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Úvodník - Starostka města: Ohlédnutí za rokem 2005
Váţení spoluobčané,
Nejdříve dovolte, abych vám ještě jednou popřála šťastný a
úspěšný Nový rok 2006. Krátce bych se ohlédla za rokem minulým,
který nám nepřinesl mnoho změn, ale některé věci se podařilo ke
spokojenosti města zařídit a dojednat. Jednalo se především o vrácení
dotace za teplofikaci Maršov 1, kterou nám nakonec Ministerstvo
financí odpustilo v celé výši tj. 5 500 000,-Kč. Dále pak pokládám za
zásadní rozhodnutí zastupitelstva o prodeji budovy sokolovny. Tato
budova se nacházela ve stále zuboţenějším stavu a město nemělo na
velkou investici do budovy dostatek finančních prostředků. Po setkání
s kupcem této budovy je zatím jasné to, ţe budova nebude nadále
chátrat a podle slov nového majitele je zájmem v budově zachovat
tělocvičnu , ale také zpřístupnit původní restauraci. Záměr je součástí
kupní smlouvy.
V loňském roce proběhla také rekonstrukce přístupové cesty a
VO na Sluneční stráň,celá akce stála město 944 000,-Kč .Celková cena
bezmála tři miliony Kč byla podílem hrazena společností ČEZ a
společností Vak a.s.Základní škola se dočkala nové plynové kotelny v
hodnotě 400 000,-Kč. V létě jste si mohli všimnout úhledně
posekaných prostranství, čemuţ vděčíme nejen našim zaměstnancům,
ale také nově zakoupenému stroji na sekání trávy od firmy Husqvarna
za 320 000,-Kč. Do dalších investic se započítává téţ příprava projektu
mostu na Nový Svět, která byla 400 000,-Kč. Most je v havarijním
stavu, jeho nosnost byla omezena na 1,5 t. V současné době jednám o
moţné podpoře ve formě dotace, protoţe celá investice se pohybuje v
řádech milionů. Je to velká částka a město má v rozpočtu připravený
vlastní podíl ve výši 3 500 000,-Kč. Tato akce se stala také prioritou
pro letošní rok vzhledem k tomu, ţe na mostě jsou závislí nejen
občané ve 24 rod. domech a 10 bytech, ale také výstavba nových
rodinných domů v této lokalitě.
Investice proběhla i na sociálním referátu v budově radnice.
Pracovníci zde pracovali ve vlhku. Nové omítky a podřezání některých
stěn stálo město 270 000,-Kč. V mateřské škole pokračujeme s
rekonstrukcí a v minulém roce vzniklo ve školce nové sociální zařízení

v hodnotě 150 000,- Kč.
Město Svoboda je členem ve dvou
svazcích SOVK (východní Krkonoše) a
Svazku Krkonoše tzv. velkého svazku. I
tam se podařilo projednat některé zásadní
věci, které se dotýkají přímo i nepřímo
Svobody nad Úpou. Oba svazky se aktivně
účastní veletrhů cestovního ruchu s
propagací měst a obcí našeho regionu, tedy
i Svobody nad Úpou. Tím přispívají k rozvoji cestovního ruchu. Dále
pak SOVK přijal dotaci na zakoupení štěpkovače, který mohou členové
svazku za schválené výhodnější ceny vyuţívat. Dále pak rozjel velký
projekt na podporu cestovního ruchu "Putování Krakonošovým
královstvím". Tento projekt je financován s fondů EU(SROP). Ze
svobodských podnikatelů o tuto propagační kampaň a turistickou hru
projevili pouze tři podnikatelé zájem. Svazek zaţádal o příspěvek
nadaci ČEZ na dobudování psího útulku v Trutnově, který má slouţit
celému svazku. Z velkého svazku pravidelně vycházejí zprávy v SF.
Proto jen zkráceně: cyklobusy, běţecká
magistrála a pracuje se na cyklotrase č.22,
která prochází Svobodou nad Úpou. Naučná
stezka "VIA PIETTE" je skoro aţ na malé
dodělávky dokončená. I ta má přispět k
podpoře rozvoje turistického ruchu,
zejména v létě.
Intenzivně pracujeme na dokončení
Územního plánu města. Určitě ho schválíme
během měsíce února letošního roku. Minulý rok v červnu zde ve městě
zahájila práci Městská policie Trutnov na základě veřejnoprávní
smlouvy. Podařilo se jí splnit zatím všechny poţadavky města ať se
týkaly veřejného pořádku, parkování či jiných neduhů.
V bytovém hospodářství jsme proinvestovali také nemalou
částku.Vybírám pouze některé větší akce. U č.p.486 proběhla
kompletní rekonstrukce komínů v hodnotě 90 000,- Kč. Č.p. 314 a 315
oprava střechy nátěry a sněhové zábrany v hodnotě 150 000,-Kč u č.p
302 oprava střechy za 70 000,-Kč. Jistě vás zajímá co se bude
připravovat v roce letošním.
Zatím zastupitelstvo schválilo základní
rozpočet na rok 2006, kde jistě postrádáte
různé částky, ať na sport nebo na investice.
Čekáme na vyhodnocení hospodaření v
minulém roce a podle toho budeme
rozhodovat, jaké částky bude moţné
investovat a v jakém rozsahu. Předběţně to
vypadá, ţe město opravdu dobře

hospodařilo a podaří se opět nějakou částku uspořit, pro budoucí
investice. Zatím se stal prioritou na letošní rok most, ale také
rekonstrukce fasády na radnici.
V letošním roce se pokusíme poţádat
nadaci ČEZ o vybudování sportovního hřiště
u ZŠ, dále pak ţádám jako v roce minulém
o příspěvek Královehradeckého kraje na
Rudolfovy slavnosti, které by měly
proběhnout jako kaţdý rok v září. Mimo
této akce proběhnou také dětský den,
čarodějnice a mikulášská nadílka.
Jistě se ptáte co bude s budovou bývalého kina. Můj názor je:
pokračovat v rekonstrukci a samozřejmě hledat finanční podporu, jak z
kraje, ale i z jiných třeba i evropských fondů. V červnu skončí nájem
občanskému sdruţení Boreas v budově bývalé školky na Rýchorském
sídlišti a bude na zastupitelstvu, jak rozhodne o budoucnosti této
budovy. Občanskému sdruţení Boreas jsme na ţádost
Kralovéhradeckého kraje prodlouţili nájemní smlouvu. Myslím, ţe se
také s přispěním našeho města a jeho zastupitelstva podaří zachránit
sbírky pana Doc. Sekyry, které se katalogizují. O umístění sbírek se i
nadále s Královehradeckým krajem jedná. Pokud se vše podaří
dojednat, měla by developerská firma začít stavět na jaře byty v
Lázeňské ulici. Tato firma převezme náklady, které vznikly městu v
souvislosti s přípravou celého projektu. Tyto náklady činí bezmála 1
000 000,-Kč. Vznikne zde 36 bytových jednotek, které budou
přednostně nabízeny občanům Svobody
Nad Úpou. Tato firma pak v přepočtu zaplatí
přes 300,-Kč m2 pozemku.
Návštěva partnerského města Lohmen
V novém roce jsem měla moţnost
navštívit naše partnerské město Lohmen.
Město Lohmen se také nachází ve velkém
turistickém regionu Saské Švýcarsko.
Společně se mnou ho navštívil také zástupce mladých fotbalistů pan
Machan. Pan starosta města Lohmen nás jiţ dvakrát navštívil na
Rudolfových slavnostech a fotbalisté si zahráli fotbal se starší gardou.
Do budoucna doufám, ţe se naše spolupráce rozšíří. A vzhledem ke
vstupu ČR do EU budeme mít partnera, s kterým si budeme
vyměňovat zkušenosti nejen na poli sportovním, ale také společné
projekty jsou naším cílem. Především v rozvoji cestovního ruchu.
Při příleţitosti této návštěvy jsem měla moţnost navázat kontakt
i s dalším německým městem Oberteuringen a i s Polskou stranou
Gmina Pielgzymka. Spolupracovat mohou mládeţnické organizace,
církev aj. První vlaštovkou je společný turnaj mladých fotbalistů v

květnu, který se bude konat v Německém Lomenu. Pokud máte zájem
spolupracovat můţete mě samozřejmě kontaktovat a aktivně se
zapojit do spolupráce.
Dagmar Berrová, starostka města
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
Uţ v sobotu začne v našem regionu ZIMNÍ OLYMPIÁDA MLÁDEŢE!
Reprezentanti našeho kraje z našeho regionu na zimní olympionádě
21.-26. ledna 2006
ALPSKÉ LYŢOVÁNÍ (Špindl.Mlýn)
Luboš Dlabola - Vrchlabí
Michaela Švitorková - Bedřichov
Jonáš Kobr - Vrchlabí
Vojtěch Pršala - Vrchlabí
Lukáš Solnička - Vrchlabí
Barbora Kučerová - Špindl. Mlýn
Dagmar Vogelová - Kostelec n.Orl.
Julie Tichá - Náchod
Robin Hofman - Špindl.Mlýn
Erik Barták - Vrchlabí
Tomáš Reynet - Pec pod Sněţkou
Andrea Zemanová - Špindl.Mlýn
Dominika Erbenová - Horní Lánov
Lucie Luštincová - Ţacléř
BIATHLON (Horní Mísečky)
trenér Tom. Kulhánek - Vrchlabí
Jakub Steklý - Špindl.Mlýn
Michal Krčmář - Vrchlabí
Lucie Charvátová - Vrchlabí
Martina Křelinová - Vrchlabí
Karolína Brgrová - Bílá Třemešná
Kateřina Bergrová - Bílá Třemešná
LEDNÍ HOKEJ (Trutnov a Vrchlabí)
Jan Zdráhal - Dvůr Král.n.L.
Michal Presse - Náchod
Vojtěch Bubeníček - Mladé Buky

Šimon Macháň - Náchod
Ladislav Bydţovský - Hostinné
Ivo Teichman - Libňatov
KLASICKÉ LYŢOVÁNÍ (Hor.Mísečky)
trenéři Oskar Šretr - Malé Svatoňovice
a Antonín Pohl - Police nad Met.
Hana Remešová - Deštné v Orl.h.
Zuzana Kolářová - Police nad Metují
Petr Remeš - Deštné v Orl.h.
Jan Grundmann - Mladé Buky
Karolína Kalašová - Trutnov
Karolína Kociánová - Kvasiny
Daniel Máka - 0Vrchlabí
Jan Petrţela - Mladé Buky
KRASOBRUSLENÍ (Dvůr Král.n.L.)
trenérka - L. Kuldová Náchod
Iveta Demartini - Náchod
Michaela Rotterová - Náchod
Tomáš Kupka - Dobruška
SNOWBOARD - (Špindl.Mlýn)
trenér Michal Mrázek - Špindl. Mlýn
Dan Paulíček - Vrchlabí
Vojta Kubů - Špindl.Mlýn
Kateřina Chourová - Stráţné
RYCHLOBRUSLENÍ (Dvůr Král.n.L.)
trenér Jiří Filippi - Trutnov
Michaela Rojková - Dvůr Král.n.L.
Michaela Pospíšilová - Dvůr Král.n.L.
Kristýna Rojková - Dvůr Král.n.L.
Jakub Kastner - Dvůr Král.n.L.
Tomáš Filippi - Trutnov
Petr Prokůpek - Dvůr Král.n.L.
Tomáš Pištora - Dvůr Král.n.L.
SKOKY NA LYŢÍCH a SEV. KOMBINACE(Lomnice nad Popelkou)
Krištof Fišer - Jičín
VEDOUCÍ VÝPRAVY
Mgr. Tomáš Záviský - Rychnov n.Kn.
Bc. Radmila Outlá - Hradec Králové

KDY A KAM?
Podrobný program najdete na internetu
http://www.olympic.cz/odm2006/ Na hokejový turnaj se můţete
podívat do Trutnova nebo do Vrchlabí. Hraje se od neděle do čtvrtka
denně od 7.30 do 19.30 (kaţdý zápas trvá 90 minut), hraje se ve dvou
skupinách, ve středu je semifinále a ve čtvrtek finále. Další sporty jsou
ve Dvoře Králové (krasobruslení a rychlobruselní), lyţování a
snowboard ve Špindlu, klasické lyţování na Mísečkách atd. Programy
také najdete v denním tisku. -so
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. V pátek 6. ledna proběhlo školní kolo olympiády v německém
jazyce. Výsledky :
1. Hana Štorkánová 35 b.
2. Martin Gloss 34,5 b.
3. Sandra Králová 30 b.
4. Jan Petrinec 28,5 b.
5. Katka Braunová 27,5 b.
6. Ondra Mohr 27 b.
7. Bára Krčmářová 23 b.
8. Patrik Voňka 21 b.
9. Kristýna Josková 20,5 b.
10. Denisa Krčová 16,5 b.
Okresního kola v Trutnově se zúčastní Hanka Štorkánová a
Martin Gloss
Milena Drncová
2. Zápis do první třídy proběhne ve čtvrtek 26. ledna 2006 od
14,00 do 18,00 hod.(viz. leták v připojeném souboru)
3. Ve středu 25. ledna 2006 bude na Pedagogické radě uzavřena
klasifikace a hodnocení chování ţáků naší školy za 1. pololetí
školní roku 2005/2006.
4. Do školy nastoupila (za pana Ševčíka) paní učitelka Milena
Kašparová, která je třídní učitelkou 4. ročníku.
5. V úterý 17. ledna proběhlo první zasedání Školské rady ZŠ
Svoboda nad Úpou, které na tento den svolal ředitel školy. O
výsledcích zasedání Vás budeme informovat příště.
II. ZIMNÍ OLYMPIÁDA dětí a mládeţe 2006

Olympijský hokejový turnaj - Skupina "B" Trutnov
neděle 22.1.2006
07.30 Pardubický - Praha
09.15 Ústecký - Olomoucký
11.00 Zlínský - Jihomoravský
12.45 Pardubický - Liberecký
14.30 Praha - Ústecký
16.15 Olomoucký - Zlínský
18.00 Jihomoravský - Liberecký
pondělí 23.1.2006
07.31 Olomoucký - Liberecký
09.15 Pardubický - Jihomoravský
11.00 Ústecký - Zlínský
12.45 Praha - Liberecký
14.30 Pardubický - Olomoucký
16.15 Ústecký - Jihomoravský
18.00 Praha - Zlínský
úterý 24.1.2006
07.32 Praha - Olomoucký
09.15 Pardubický - Ústecký
11.00 Zlínský - Liberecký
12.45 Olomoucký - Jihomoravský
14.30 Pardubický - Zlínský
16.15 Ústecký - Liberecký
18.00 Praha - Jihomoravský
Ve stejné dny probíhají ve Vrchlabí boje skupiny "A", ve které jsou
týmy krajů: Jihočeský, Vysočina, Moravskoslezský, Středočeský,
Plzeňský, Královéhradecký a Karlovarský. Ve středu proběhnou
semifinálové boje, boje o 3., 5. a 7. místo - a ve čtvrtek bude
FINÁLE!!!
LYŢOVÁNÍ
Ideálních sněhových podmínek vyuţívají lyţaři na všech frontách.
Ţáci 7. tříd uţ mají svůj výcvik za sebou, lyţařský potěr pravidelně
trénuje na svazích Duncanu - a všichni se těší na závěrečné přebory
škol a lyţařský karneval. Také mateřské školy našeho regionu se pilně
připravují na závody, které budou na závěr sezóny. Připomínáme
kontakt na šéfku přípravky: Martina Holubová, tel. 605 877 858.
Kontaktní telefon přímo do areálu je 603 243 259
Zpráva ze školské rady
Byl schválen jednací řád Školské rady, zvolen předseda školské
rady - Lucie Trnková a místopředseda Richard Kocík, Seznámili jsme
se s činností školské rady, byl předloţen návrh na nový školní řád a

klasifikační řád. Příští schůze bude do měsíce. Dohodli jsme se, ţe
zřídíme e-mailovou adresu školní rady, aby nám mohli rodiče i ţáci
posílat své dotazy, nápady a připomínky.
Připomínám, ţe krouţek hasičů je kaţdou středu v tělocvičně
školy v 16:00 a můţou přijít i další děti, které mají zájem. Naše
webové stránky jsou na www.hasvoboda.unas.cz
Lucie Trnková
nahoru - obsah

Myslivost v našem regionu
Zvěř v zimě
Na otázky našich občanů a redakce SF uvádím některé údaje a
rady k problematice přikrmování zvěře a hlášení různých případů.
Úvodem o provozu myslivosti v našem regionu. Zvěř je součástí
přírodního bohatství státu. Výkon práva myslivosti je podle Zákona o
myslivosti dán uţivatelům honiteb, tj. státu a mysliveckým
organizacím. Stát zastupují Lesy České republiky s.p. (LČR) - mimo
náš region Lesní správa ve Dvoře Králové n.L.. V našem regionu jsou
tři honitby:
1. Správa KRNAP - Lesní správa Svoboda nad Úpou - vedoucí LS
pan J. Školník. Této LS podléhá území: svahy k Modrokamence
pod Černou a Světlou horou, pravý břeh Úpy a silnice z Hor.
Maršova přes Svobodu aţ k silnici do Jan. Lázní (ulice Lázeňská),
oblast kolem Muchomůrky a Lázeňský les. Kontakt na LS
Svoboda: 499 871 102
2. Myslivecké sdruţení RÝCHORY - Svoboda - Mladé Buky má od
KRNAP pronajatou honitbu (2450 ha). Hranice tvoří levý břeh
Úpy a silnice z Horního Maršova do Mladých Buků a stráně
Rýchor. Zde má svůj úsek MC člen Myslivecké stráţe p. Ivo
Roudný, pracovník KRPA. Kontakt: tel. 499 771 225, mob. 723
431 570
3. Honební společnost myslivců Rudník má honitbu v jihozápadní
části Svobody za Janským potokem a silnicí z Jan. Lázní, svahy
za střediskem VaK, za kostelem a za stadionem a dál po řece do
Mladých Buků. Mysliveckým hoslpodářem je p. Václav Hryzlík,
tel. 499 771 460. Uvádíme tyto organizace a odpovědné
pracovníky MS a jejich telefonní čísla proto, ţe mají právo a
povinnost ze zákona řešit případy s hospodařením, chovem a
ochranou přírody v dané honitbě. Na uvedená telefonní čísla

hlaste (případně i známým myslivcům) pohyby zvěře mimo les v
městské zástavbě a zahradách na okraji města a komunikacích.
Tam můţe být zvěř ohroţena volně pobíhajícími psy, dopravními
prostředky a dalšími stresy. Stejně tak hlaste poranění zvěře
nebo úhyn. Obavy z infekcí nemusíte mít. Onemocnění
vzteklinou nebylo u zvěře zaznamenáno jiţ třetím rokem v celé
republice!
Přikrmování zvěře:
Dohodněte se vţdy s myslivci uvedených organizací podle
honiteb o dodávání krmiv, případně zaloţení do krmelců v čase a
druhu. Nekrmte zásadně v blízkosti zástavby a zahrad. Zvěř se naučí a
potom ztrácí plachost a vystavuje se uvedeným nebezpečím!
Vhodná krmiva:
Dobré seno a obiloviny, nezávadné ovoce (bez hnilob a plísní),
kaštany, ţaludy, suchý chléb a pečivo (nakrájené - bez pomazánek).
Pro přezimující ptactvo předkládejte ptačí zob, slunečnicová semena a
směsi z prodeje.
Myslivci děkují všem za pozornost a péči o zvěř
i za pomoc při ochraně zvěře. Děkujeme občanům za krmení divokých
kachen na řece - je jich tam 40 - 50.
Do nového roku přeji všem občanům pevné zdraví, hodně štěstí
a pohody. S pozdravem "Myslivosti zdar!
Zdeněk Balcar
nahoru - obsah

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


Město Svoboda nad Úpou nabízí … event. zájemcům k
odprodeji za nejvyšší nabídkovou cenu nevyuţívaný následující
materiál či majetek:
- brána kovová - 1 ks (dvoukřídlá cca 350 cm)
- plech měděný - 7 tabulí (1 m x 2 m ) o síle : 3x 0,8 mm a 4x
0,6 mm
- drát pozinkový - síla cca 6-7 mm a délka cca 50m
- motorová ţací sekačka - 1 ks ( dosud funkční, starší typ )
Nabídka materiálu a majetku trvá do 10.2.2006. Do této lhůty je
moţné podávat na Městském úřadu ve Svobodě nad Úpou
cenové nabídky. Zároveň je moţné si domluvit prohlídku
nabízeného materiálu a majetku u paní Balcarové na tel. 499
871 921.















ÚKLID CHODNÍKŮ … Upozorňujeme občany na Zákon 13/1997
Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích § 27
odstavec č. 4.: "Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území
obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za
škody, jejichţ příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem,
pokud neprokáţe, ţe nebylo v mezích jeho moţností tuto závadu
odstranit: u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit." Marian Báchor
DĚKUJEME OBČANŮM … kteří přispěli 24.12. o půlnoční mši na
hospic v Červeném Kostelci. Vybranou částku 2 500,- Kč jsme
odeslali. Jménem farníku Josef Silný.
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.
VYUŢITÍ VÝVĚSNÉ TABULE … nabízí občanům Městský úřad
občanům naproti poště v parčíku, kde je část této tabule
vyhrazena pro smuteční oznámení. Smuteční oznámení je nutno
dodat na Městský úřad a pracovníci poté neprodleně zajistí
vyvěšení ve vyhrazené části tabule. Tato sluţba je samozřejmě
poskytována zdarma.
GALERIE VESELÝ VÝLET … v Peci pod Sněţkou Vás zve na
zahájení prodejní výstavy obrazů VLASTY TŘEŠŇÁKA PORTRÉTY SLAVNÝCH. KDY? Vernisáţ v neděli 22 ledna 2006 v
15 hodin, ale potom denně od 8,30 do 18,00 hodin do 17. dubna
2006. Ještě před výstavou Vás zveme v sobotu 21. ledna od
19.30 na koncert kapely Vlasta Třešňák Band do kina Vlast v
Janských Lázních
PLAKETA PRO BOBA ROUDNÉHO … Jiţ čtvrt roku odkládáme
slavnostní předání - ale také přátelského posezení všech hráčů,
bývalých hráčů a příznivců softbalu a baseballu. Vázne shánění
financí na vydání publikace o slavné éře pálkovacích her v našem
regionu, kterou jsme chtěli při té příleţitosti pokřtít a představit
veřejnosti. Uţ nebudeme čekat a akci uskutečníme o
jednodenních pololetních prázdninách - v sobotu 4. února 2006
ve školní jídelně ZŠ Svoboda. Podrobný program najdete v
příštím čísle SF.
SOFTBALISTÉ SPARKS BAK MLADÉ BUKY … schůzují v
sobotu od 18ti hodin v hospůdce U Kubečka - a kdyby měli
někteří svobodští baseballisté nebo softbalisté zájem posílit
jejich tým v jarní soutěţi, jsou vítáni.
nahoru - obsah

