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Úvodník - Děti si užívají prázdniny!
Uplynulé dva týdny byly pro školáky diametrálně odlišné. Ten
první byl ještě ve znamení finišujících snah o dosažení co nejlepších
známek na závěr prvního pololetí - a čtvrtek, kdy už bylo rozdáno
vysvědčení, předznamenal jarní prázdniny. Také počasí se trochu
umoudřilo - a děti si dosyta mohly užívat zimních radovánek na sněhu.
Svobodská škola měla ve čtvrtek ředitelský den - a vyučování se
přemístilo na svah pod Duncanem. Přes padesát dětí jezdilo na lyžích a
snowboardech, zbytek žáků se přidal k přihlížejícím divákům. Zaplnily
se také lyžařské svahy v sousedních městech a obcích. Černá hora
měla letos dominantní postavení mezi lyžařskými centry v republice sjezdovka Anděl byla v provozu již od Vánoc. Skipark Mladé Buky se
rozjel v minulém týdnu, kdy se uskutečnil výcvik čtyřiceti žáků rvního
stupně základní školy a letošní premiéru měl dětský skipark Dráček na
Bojišti v Trutnově. V příštím týdnu se na všech střediscích v našem
údolí rozjedou výcviky lyžování dětí mateřských škol.
Oba uplynulé pondělky zahájila lyžařská přípravka pod vedením
Martiny Holubové výcvik čtyř družstev lyžařů ( přes 50 dětí) a dvou
snowboardistů (18 školáků). Na starosti je mají Lenka Dudková, Zdeně
Dvořáková, Alena Holá, Petr Holub, Martina Holubová, Ivna Jelínková,
Stanislav Kopiš, Jiří Slanina a Karel Ševčík. Snowboardisty má na
starosti Eva Tlachačová a její pomocníci z lyžařské školy.
Předpovědi počasí na jarní prázdniny nebyly příliš růžové. Snažili
jsme se proto připravit bohatý náhradní program - tzv. "mokrou
variantu". Na každý den jsme dohodli bezplatné poskytnutí tělocvičen
a heren s následující nabídkou:
PROGRAM NA VOLNÝ ČAS JARNÍ PRÁZDNINY 2007:
úterý 6.2.: turnaj ve stol. tenisu - Svoboda - herna Rýchorka 10:00 13:00
středa 7.2.: 9:00 florbal, volejbal tělocvična Mladé Buky 15:00 šachy
ZŠ Svoboda škola
čtvrtek 8.2.: turnaj ve stol. tenisu - Svoboda - herna Rýchorka14:00
- 16:00 florbal ZŠ Mladé Buky

pátek 8.2.: 9:00 - 11:00 bowling Club Svoboda nad Úpou
sobota 9.2.: florbal mix tělocvična ZŠ Mladé Buky 9:30 - 11:30
Vstup na všechny akce samozřejmě volný!
Vůbec jsme se nezlobili, když na
úterní turnaj ve stolním tenisu nebo
středeční šachy přišlo jen pár zájemců. Děti
se ještě dostatečně nenabažily zimních
radovánek - a když mají šanci výběru, je
lepší, když sportují venku. Až přijdou jarní
plískanice po závěrečném karnevalu na
lyžích, věřím, že se tělocvična i herny opět
zaplní.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
LYŢOVÁNÍ
Do čtyř družstev lyžařů je přihlášeno přes 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 družstva - začátečníci a pokročilí (je
jich dohromady 18), na starosti je má Eva Tlachačová a její pomocníci
z lyžařské školy.
Kontakty: Eva Tlachačová 604 671 571, Martina Holubová 605 877
858
Výcvik zahájila také lyžařská škola

BASEBALLISTÉ SB RÝCHORY
Do klubu Patriots Liberec přestoupili dva perspektivní hráči týmu
SB Rýchory - Vojta Jiránek a Petr Baranec. Díky tomu můžeme uhradit
zbytek dluhu, který ještě máme u sousedů (Sparks BAK Mladé Buky).
Tým do jarní soutěže doplní mladí hráči z MLadých Buků a Trutnova,
kteří reprezentovali KH kraj na dvou předchozích Olympiádách dětí a
mládeže v Chocni a Brně. Předseda výkonného výboru ČBA Dr. Petr
Dittrich slíbil týmu dodávku potřebné výzbroje do nové sezóny.
Zástupce klubu Patriots Liberec se zavázal, že kromě poplatku za
přestup uhradí ještě dvě hodiny týdně pronájem tělocvičny na ZŠ
Mládežnícká v Trutnově.
III. OLYMPIÁDA dětí a mládeţe
už klepe na dveře. Zúčastnil jsem se ve středu 31.1. schůzky
vedoucích jednotlivých 19 sportů výpravy Královéhradeckého kraje.
Do konce března musíme nahlásit soupisky všech hráčů. Oslovili jsme
tělocvikáře a ředitele škol, na kterých se pálkovací hry hrají, aby nám
nahlásili pokud možno dvojice zájemců o účast v reprezentačním týmu
(nar. 1992 a ml.). Přípravu uskutečníme formou tréninků dvojic hráčů
+ sérií soustředění. Olympiáda se koná ve dnech 19.-23. června 2007
v Ústí nad Labem - a baseball se hraje v Lounech. Všichni, kteří se
minulých dvou Olympiád zúčastnili, byli programem, doprovodnými
akcemi i celou atmosférou nadšeni - a mrzí je jen jediné, že se
nemohou zúčastnit i dalších Olympiád (roky přibývají!). Kromě
baseballistů pojedou z našeho okresu i týmy plavání, stolního tenisu,
cyklistiky a jezdectví - to má na triku svobodský dlouholetý trenér a
funkcionář Alek Pejos. Jeho svěřenci (výběr kraje) mají velkou šanci
na zisk medailí, podobně jako cyklisté, plavci a stolní tenisté. Škoda,
že softbal děvčat na letošní Olympiádě nebude (o tom rozhoduje
pořádající kraj). Naše děvčata přivezla z obou předchozích Olympiád
stříbrné medaile! Takové ambice kluci v baseballu nemají. Zato se
mezi nimi najde pár hráčů, kteří mohou za pár let hrát v některém
ligovém nebo extraligovém týmu mužů.
-so

nahoru - obsah

Aktuality
pondělí 29. ledna 2007 - ZLATÝ ÁMOS - 14. ročník ankety
V Čelákovicích se podařilo řediteli svobodské ZŠ Mgr. Janu
Hainišovi vybojovat postup do semifinále ankety o titul "Zlatý Ámos",
které se bude konat 8. března na MŠMT v Praze. Iniciátorem přihlášky
byl žák 8. třídy Norbert Tippelt, jeho návrh podpořilo svými podpisy
více než 100 dětí svobodské školy - a do regionálního kola pana
ředitele provázela trojice žáků - Norbert Tippelt, Adam Cejnar a Bára
Hrnčířová, kteří svým působivým vystoupením postup vybojovali.
Všem čtyřem k jejich úspěchu gratulujeme!
úterý 30. ledna 2007 - KRKONOŠE VNITŘNÍ A VNĚJŠÍ
Středisko ekologické výchovy SEVER získalo grant ve výši čtyř
milionů korun z MŠMT na projekt, díky kterému mají školáci lépe
poznávat svůj region. Středisko zajistí nákup digitálních fotoaparátů,
scannerů a další techniky a připraví podrobný program pro 11 škol z
Krkonoš i Podkrkonoší, které se do projektu přihlásily.
V březnu bude k dispozici školám i samostatný webový server,
na kterém budou postup svých prací prezentovat veřejnosti. Školení
organizovaly pracovnice Severu paní JUDr. Hana Kulichová a Eliška
Knížková. Jednání se zúčastnili šéfredaktor čsp. Krkonoše Mgr.
Radovan Vlček a za Správu KRNAP pan Josef Pivoňka a paní Blanka
Zázvorková.
Svobodská základní škola sice nebyla mezi přihlášenými, ale
určitě se k partě škol v regionu připojí. Ve Svobodě máme špičkové
sběratele a publicisty, dostatečné množství historických materiálů i
šikovných dětí.
středa 31. ledna 2007 - III. OLYMPIÁDA dětí a mládeţe
Podrobně jsme o Olympiádě psali ve sportovní rubrice. Ve středu
se konala v Hradci Králové pod vedením radního Miloše Jóna a Mgr.
Tomáše Záviského první schůzka vedoucích krajských výprav. Ze
Svobody se této schůzky zúčastnili dva zástupci sportovních svazů Alek Pejos (jezdectví) a Stanislav Ondráček (baseball). Podrobné
informace najdou zájemci na webové stránce http://odm2007.cz
čtvrtek 1. února 2007 - LYŢOVÁNÍ NA DUNCANĚ
Jarní prázdniny zahájili svobodští žáci již poslední lednový den,
kdy si dala celá škola sraz na svazích pod Duncanem. Lepší začátek

prázdnin si děti ani nedovedly představit.
ZIMNÍ EVROPSKÁ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE
ve španělském středisku JACHA bude pro nás zajímavá tím, že se
na ni nominovaly svými výkony i běžkyně našeho regionu - Petra
Holubová a Tereza Petrželová spolu s Tomášem Hrabalem - všichni
závodí za Offin Car Vella Trutnov. Gratulujeme!

-so
nahoru - obsah

Požární prevence
Vážení spoluobčané, dovolte mi, abych vám položil několik otázek:
1. Víte jak často se má vymetat komín?
2. Víte jak správně skladovat palivo?

3. Víte kolik litrů pohonných hmot můžete skladovat v garáži?
4. Víte co zjišťuje inspekce HZS po požáru?
1. Čištění komínů je upraveno vyhláškou MV č. 111/1981 Sb., o čištění
komínů
Lhůty pro čištění komínů pro spotřebiče do výkonu 50 kw
- spotřebič na tuhá a kapalná paliva 6x ročně
- spotřebič na plynná paliva 2x ročně
Lhůty pro čištění komínů pro spotřebiče o výkonu nad 50 kw
- spotřebiče na tuhá a kapalná paliva 4x ročně
- spotřebiče na plynná paliva 4x ročně
2. Při skladování paliv je třeba dodržet tato pravidla:
Jednotlivá paliva je třeba skladovat odděleně, to znamená, že se
nesmí míchat uhlí černé a uhlí hnědé, uhlí a dřevo a podobně. Dále je
velmi důležitý podklad pod skladovanými palivy Například cihlová drť,
železitá škvára, jíl a zbytky trávy nebo slámy jsou látky, které
podporují samovznícení. Ideální je betonová podlaha
3. V jednotlivé garáži nebo v jednom stání řadové garáže může být:
40 litrů pohonných hmot pro osobní automobil nebo
80 litrů pohonných hmot pro nákladní automobil nebo
20 litrů oleje
4 .Vyšetřovatelé HZS po požáru zjišťují, zda měl poškozený na shořelé
nemovitosti provedenu preventivní prohlídku. Tuto prohlídku si může
občan objednat na Městském úřadu, prohlídka mu bude provedena
bezplatně po dohodě s hasiči.
Případné další dotazy zodpovím osobně
Vlastislav Houser, preventista HZS
Komíny
Komínové těleso hlavně v prostoru půdy nesmí vykazovat
praskliny. Pokud není obložen nehořlavým materiálem, je dobré mít ho
obílený. Na bílém podkladě jsou totiž praskliny velice dobře vidět.
Komínová hlava (nad střechou) musí být důkladně vyspárována, nesmí
v ní být ukotveny jakékoliv hořlavé materiály. V případě vyhoření sazí
v komíně je nutno udělat tlakovou zkoušku. Čištění komínů si občan
zajišťuje sám.
Poţární preventivní prohlídky

Dříve se preventivní požární prohlídky vykonávaly pravidelně.
Dnešní doba je taková, že kdokoli má zájem o prohlídku, zažádá o její
provedení na Městském úřadu. Městský úřad po shromáždění více
zájemců předá požadavek hasičům a ti prohlídky provedou.
V.H.
nahoru - obsah

Starosta města lyžařům ...
Vážení členové lyžařského oddílu TJ Svoboda nad Úpou,
dovoluji si Vás tímto oslovit jako starosta města Svoboda nad
Úpou s návrhem smírčího řešení budoucího provozování a rozvoje
lyžařské lokality Duncan ve Svobodě nad Úpou.
Na veřejném zasedání Zastupitelstva Svoboda nad Úpou dne
19.12.2006 proběhla na dotaz Mgr. Jana Hainiše - člena rady města,
diskuse k této problematice mezi Mgr. Petrem Hynkem - zastupitelem
města Svoboda nad Úpou a jednatelem společnosti MEGA PLUS s.r.o. ,
Janské Lázně a panem Petrem Kadrmasem - předsedou lyžařského
oddílu TJ Svoboda nad Úpou. V závěru diskuse jsem konstatoval, že
město Svoboda nad Úpou by se rádo zhostilo role garanta jednání
mezi lyžařským oddílem TJ Svoboda nad Úpou a společností MEGA
PLUS s.r.o. Výsledkem by mělo být vytvoření podmínek pro dynamický
rozvoj lyžařského areálu pod vedením MEGA PLUS s.r.o., který je
nezbytný pro zdárné budoucí poskytování kvalitních služeb cestovního
ruchu ve Svobodě nad Úpou, na straně jedné a zajištění fungování
lyžařského oddílu v prostorách stávajícího areálu na straně druhé.
Město Svoboda nad Úpou je vlastníkem některých pozemků a v
nejbližší době se stane vlastníkem dalších důležitých pozemků v
lokalitě Duncan. Jedná se o většinu pozemků, na nichž probíhá
odstavování vozidel návštěvníků areálu a dále o pozemky na
sjezdových tratích. Společnost MEGA PLUS s.r.o. je vlastníkem
pozemků č.parc. 300/1 a 300/3 (v horní části areálu, vlevo od horní
stanice vleku Duncan, z pohledu od spodu). MEGA PLUS s.r.o. má
rovněž uzavřenou s Pozemkovým fondem ČR Smlouvu o převodu 5
pozemků, které tvoří většinu sjezdových tratí areálu a jež je
předmětem soudního sporu.
Je veřejně známo, že naše občanské sdružení, které se stalo
jednoznačným vítězem komunálních voleb ve Svobodě nad Úpou, mělo
jako jeden ze svých cílů, vytvoření podmínek pro příchod společnosti
MEGA PLUS s.r.o. do Svobody nad Úpou, jakožto silného investora v
oblasti cestovního ruchu, a tím napomoci obdobnému rozvoji

(samozřejmě v menším měřítku s ohledem na velikost areálu) jako se
tomu stalo v Janských Lázních. Výsledkem by mělo být řešení, které
by uspokojilo všechny zúčastněné, tedy členy lyžařského oddílu TJ
Svoboda nad Úpou, město Svoboda nad Úpou a jeho občany,
podnikatelské subjekty ve Svobodě nad Úpou.
Návrh většiny zastupitelů města Svoboda nad Úpou a společnosti
MEGA PLUS s.r.o. lze shrnout do několika bodů:
1. Pozemky města Svoboda nad Úpou, která tvoří odstavné plochy pro
parkování automobilů v areálu by i nadále zůstaly ve vlastnictví města
a byly by pronajaty za úplatu společnosti MEGA PLUS s.r.o.
2. Pozemky města Svoboda nad Úpou, jež se nachází na sjezdových
tratích nebo v jejich blízkosti by byly odprodány společnosti MEGA
PLUS s.r.o. tak, aby mohla připravit a následně realizovat rozvoj
areálu na pozemcích ve svém vlastnictví (důležité pro právní jistotu
investora)
3. Město Svoboda nad Úpou by bylo garantem zajištění ceny pro
lyžující děti ze Svobody nad Úpou ve stejné cenové hladině jako tomu
je v současné době.
4. Část majetku lyžařského oddílu TJ Svoboda nad Úpou, jedná se
zejména o lyžařský vlek, dolní a horní obslužný objekt u lyžařského
vleku, odbavovací systém, zasněžovací systém, rolbu, pozemek č.parc.
309/1 a pozemky pod obslužnými objekty (mimo pozemku pod
objektem, kde se nachází pokladna) by byl odprodán společnosti MEGA
PLUS s.r.o. za částku v rozmezí 3 500 000,-Kč až 4 000 000,-Kč určení přesné výše kupní ceny je obchodní záležitostí lyžařského oddílu
TJ Svoboda nad Úpou a MEGA PLUS s.r.o.
5. MEGA PLUS s.r.o. by umožnila členské základně lyžařského oddílu
zakoupení 60ks lyžařských sezónních jízdenek na fotografii při výběru
ze 2 typů:
- s platností na lyžařské vleky v lokalitě Duncan za 1 000,- Kč nebo,
- s platností v rámci lyžařského areálu Černá hora - Janské Lázně
(včetně lokality Duncan) se slevou 30-50% - určení přesné výše slevy
je obchodní záležitostí lyžařského oddílu TJ Svoboda nad Úpou a MEGA
PLUS s.r.o.
6. MEGA PLUS s.r.o. by umožňovala trénink členům lyžařského oddílu
ve sjednaném časovém rozsahu, a to 2-krát týdně.
7. Činnost lyžařského oddílu by byla dále ročně financována z
pronájmu místnosti pokladny a sociálních zařízení částkou v rozmezí
100 000,-Kč až 200 000,-Kč - určení přesné výše nájemného je
obchodní záležitostí lyžařského oddílu TJ Svoboda nad Úpou a MEGA
PLUS s.r.o.
Záměrem společnosti MEGA PLUS s.r.o., obdobně jako v
Janských Lázních, jsou investice do nových lyžařských dopravních

zařízení, technického sněhu a kompletního zlepšení služeb v lokalitě
Duncan. Areál na Duncaně by se stal plně součástí Černohorského
areálu, spojeného skibusem a dále lyžařsky, obnovením původní cesty
podél Černohorského potoka. Vznikl by tedy jeden silný skiareál s větší
nabídkou a kvalitou služeb, což by mělo velký přínos pro všechny
podnikatelské i nepodnikatelské subjekty ve Svobodě nad Úpou.
Představu společnosti MEGA PLUS s.r.o. o rozvoji lyžařského areálu do
roku 2010 lze shrnout takto:
- výstavba 2 lyžařských dopravních zařízení (úvahou je, že jedním z
nich by byla sedačková lanová dráha),
- rozšíření areálu o další sjezdové tratě se zasněžovacím systémem
(plné využití ploch lučních enkláv),
- rekonstrukce stávajících rozvodů zasněžovacího systému,
- vytvoření podmínek pro výstavbu kvalitního stravovacího zařízení,
- lyžařská lokalita Duncan bude začleněna do regionu Skiarena
Krkonoše (společná lyžařská jízdenka s areály v Janských Lázních, Peci
pod Sněžkou, Velké a Malé Úpě).
V současné době se v Janských Lázních projednává nový územní
plán, jehož součástí by měl být záměr výstavby sedačkové lanové
dráhy z Hofmannových Bud na Černou horu se sjezdovou tratí. Pokud
by se tento projekt podařilo zrealizovat a po vzájemné shodě došlo k
naplnění předloženého návrhu, stala by se Svoboda nad Úpou součástí
lyžařského areálu, který by se řadil k 3 největším areálům České
republiky.
Věřím, že předložený návrh Vás osloví a zahájíme společná
třístranná jednání (lyžařský oddíl TJ Svoboda nad Úpou, město
Svoboda nad Úpou, MEGA PLUS s.r.o.) do konce měsíce února 2007
tak, abychom našli definitivní společnou dohodu do konce měsíce
dubna 2007. Následně by byly zahájeny projektové práce na rozvoji
areálu Duncan v režii MEGA PLUS s.r.o., který si město přeje a je pro
jeho další existenci důležitý.
Ve Svobodě nad Úpou dne 30.1.2007
Ing. Milan Oravec - starosta města
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
starosta@musvoboda.cz



Rád bych touto cestou poděkoval všem, kteří se přišli naposledy
rozloučit s mým otcem Karlem Riegelem. Všem děkuji za
projevenou soustrast. Městu děkuji za zajištění přístupu na
hřbitov.
Karel Riegel ml.













ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY … pondělí - pátek 8:00 11.00 a 13:00 - 16:30 hod. Tato změna je trvalá!
PRODEJ JABLEK … Zemědělské družstvo Dolany. KDY? ve
čtvrtek 8.2.2007 KDE? ve 12.30 hod. na náměstí ve Svobodě, od
13.00 na Rýchorském sídlišti
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ … vydaných od 1. července
1964 do 31. prosince 1993 je nutné uskutečnit do 31. prosince
2007 bez poplatku!
KDE? Na městském úřadu 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)
UPOZORNĚNÍ … Majitelům čtyřnohých miláčků připomínáme,
že 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,
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
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání 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 můžete 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



UMĚNÍ V BUDDHISMU … Centrum Buddhismu Diamantové



cesty v Trutnově Vás zve na výjimečnou putovní výstavu, která
bude probíhat v Městské radnici Trutnov na Krakonošově
náměstí po celý únor!
Otevřeno: úterý - párek od 11.00 do 17.00 hodin, v sobotu a
neděli od 10.00 do 16.00 hodin
Veřejné přednášky: 19.2. v 17 hod.: Buddhismus a jeho
umění (česká cestující učitelka Veronika Černá) 22.2. v 17 hod.:
Buddhismus na Západě (polský cestující učitel Marek Witek +
překl.
Projekce: denně 13.00 - 15.00 hod. dokumenty: Buddhismus v
moderní společnosti, Hra mysli, Diamantovou cestou, Bhútán
Meditace pro veřejnost: ve středu od 17.00 hod., v sobotu od
16.00 hod.
Kontakt: 605 116 085 Tomáš, 605 275 391 Zdeněk, web:
trutnov.bdc.cz
JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP
IHNED. Bližší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo
mob. 602 466 579.

nahoru - obsah

