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Úvodník - Březen - Měsíc Internetu
V březnu bude mít kaţdý návštěvník knihovny 1 hodinu připojení
k internetu zdarma. Po celý měsíc mohou čtenáři vyuţít zaškolení do
práce s internetem a elektronickou poštou. V knihovně bude vystaven
seznam internetových adres, které se týkají Svobody nad Úpou a také
seznam se stránkami veřejné správy. Letošní BMI nese heslo: Na úřad
přes internet.
Měsíc Internetu bude ukončen v pořadí jiţ druhou Nocí s
Andersenem. Děti budou nocovat v knihovně z 31. 3. na 1.4. Opět
budeme číst, hledat poklad, soutěţit atd. Ještě zbývá pár posledních
míst. Akce je určena pro děti do 12 let (přihlášky v knihovně).
Webové stránky svobodských organizací:
www.musvoboda.cz - stránky MěÚ
www.zssvoboda.wz.cz - stránky ZŠ
www.rybarihornimarsov.wz.cz - místní organizace rybářŧ
www.volny.cz/mfcsvoboda - stránky fotbalistŧ
www.soules.cz - střední škola lesnická
Pavla Tůmová, knihovnice
Víte, co je to SIPVZ? Nebudu vás dlouho napínat: SIPVZ = Státní
informační politika ve vzdělání. Ve středu 1. března 2006 jsme se
zúčastnili se dvěma ţáky Krajské přehlídky projektŧ SIPVZ, která se
konala ve velké posluchárně Vyšší odborné školy zdravotnické a
Střední zdravotnické školy v Hradci Králové. Přehlídka projektŧ,
zaměřených právě na moderní informační metody výuky na školách
našeho kraje, nemohla být lépe načasována, neţ na první den měsíce,
který je symbolicky věnován šíření INTERNETU.
Přehlídka projektŧ byla po všech stránkách perfektní. Zaslouţili
se o to nejen účastníci, ale především organizátoři - pracovníci MŠMT a
kraje, kteří mají "na triku" SIPVZ - pp. Ondřej Neumajer, Blanka
Kozáková z ministerstva školství, p. Ing. Milan Janulík z Krajského
úřadu a kolektiv hostitelské školy v čele s ředitelkou PaeDr. Soňou
Lamichovou a celým štábem spolupracovníkŧ. A co jsme tam dělali
my? Představili jsme náš dvouletý projekt, který jsme nazvali "ODKUD

PŘICHÁZÍME, KDE ŢIJEME, KAM SMĚŘUJEME?" a na kterém jiţ přes
pŧl roku pilně pracujeme. Projekt vznikl na mlado-bucké škole, ale
zahrnuje práci na celém mikroregionu a svobodská škola se podílí
partnerstvím. Jaké jsou cíle projektu?
1. Prvním cílem je naučit vnímat ţáky jejich okolí jako ţivotní
prostředí v souvislostech času a kulturních tradic regionu pomocí
jeho zmapování a zdokumentování.
2. Druhým cílem je naučit ţáky zpracovávat výsledky této činnosti
pomocí digitálních technologií a seznámit je s moţnostmi
prezentace svých výstupŧ ostatním ţákŧm a veřejnosti.
3. Třetím cílem je mezipředmětová výuka pomocí Školy za školou a
experimentální začleňování nových, ţáky vytvořených modulŧ
projektu "Krajina za školou" do výuky informatiky a výpočetní
techniky na škole.
4. Čtvrtým cílem je předávání zkušeností s projektem partnerské
škole.
Naši čtenáři se mohou těšit na podrobné informace z prŧběhu i po
skončení práce na našem projektu.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
MLADÍ HASIČI
V neděli 19.2.2006 krouţek mladých hasičŧ pořádal uţ 3.bobové
závody na MOCHOMŦRCE Počasí se nám vydařilo a tak měli závodníci
krásné podmínky na své závodění. Trať nám připravil a rolbou projel
pan Stránský, za coţ mu velice děkujeme. Děti se snaţily a rodiče si to
potom ozkoušeli také. Závodilo se ve třech kategoriích - nejmladší do
čtyř rokŧ, starší do šesti rokŧ a poslední od šesti rokŧ.
1.kategorie
1. FILIP DUDA
2. PÉŤA HORVÁTHOVÁ
3. VĚRKA JAROŠOVÁ
4. DENISKA CELBOVÁ
2. kategorie
1.JANA AMBROŢOVÁ
2. FILIP UMLAUF

3. STANDA GAISEL
4 LUCKA GRIMOVÁ
5. VERONIKA HOFMANOVÁ
6. KÁŤA BARTOŇOVÁ
7. TÝNKA BARTOŇOVÁ
8. ROSŤA GERMÍN
3. kategorie
1. FILIP TRNKA
2. VÁCLAV NOVOTNÝ
3. LUCKA ČUDKOVÁ
3. MICHAL MORAVEC
4. NATÁLKA DUDOVÁ
5. LUCKA HORVÁTHOVÁ
6. PÉŤA HROBAŘOVÁ
Doufám ţe se závody dětem i rodičŧm líbily a příští rok se těšíme
na vaši ještě hojnější účast. Sponzory těchto závodŧ byli: M.
Sochorová - DAMI - hračky, čepice a balónky, Velkoobchod potravin
NOKEMA - lízátka a a sušenky, Cukrárna ANETA - bonbony, diplomy
věnovali hasiči Svoboda n/Ú, úprava tratě pan STRÁNSKÝ. Všem
jmenovaným moc děkujeme, protoţe bez jejich pomoci by závody
neměly cenu. Na úspěšném chodu závodŧ se podíleli: Izabela
Hrnčířová, Míra Novotný, Martin Kyncl A Ballú Hrnčířová.
Krouţek mladých hasičŧ je kaţdou středu v tělocvičně v 16:00,
kontakt: Lucie Trnková 776 798 666, naše stránky
www.hasvoboda.unas.cz
Lucka Trnková
STOLNÍ TENIS
V únoru naše druţstva muţŧ odehrála dvě kola ze své
dlouhodobé soutěţe. A druţstvo sehrálo odvetné utkání v Poříčí, kde
nezopakovalo výsledek z domácích stolŧ a vysoko prohrálo v poměru
15 - 3. V dalším zápase sehrálo vyrovnanou partii z druhým druţstvem
tabulky Tatranem Hostinné ve kterém se druţstva rozešli
nerozhodným výsledkem 9 - 9. V tomto utkání získal Roman Vacek 4
body, Jan Kubišta 3,5 bodŧ. B druţstvo sehrálo své utkání v Lánově,
kde těsně prohrálo 10 - 8, ale v dalším utkání doma s druţstvem z
Rudníka vyhrálo 11 - 7. Tímto výsledkem se odpoutalo od poslední
příčky tabulky. Do konce dlouhodobé soutěţe zbývá odehrát ještě
jedno utkání se Spartou Úpice. Po tomto zápase sehrají z druţstvem
Svatoňovic C dvě utkání o konečné 7 - 8 místo.
Naše hráčka Nikola Tóthová se kvalifikovala na krajské přebory
jednotlivcŧ v soutěţi starších ţákyň, kde obsadila 6 - 8 místo. Po dvou

výhrách ve skupině, postoupila z druhého místa. V pavouku narazila
na hráčku z TJ Voděrady ale s její hrou se nedokázala vypořádat a
prohrála 3 -1. Ve čtyřhře hrála s hráčkou ze Sokola Hradec Králové.
Neměli šťastný los a vyfasovali hned v prvním kole nasazený pár čís.1.
25. února se naše hráčky Lucie a Tereza Slaninová zúčastnily
mezinárodního turnaje jednotlivcŧ, který uspořádala TJ Jiskra
Bernartice. V soutěţi jednotlivcŧ Lucie obsadila 5 místo a ve čtyřhře
obsadily vynikající druhé místo. V soutěţi muţŧ, kteří se také tohoto
turnaje zúčastnili se tolik nedařilo. Honza Kubišta, Láďa Nývlt a Tomáš
Friedrich nepostoupili ze svých skupin.
V březnu se zase zapojí do soutěţí všechna naše druţstva. Nad
rámec dlouhodobých soutěţí se druţstva mladších ţákyň (Tereza
Slaninová a Alena Hainišová), starších ţákyň (Lucie Slaninová a Nikola
Tóthová) a dorostenek (Nikola Tóthová, Lucie Slaninová a Tereza
Krčmářová) kvalifikovala do krajských přeborŧ druţstev. Tyto soutěţe
proběhnou ve Vrchlabí a dvakrát v Dobré u Dobrušky. Věříme, ţe v
krajské konkurenci budou hrát dŧstojnou roli. 5.3 naše děvčata budou
bojovat v prvním zápase s druţstvem Trutnova o postup do divizní
soutěţe ţen v sestavě Michaela Hŧrková, Lucie Slaninová, Nikola
Tóthová a Tereza Krčmářová. Odvetné utkání sehrají na domácích
stolech 26.3 od 9.00 hodin. Starší ţákyně mají před sebou poslední
dva turnaje v Bernarticích a Úpici. Mají vykročeno k obhajobě
regionálních přebornic. Starší ţáci v sestavě Jakub Erban, Jan Juhasz a
Filip Rolenec sehrají svŧj poslední turnaj o umístění v konečné tabulce
o 8 - 12 místo. B druţstvo muţŧ, které hraje v sestavě Kábrt Milan
starší a mladší, Michal Šefr, Tomáš Friedrich a Oliver Lndt sehrají
utkání v Úpici a dvě poslední utkání s druţstvem Svatoňovic C o 7 - 8
místo. Zatím nejlépe si vede A druţstvo muţŧ, které je na velmi
pěkném 4 místě regionálního přeboru I třídy. Věříme, ţe si toto
umístění udrţí i po zbývajících třech utkání. 18.3 od 9.00 sehrají
utkání na domácích stolech s druţstvem Ţacléře. 9.3 sehrají muţi
přátelské utkání od 17.00 hodin s druţstvem z Českého Meziříčí. Kdo
má zájem povzbudit naše hráče a hráčky, přijďte.
Podrobné informace jsou ve vitríně, která je umístěná před
hernou stolního tenisu.
Bobové závody na Muchomŧrce se konaly v pátek 19. února 2006 od
14,00 hod.
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Zprávy ze školy

1. Ţákyně 9. třídy Lucka Šritrová se zúčastnila okresního kola
olympiády v anglickém jazyce. Obsadila v kategorii II.A 7.-8.
místo z celkového počtu 15 ţákŧ. Lucka se připravovala pod
vedením paní učitelky Ševčíkové.
2. Ve středu 8. března 2006 proběhnou na svahu lyţařského vleku
Košťálka v Janských Lázních lyţařské závody pro školy z okolí.
Naši školu budou reprezentovat tito ţáci:
2.-3. třída Fülsacková, Juhászová, Fričová, Trnka, Peprníček,
Rohrbach
4.-5. třída Berrová, Holubová, Čudková, Kocík, Šrŧtek, Tesař
6.-7. třída Kyselová, Šmídová, Hrušovská, Miškovský, Tippelt,
Hofmann
8.-9. třída Slaninová, Havránová, Kulda, Gloss.
Zatím ještě nemáme obsazenu první třídu. S výsledky závodŧ
budete seznámeni v příštím čísle novin.
3. Jarní prázdniny začínají v pondělí 13. března a končí v pátek 17.
března 2006. Ţáci přijdou do školy v pondělí 20. března.
4. Základy práce s počítačem pro svobodskou veřejnost: Pro
všechny občany Svobody nad Úpou nabízíme seznámení práce s
počítačem. Jedná se o akci, která bude zahájena v dubnu 2006 v
odpoledních a večerních hodinách. Pro ty, kteří to potřebují nebo se chtějí na počítači naučit, nabízíme základy internetu,
programu WORD a EXCELL. Ţádáme všechny zájemce, aby se
ozvali na telefon 731 481 922. Školení povede Mgr. Jan Hainiš a
Mgr. Stanislav Kopiš v počítačové učebně ve škole. Celé toto
školení je zdarma.
ŠKOLSKÁ RADA se sešla na svém 2. jednání dne 2.2.2006.
Přítomni:
za zřizovatele: p. Juházsová, p. Jos. Slanina
za rodiče: L.Trnková, R.Kocík, p. Slováčková
za pedagogické pracovníky: Mgr.Zina Rutarová, Mgr. Irena Nešněrová,
Mgr. D. Rolencová
Nepřítomni: D. Berrová
Program: - Návrhy změn ve Školním řádu a jeho schválení
- Návrhy změn v "Pravidlech pro hodnocení ţákŧ" a jeho schválení.
- Oba výše uvedené dokumenty byly
schváleny počtem 8 hlasŧ.
Mgr. Zina Rutarová
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Děti Mateřské školy pod vedením
svých učitelek a za vydatné pomoci rodičŧ
se zúčastnily v úterý 28. února maškarního

prŧvodu městem. Navštívily také Městský úřad. Na své mladší
kamarády se přišli podívat i ţáci ZŠ. Další fotky najdete v městské
knihovně
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Svazek měst a obcí Krkonoše
S průvodci o Krkonoších
Téměř tři sta prŧvodcŧ cestovního ruchu zaplnilo přednáškový
sál Národního domu na Vinohradech v Praze při přednášce o
Krkonoších. Po zdařilém prvním loňském ročníku seminářŧ
jednotlivých turistických regionŧ se agentura CzechTourism rozhodla v
aktivitě i letos pokračovat. Pětasedmdesátiminutová prezentace
kaţdého turistického regionu byla sestavena do tří blokŧ.
Charakterizovat se dají jako motivační pozvánka doplněná
fotografiemi, novinky na rok 2006 a praktické informace vhodné pro
činnost prŧvodcŧ či cestovních kanceláří. Turistický region Krkonoše
zastupoval Radek Drahný, tiskový mluvčí Správy Krkonošského
národního parku a Klára Kroupová, manaţerka Krkonoš - svazku měst
a obcí, která zhodnotila: "Na prezentaci se sešli odborníci pracující pro
cestovní ruch. Věnovat část dne právě Krkonoším byla jejich vlastní
iniciativa, kterou jim nikdo nepřikázal. Oceňuji organizaci podobných
aktivit. Jsou cílenou propagací u konkrétní cílové skupiny, proto mají
svŧj obrovský smysl. I kdyţ nelze nijak zjistit, kolik z přítomných
prŧvodcŧ získané informace ve prospěch toho kterého turistického
regionu skutečně zhodnotí, čím více máme příleţitostí k rozšíření
povědomí o Krkonoších, tím lépe."
Tři tématicky určené bloky a vymezený čas přednášející vyuţili v
maximální moţné míře. Přítomní se dověděli o nově připravených a
mobiliářem vybavených cyklotrasách v podkrkonoší, i o dalších
novinkách mezi které patří vyznačené naučné stezky kolem
Hostinného a ve Vrchlabí nebo autobusová linka Krkonošských
cyklobusŧ na Špindlerovku. V pozvánce zaznělo jak krásné a čím

zajímavé jsou například Úpská rašelina, Labská vodopád, jezera Velký
a Malý Staw, Mumlavský vodopád, Dvorský les, zvonkohra v Dolním
Dvoře, Lesní hrádek Aichelburg v Horním Maršově, Zvědavá ulička v
Jilemnici, pevnost Stachelberg u Ţacléře nebo například minerální
pramen v Rudníku a řada dalších. Součástí seznámení byla nejenom
velkoplošná fotoprojekce, ale i krátký výčet aktivit a projektŧ Krkonoš
- svazku měst a obcí v oblasti běţeckého lyţování, cykloturistiky,
cyklodopravy. Nechybělo seznámení se systémem koordinace a
spolupráce krkonošských informačních center nebo nabídka vyuţití
webových stránek, apod. Prŧvodci se v řadě dotazŧ aktivně zajímali o
méně či více známé turistické cíle v Krkonoších.
Zpracovala: D. Palátková
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz











ŠKOLA OBČANŮM … Chcete se naučit pracovat na počítači? Se
základy programŧ WORD a EXCELL a s pouţíváním INTERNETU
Vás seznámí v dubnu v příjemném prostředí počítačové učebny
ZŠ Svoboda nad Úpou učitelé Mgr. Jan Hainiš a Mgr. Stanislav
Kopiš. Ţádáme všechny zájemce, aby se ozvali na telefon 731
481 922. Celé toto školení je zdarma.
BŘEZNOVÍ OSLAVENCI … Významná ţivotní jubilea oslaví v
našem městečku jenom dva "březňáci": paní Emilie Tomanová a
pan Jozef Bodó. Oběma přejeme hodně slunných dnŧ, pevné
zdraví a dobrou náladu do příštích měsícŧ a let.
Hledám dlouhodobý pronájem … bytu 2+1 nebo 3+1 ve
Svobodě nad Úpou a blízkém okolí tel. 728 981 205 zn. spěchá
LYŢAŘSKÁ SEZÓNA VRCHOLÍ … díky vynikajícím sněhovým
podmínkám. Nejbliţší program: Ve středu 8. března 2006 se
koná na Košťálce v Janských Lázních 3. ročník závodŧ horských
škol ve sjezdovém lyţování.
- v sobotu 11. března 2006 Závody přípravky dětí na
Dunkánu
- v sobotu 18. března 2006 Lyţařský karneval
MAJITELŮM ČTYŘNOHÝCH PŘÁTEL … Upozorňujeme, ţe je
čas zaplatit místní poplatek ze psŧ. Platit je moţné hotově do
pokladny MěÚ nebo převodem z účtu na č. ú. 19-1303700359,
kód banky 0800, variabilní symbol: RČ, specifický symbol 1341.
PRODÁM SLUNNÝ BYT 3+1 … na Rýchorském sídlišti v Dolním
Maršově rekonstruovaný s novou koupelnou a kuchyní. Telefonní



spojení 728 076 071 nebo 607 509 049.
Spoluobčané, z fondŧ EU je financována řada oblastí a jednou z
oblastí výrazně podporovaných jsou realizace projektŧ
zajišťujících zlepšení ţivotního prostředí. Na základě
zpracovaného projektu zadaného společností Vodovody a
kanalizace Trutnov, a.s. a nazvaného "Čistá horní Úpa" bylo
rozhodnuto o poskytnutí finančních prostředkŧ této společnosti,
která zajišťuje čištění odpadních vod v našem regionu. Uvedený
projekt zahrnuje především rekonstrukci čistírny odpadních vod
v Bohuslavicích nad Úpou s cílem zvýšení účinnosti čištění
odpadních vod a dále rozšíření kanalizační sítě ve městech a
obcích napojených na ČOV a nově i napojení Horního Maršova.
Celkové náklady na projekt Čistá horní Úpa dosahují téměř 500
milionŧ Kč, z čehoţ dotace z fondŧ EU činí 65 %. Realizace bude
zahájena na jaře 2007 a je rozloţena přibliţně do tří let. Ve
Svobodě nad Úpou je projekt rozdělen na 5 dílčích a jedná se o
kanalizace nad Lukracem, nad bývalou Zvláštní školou, na
Novém Světě a pravá a levá část kanalizace v Maršově II.
Lokality Maršov II se dotkne i napojení kanalizace z Horního
Maršova, které kopíruje přibliţně trasu horkovodu. Trasování
podle projektŧ je k nahlédnutí na stavebním úřadě u ing. Hŧrky.
Jakmile budou známy další informace o postupu realizace,
budete o nich informováni.
Jaroslav Chmelař, člen představenstva VAK, a.s., Trutnov
nahoru - obsah

