického titulu se naši sousedé dočkali
pozvánky na zajímavý turnaj evropských klubů (ME je jednou za dva
roky). Ocitujeme dopis asociace Jarče Andělové:
"Jarko, mam pro Tebe zprávy stran evropského klubového
poháru ve slowpitchi. Na to, že to bude první ročník, je to celkem
povedený turnaj. Turnaj se uskuteční v blízkosti pařížského letiště Orly
a pořádat jej bude klub Limeil Brevennes v termínu 18. - 22. září
2007. Účastníci jsou následující: Sparks Mladé Buky, Limeil Brevannes
(FRA), Dodder Dynamoes (IRL), London Chromies (GBR), Askoe Linz
(AUT), Unicorns (SUI), Ljubljana (SLO), Storm (JERSEY)
Myslím, že se máte na co těšit!"
Gába Waage ČSA
Je to zajímavá zpráva pro bývalé svobodské hráče a hráčky
softbalu. Bylo by i pro sportovní fanoušky zajímavé, kdyby bývalí
aktivní hráči + mládeţ dali do kupy týmy (Svoboda - Buky - Trutnov)
a rozjeli na jaře slowpitchovou ligu. Ve slowpitchi hraje v týmu 5 muţů
a 5 ţen. Neměl by být problém, věnovat třeba hodinku týdně sportu,
který naše město proslavil. Pro naše sousedy - mistry ČR - by to byla
dobrá příprava na klubový šampionát - a pro naši mládeţ příklad, jak
se dá příjemně vyuţít volný čas.
-so
MLADÍ HASIČI
mají tréninky kaţdé úterý odpoledne v tělocvičně ZŠ. Hned s
příchodem jara se znovu budou připravovat na sérii závodů na hřišti u
sokolovny.
Lucie Trnková
MARTIN DUDA
absolvent svobodské základky a vrchlabského gymnázia - je na
skok doma v Janských Lázních. V tyto dny má besedy se ţáky na ZŠ
Mladé Buky a ZŠ Svoboda o svém studijním pobytu v USA i v Austrálii,
o svých cestách "Stopem přes tři oceány" na plachetnici - zatím
Pacifikem a po zemích jiţní a střední Ameriky. Za pár týdnů vyráţí do
Indického oceánu a naši ţáci mají jedinečnou šanci se dozvědět, jak si
můţe mladý člověk splnit své klukovské sny.
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Zprávy ze školy
1. V pondělí 19.2. a v úterý 20.2. proběhly na naší škole výchovné
pořady Memento (protidrogová prevence) a Maryša (literární
pořad).
2. 15. února proběhlo okresní kolo Olympiády v anglickém jazyce.
Naši školu reprezentovaly ţákyně - Isabela Kyselová a Sorajja
Behjoudiová. Obě ve svých kategoriích obsadily 4.-5. místo.
Děkujeme děvčatům za vzornou reprezentaci školy a paní
učitelce Ševčíkové za výbornou přípravu.
3. SOUTĚŢ v řešení SUDOKU:
Výsledková listina 1.-5. třída
1. Alena Fullsacková 3. tř. 5,09 min.
2. Alena Hainišová 5. tř. 5,18 min.
3. Kateřina Straková 5. tř. 8,15 min.
4. Petra Hrobařová 4. tř. 8,37 min.
5. Anička Fialová 1.tř. 10,40 min

6. Tereza Ševcová 4.tř. 10,55 min.
7. Alena Mocková 4.tř. 14,12 min.
8. Bára Langerová 3.tř. 17,45 min.
Neúspěšní řešitelé: Filip Rolenec, Sandra Kochová, Kristína
Kozubková, Veronika Blaţková, Kateřina Vachková, Kateřina
Zikánová, Viktorie Plynová, Dan Havlíček, Marek Tůma, Jakub
Slováček, Kateřina Fričová, Bára Smolíková, Matyáš Ptáček
Výsledková listina 6.-9. třída
1. Petra Olšiaková 8.tř. 4,44 min.
2. Iveta Hrušovská 7. tř. 6,57 min.
3. Ver. Zámečníková 8. tř. 7,08 min.
4. Stanislav Hofman 7. tř. 10,00 min.
5. Eva Kleprlíková 7. tř. 10,17 min.
6. Petr Beneš 8. tř. 13,54 min.
7. Norbert Tippelt 8. tř. 14,16 min.
8. Pavla Holubová 6. tř. 15,20 min.
9. Zdena Rychlovská 8. tř. 16,30 min.
Neúspěšní řešitelé: Vráťa Miškovský, Dominik Štefl, Petra
Bernardová, Tomáš Nezval, Markéta Litošová, Veronika
Nezvalová, Lucie Sáblová, Karolína Szalatová, Lucie Havránová,
Nikola Háţová, Tereza Drahá, Monika Blaţková První tři z kaţdé
kategorie postupují do okresního kola souteţe.
4. Od úterý 13.2. absolvuje pedagogickou praxi v 1. třídě slečna
Gabriela Kašparová, studentka 4. ročníku pedagogické fakulty.
5. Proběhlo školní kolo Pythagoriády - matematické soutěţe
Výsledky 6. třída
1. Filip Rolenec
2. Lucie Horváthová
3. Jan Juhász
Výsledky 7. ročník
1. Alenka Füllsacková
2.-3. Monika Blaţková
2.-3. Vratislav Miškovský
6. Bylo dokončeno i školní kolo Zeměpisné olympiády.
Výsledky 6. ročník
1. Jan Juhász
2. Ondřej Pešek
3.-4. Tereza Horáková
3.-4. Pavla Holubová
Výsledky 7. ročník

1. Iveta Hrušovská
2.-3. Miškovský
2.-3. Sandra Šmídová
Výsledky 8. ročník
1. Norbert Tippelt
2. Tomáš Turyna
3. Petr Beneš
7. Na Duncanu probíhá pravidelný výcvik v lyţování a
snowboardingu ţáků ZŠ i dětí z mateřské školy.
8. O jarních prázdninách se děti zúčastnily dvou turnajů ve stolním
tenisu a šachu. Byl připraven i bezplatný vstup do bowlingové
herny, ale tuto nabídku děti nevyuţily.
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Novinky v oblasti cestovních dokladů a občanských průkazů v roce 2007
V roce 2007 je na MěÚ Trutnov plně v provozu nový systém
zpracování ţádostí o vydání cestovních dokladů, tzv. systém sběru
biometrických údajů od ţadatelů. Tento nový systém v praxi přinesl
výhodu pro ţadatele při podání ţádosti o vydání cestovního dokladu
(cestovní pas). Ţadatel nepotřebuje fotografie a nemusí vyplňovat
ţádost o vydání cestovního dokladu. K projednání ţádosti postačí
pouze občanský průkaz, původní cestovní doklad a správní poplatek v
příslušné výši (občan starší 5 let a mladší 15 let 100 Kč, občan starší
15 let 600 Kč). Výjimkou jsou pouze děti do věku 5 let, u kterých se
neprovádí zpracování ţádosti o vydání cestovního dokladu výše
uvedeným systémem. U těchto dětí je nutné předloţit 2 fotografie a
vyplněnou ţádost, u které musí být údaje doloţeny potřebnými
doklady. Zde je nutné připomenout, ţe v případě vydání prvního
cestovního pasu je nyní občan mladší 15 let povinen prokázat státní
občanství České republiky a to osvědčením, které vydávají Krajské
úřady a to ve lhůtě do 30 dnů. Tuto ţádost lze podat prostřednictvím

kterékoliv nejbliţší matriky. Rádi bychom zde zdůraznili, ţe současná
legislativa v oblasti cestovních dokladů neumoţňuje provádět změny,
či doplnění údajů o občanech mladších 15 let do cestovního pasu jeho
rodičů. Nelze tedy tzv. připsat děti do cestovního pasu rodičů například
po narození. Tyto osoby musí mít pro cestu do zahraničí svůj vlastní
cestovní pas. Samotné vydání cestovního dokladu, tj. zpracování a
výroba je provedeno ve lhůtě do 30 dnů. Všem potencionálním
ţadatelům tedy doporučujeme, aby o vydání cestovního dokladu
poţádali v těchto dnech, kdy budou jejich ţádosti o vydání cestovního
dokladu vyřízeny bez dlouhého čekání. Potřebné informace před
podáním ţádosti lze získat buď přímo na pracovišti MěÚ v Trutnově,
nebo na telefonu číslo 499803219, případně 499803224, kde vám rádi
poradíme.
V oblasti občanských průkazů je v tomto roce prováděna výměna
občanských průkazů bez strojově čitelných údajů (typ růţová karta).
Občané jsou povinni provést výměnu občanských průkazů vydaných
do 31. prosince 1998 a to včetně těch, u kterých je platnost bez
omezení. Výjimkou z této povinnosti jsou pouze občané narození před
1. lednem 1936. Tito občané mohou nadále vlastnit tento typ
občanského průkazu. U tohoto občanského průkazu ale nesmí být
oddělena vyznačená část (ustřihnutý roh z důvodu změny stavu, či
změny trvalého pobytu). Za výše uvedenou výměnu občanského
průkazu se nevybírá správní poplatek a lze ji uskutečnit během celého
kalendářního roku. Zde je nutné připomenout, ţe na občanský průkaz
lze vycestovat do států Evropské unie. Podmínkou ovšem je, ţe jde o
nový typ občanského průkazu se strojově čitelnými údaji (zelená
karta), u kterého není oddělena vyznačená část (ustřihnutý roh z
důvodu změny stavu, či změny trvalého pobytu). Občané mladší 15
let, přestoţe jsou zapsáni v tomto občanském průkazu, musí mít svůj
cestovní doklad (cestovní pas). Potřebné informace před podáním
ţádosti lze získat buď přímo na pracovišti MěÚ v Trutnově, nebo na
telefonu číslo 499803220, případně 499803218, kde vám rádi
poradíme.
Mgr. Jiří Ratajík, vedoucí správního odboru MěÚ Trutnov
nahoru - obsah

Turistické regiony v Královéhradeckém a Libereckém kraji
Turistická území České republiky hledají své logické i
administrativní hranice. V Královéhradeckém kraji byly doposud
vymezeny turistické regiony Český ráj, Krkonoše a Východní Čechy.

Součástí regionu Východní Čechy je Podzvičinsko, Orlické hory a
Podorlicko, Hradecko a Kladské Pomezí. V Libereckém kraji byl, kromě
Českého ráje a Krkonoš, původně turistický region Český sever. Ten se
rozdělil na Jizerské hory a Českolipsko.
Proces emancipace
Území Královéhradeckého kraje bude nadále marketingově
reprezentováno regiony Český ráj, Krkonoše a Podkrkonoší, Orlické
hory a Podorlicko, Hradecko, Kladské Pomezí. Makroregion Východní
Čechy je v současnosti reprezentován především územím
Pardubického kraje.
Podzvičinsko jako Podkrkonoší
Se snahou popularizovat území Krkonoš i podhůří, vytvářet
pracovní příleţitosti a podmínky pro místní podnikatele, rozšiřovat
celoroční a tedy i pestřejší nabídku turistických aktivit a zajímavostí
vyvíjí manaţeři Svazku Krkonoše iniciativu k provázané propagaci
turistického regionu Krkonoše a Podkrkonoší. Pavel Klapuš doplňuje:
"Je jasné, ţe z pohledu propagace a prezentace regionu je lepší
nabízet větší územní celky neţ jednotlivosti. Podzvičinsko je turisty
vnímáno jako Podkrkonoší. Krásná zima není pravidlem, jakmile se
zkazí počasí, tak hosté hledají náhradní programy. Zkušenosti ukazují,
ţe je třeba mít připraveny alternativní nabídky."
Jednou z moţností je marketingová spolupráce se Sdruţením
Podzvičinsko. Jeho představitelé tuto cestu podporují. "V současné
době hledáme řešení, jak konkrétně postupovat. Není moţné přistoupit
najednou k definitivnímu modelu. Chceme postupně získávat
zkušenosti, pak koordinovat jednotlivé marketingové aktivity.
Například cyklotrasy vedoucí z Krkonoš v řadě míst nekončí na jejich
hranici, ale plynule přechází a navazují na Podkrkonoší," uvádí příklad
Pavel Klapuš.
Představou je společná platforma obou částí regionu, úkolem je
hledání a vytyčení společných projektů, záměrů a zajištění jejich
financování. Následovat bude praktická realizace ke spokojenosti
českých i zahraničních turistů.
Zpracovala: D. Palátková
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
starosta@musvoboda.cz


KULATÁ ŢIVOTNÍ JUILEA … oslaví v březnu pan Stanislav

Ondráček, paní Zdeňka Chadimová, paní Margita Biliková, paní
Aneţka Klosová a paní Karla Břinčilová. Jubilantům
blahopřejeme a přejeme pevné zdraví a hodně ţivotního elánu.
Jana Hryzlíková












PRODEJ JABLEK … Zemědělské druţstvo Dolany přijede ještě
na počátku března. KDY? ve čtvrtek 1.3.2007 KDE? ve 12.30
hod. na náměstí ve Svobodě, od 13.00 na Rýchorském sídlišti
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY … pondělí - pátek 8:00 11.00 a 13:00 - 16:30 hod. Tato změna je trvalá!
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ … vydaných od 1. července
1964 do 31. prosince 1993 je nutné uskutečnit do 31. prosince
2007 bez poplatku!
KDE? Na pověřeném úřadu v Horním St. Městě vedle Autostylu
proti Texlenu (opravujeme chybný údaj v SF 685: ne ve
Svobodě nad Úpou!!)
CO MUSÍM MÍT S SEBOU? občanský průkaz (nebo pas), fotografii
3,5 x 4,5 cm a řídičský průkaz
KDY BUDE VYSTAVEN NOVÝ ŘP? Za 15 - 20 dní
KDE NAJDU VÍC INFORMACÍ? www.mdcr.cz (stránky
Ministerstva dopravy - klikněte si na poznámku Czech, jinak
Vám poskytne informace v angličtině!)
UPOZORNĚNÍ … Majitelům čtyřnohých miláčků připomínáme,
ţe je čas nahlásit změny -přihlásit psa nebo odhlásit a zaplatit
místní poplatek ze psů.
SK MFC SVOBODA … nabízí do pronájmu restauraci na
stadionu. Informace na tel: 732 317 061
ANKETA ZLATÝ ÁMOS … Gratulujeme řediteli školy Mgr. Janu
Hainišovi k postupu do semifinále ankety o Zlatého Ámose (jiţ 8.
března!), Norbertu Tippeltovi, Adamu Cejnarovi a Báře Hrnčířové
za perfektní společenské vystupování v regionálním kole i
výbornou obhajobu svého návrhu.
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY … Schválením Obecně závazné
vyhlášky č. 4/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů na veřejném zasedání
Zastupitelstva města Svoboda nad Úpou dne 19. 12. 2006 se
stanovil poplatek na rok 2007 ve výši 480,- Kč. Částka je splatná
do 30. 6. 2007 a můţete ji zaplatit v hotovosti v pokladně
(2.patro MěÚ), poštovní poukázkou nebo převodem na účet
České spořitelny č.35-1303700359/0800 (var.symbol sdělíme po
telefonu).
Dana Petržílková, referentka odpadového hospodářství






JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP
IHNED. Bliţší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo
mob. 602 466 579.
Disco Deprese … Svoboda nad Úpou pořádá dne 31.3.2007
Travesti show. Vstup 70,Relaxační masáţe … automobilizační cvičení, uvolňovací
techniky, vyuţití reflexních bodů na nohou
KDE? Hotel Siréna Janské Lázně
KONTAKT : 739 275 844
Marta Šaralová - fyzioterapeutka
Moţnost zakoupení vánočních dárkových certifikátů :
15 minut - 150,-Kč
30 minut - 200,-Kč
45 minut - 250,-Kč
( kaţdá 9. masáţ zdarma )
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