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Vážení spoluobčané,

velkých bylo 14, drobných kolem 40. V tombole bylo
téměř 160 cen, představte si, že v průměru jedna kolem
V únoru byly ve Svobodě dvě velké události. Ta tisíce korun. Naše město dalo jako hlavní cenu televizor
první, velmi smutná, rozloučili jsme se s panem Josefem s plochou obrazovkou.
Slaninou. Na základě žádostí občanů a se souhlasem Návštěvníkům se líbilo prostředí, hudba, ale i drobnosti,
jako přivítání všech hostů představiteli města. Všichni
byli krásně oblečení a to vše dohromady vytvářelo pěknou atmosféru
báječného večera. Poslední vytrvalci
prý odcházeli kolem půl páté.
Výdaje na ples byly skoro 140
tisíc korun. Od sponzorů jsme dostali
53 tisíc, v tombole se vybralo 33 tisíc a
ze vstupenek 43 tisíc. Určitě to stálo za
to.
Všem vám přeju krásný zbytek zimy,
pozor na padající rampouchy a sníh ze
střech.
Ing. Milan Oravec
starosta města

rodiny vám otiskneme mé rozloučení s panem Josefem, které bylo 17.února v Trutnově. Vím však jistě, že
by měl velkou radost i z té druhé velké události.
V únoru se uskutečnil I. reprezentační ples
města v hotelu Prom a má velmi kladný ohlas. Asi se
líbil. Bylo zde kolem 270 hostů, z drtivé většiny místních. Proč to dobré hodnocení?
Především velkou zásluhu mají pořadatelky. Je
to obrovský kus práce a času, věřím, že je to nezničilo
a že se za rok v Promu zase sejdeme. Hotel zajistil
skvělou obsluhu a bezvadné jídlo, kterého bylo tolik, že někteří tanečníci jedli řízek ještě o půl čtvrté
ráno. Nesmím zapomenout na všechny sponzory, těch
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Vážená zarmoucená rodino, vážení smuteční hosté,
V životě jsou chvíle, o kterých víme, že přijdou, ale
jejich příchod nás překvapí, zvláště, přijdou–li náhle
a nečekaně. Náhle a nečekaně přišla i chvíle, která
skončila životní pouť pana Josefa Slaniny. Moje žena
mi říkala, že si vybral tu nejkrásnější smrt, ale přišla
moc brzo. Před mnoha lety jsem četl nádhernou knihu
Marcela Pagnola o životě venkovského učitele – Jak
voní tymián, tam syn píše o tatínkovi, jak celý život
poctivě učil, pak byl ředitel a chvíli dokonce školním
inspektorem, jak si to vždy přál, no a když odešel do
důchodu, tak po půl roce umřel. Tenkrát mně málem
vypadla kniha z ruky, vždyť je to přece moc kruté, no
a minulý týden mně vypadla z ruky zas.
Pan Josef Slanina myslím v životě udělal vše, co chtěl,
vychoval se ženou děti, pak vnuky, byl fantastickým
učitelem, vynikajícím ředitelem. Naučil stovky či spíše
tisíce žáků matematiku a fyziku, a když je neučil tak
mnoho z nich také doučoval. Ve Svobodě jsou lidi,
kteří měli kliku, protože je nebo jejich děti pan Josef učil a ti co kliku neměli, ty pak alespoň doučoval.
Nebudete tomu věřit, ale mě pan Slanina neučil své
oblíbené předměty, představte si, že nás děti měl dva
roky na gymnastiku a bylo to skvělé.
Loučíme se s člověkem, který byl obrovskou osobností našeho města, velký bojovník, poctivý, pracovitý člověk a možná ten jeho velký zápal pro
školu mu kus života vzal. Ale my na něj nikdy nezapomeneme.
Vím, vážení pozůstalí, že prožíváte těžké chvíle, protože vám, rodině, spolupracovníkům,
kamarádům, spoluobčanům, bude pan Josef chybět, ale musíme si uvědomit, že smrt nás
provází od samého vzniku života. K někomu přichází dříve, k druhému později. Vždy však
za sebou zanechá žal a bolest. Neúprostná smrt přetrhne životní pouť, ale také nám musí
připomenout lidské hodnoty, kterých nám pan Josef zanechal opravdu mnoho. Jsme bezmocní
proti osudu, skláníme se před majestátem smrti, jen se s tím těžce smiřujeme, ale utěšuje nás
víra, že žádný odchod není úplný, vždyť je zde rodina, nekonečné řady žáků, spolupracovníků i
mnoho známých, kteří na vás nikdy nezapomenou. Zanechal jste po sobě obrovský kus práce.
Nic z toho nezmizí.
Pane Josefe Slanino dovolte mi, abych vám jménem všech poděkoval dvakrát: za sebe,
protože vám nikdy nezapomenu, jak jste za mnou statečně stál v dobách pro mě nelehkých a
podruhé - za váš krásný a statečný život, za vše, co jste pro nás udělal, vím jakou jste s paní
Mílou měli vždycky radost, když to někdo z vašich žáčků někam dotáhnul.
Na závěr chci jen připomenout, že lidské žití – to je kniha moudrosti, lásky, porozumění a
práce. Dnes z té vaší čteme poslední stránku, ale pane Josefe, ta kniha nám zůstane.
Děkujeme Vám, nikdy nezapomeneme …
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Ing. Milan Oravec
starosta města
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dále v tomto vydání novin.
S příchodem jara a táním sněhu se objevují na domech obrovské ledové rampouchy a padá sníh ze střech. Tento stav
ohrožuje chodce na chodníku, ale i parkující auta podél
chodníků. V médiích se začínají objevovat nehody, které
způsobuje padající sníh a led ze střech a jednoznačně jsou
trestně zodpovědné osoby z řad majitelů objektů či domů.
I k tomuto problému vydalo město další stanovisko, které
naleznete rovněž dále. Město je připraveno pomoci s odklízením sněhu a rampouchů, které bude odvážet z míst dopadu, ovšem za finanční úhradu od majitelů domů. Postupujeme podle návodu, jak nám řekl náš městský právník: „Co
padá z nebe rovnou na zem je města, co padá ze střech je
majitele střechy.“

Z p r á v y  z m ě s t a  a  z r a d n i c e
kontakt na MěÚ: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

V měsíci březnu oslaví svoje životní jubileum paní Růžena Tupá, Danuška
Svobodová, Helena Mačíová, Elfrieda Heinzlová, Karla Břinčilová a pan
Stanislav Kaněra. Přejeme jim všem
do dalších let především hodně zdraví.

V případě reklamací a stížností na zimní údržbu se mohou
občané obracet na osoby:
Kontaktní údaje:
Petr Vlček			
telefon 603 279 649
Ing. Ivana Balcarová 		
telefon 731 479 260, email:
iva.balcarova@musvoboda.cz

Poděkování

Děkujeme firmě STA-MONT s.r.o. Trutnov za bezplatnou
opravu a montáž kotvení na břehu Úpy naproti zdravotnímu
středisku, které využívají hasiči při ekologických haváriích,
kdy se zde zachycuje norná stěna na řece.
Dále děkujeme Petru a Janě Dudovým z Rýchorského
sídliště za výpomoc při zimní údržbě chodníků vlastní frézou
v lokalitě Maršov I na sídlišti v době, kdy Svobodu zasáhla
sněhová kalamita a my jsme uvítali každou volnou ruku či
pracovní stroj.
A do třetice děkujeme hasičům pod vedením pana Bartoníčka
za pravidelné shazování sněhu a ledů v průběhu letošní zimy
z obecního domu v ulici 5. května 510, ze školní jídelny,
z budovy základní školy a z budovy mateřské školy.
Na závěr si neodpustím poděkovat mnoha lidem, kteří
osobně, emailem nebo telefonicky poděkovali za letošní
zimní údržbu, kterou zajišťuje město. Po dlouhých třech
letech téměř bez sněhu jsme si ho všichni letos užili dost a
dost, a ještě myslím užijeme. O to víc potěší, když sem tam
přijde i poděkování a nejen nadávání. Každopádně jsme se
z letošní zimy poučili i my a příští rok se pokusíme i některé
nedostatky řešit lépe.

Pravidla pro čerpání příspěvků pro
sportovní organizace

Rada města schválila podmínky na svém 66. jednání dne
4.2.2010 následující
Podmínky pro přidělování finančních příspěvků neziskovým
organizacím:
a)o přidělování finančních prostředků bude rozhodovat
Rada města
b)zájemce o finanční příspěvek připraví rozvahu na 1 rok
c)zájemce o finanční příspěvek doručí žádost o finanční
příspěvek v předpokládané výši na konkrétní účel
d)proplácení uskutečněných výdajů bude prováděno na
základě předložených dokladů
e)při posuzování žádostí bude přihlíženo:
• k počtu členů organizace
• k počtu místních občanů v organizaci
• k počtu dětí v organizaci
• jakým způsobem se organizace snaží získávat příspěvky
i od jiných sponzorů
• jakým způsobem se aktivně účastní, resp. pomáhá na akcích města

Zimní údržba

V souvislosti se sněhovou kalamitou na přelomu ledna a
února rada města schválila Podmínky pronájmu stroje REFORM pro soukromé účely - sazba za každou i započatou
1/4 hodinu 200,-Kč. Na platbu bude vystaven příjmový
pokladní doklad obsluhou stroje na místě.
Na množící se stížnosti občanů ze sídliště město vydalo i
oficiální stanovisko k blokování parkovacích míst různými
trojnožkami, kbelíky či krabicemi od banánů, které naleznete

Žádosti budou přijímány do 31.3.2010 !!!! Uzávěrka
příjmu žádostí se blíží, takže všichni, kdo se můžete pochlubit nějakou organizovanou činností, zejména při práci
se svobodskou mládeží, neváhejte a se žádostí spěchejte. Na
rok 2010 je připraveno v rozpočtu pro tento účel 125 tis. Kč.
3
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Svoz nebezpečného odpadu

prostřednictvím speciálně vyškolených tazatelů. Tito pracovníci se budou prokazovat pověřením k výkonu funkce
nebo služebním průkazem zaměstnance ČSÚ. V případě
dotazů na toto šetření zveřejňuje ČSÚ kontaktní osobu:
Ing. Dagmar Páblová – 495 762 324, 737 280 439.
Více informací na http://www.czso.cz/csu/tz.nsf/i/zivotni_
podminky_2010

Další svozový termín se nenápadně blíží - 6.3.2010 !!!!

Odpadový poplatek v roce 2010

Místní poplatek za svoz odpadu z domácností pro rok 2010
byl stanoven ve výši 500,-Kč. Tento poplatek je podle obecně
závazné vyhlášky splatný do 30.6.2010. Nezapomeňte tedy
včas zaplatit odpadový poplatek na letošní rok. V případě
jeho nezaplacení v této lhůtě hrozí vyměření trojnásobku
tohoto poplatku pomocí platebního výměru, který je poté
možno vymáhat exekučně.

Dračí rej v Trutnově

V Trutnově se letos konala v pátek 19.2.2010 zimní turistická slavnost – DRAČÍ
REJ. Slavnost byla pojata
jako maškarní veselice. V
rámci akce bylo možné
vstoupit na náměstí
„dračí bránou“, posedět v

Ples města a Krakonošova království

Město Svoboda nad Úpou uspořádalo ve spolupráci se Svazkem měst a obcí Východní Krkonoše I. reprezentační ples
města a Krakonošova království, který se konal 12.2.2009
v hotelu PROM. Ples byl tématem úvodníku pana starosty,
ples sponzorovalo různými způsoby na čtyřicet sponzorů,
kterým ještě jednou velice děkujeme. Reklamní banner
s logy či názvy sponzorů naleznete rovněž na dalším listu
těchto novin.
Kromě poděkování sponzorům musíme poděkovat i dalším,
kteří pomohli ples uspořádat či se podíleli na jeho průběhu
– Krakonošovi – panu Jiřímu Kaňkovi, členkám SPOZu –
jmenovitě paní Hele Bernardové, Blance Glossové, Daně
Petržílkové, Martině Holubové a Dáše Slaninové, skvělému
personálu hotelu PROM, hudební skupině META pod vedením pana Petra Mochowa, týmu mažoretek ze základní
školy, taneční skupině Angeles Dance Group ze Dvora
Králové, Slávku Houserovi, který se postaral o požární hlídku, děvčatům a chlapcům, kteří se starali o šatnu, tombolu,
prodávali losy….... bylo jich hodně. Pokud jsme na někoho
zapomněli, nechť nám to prosím odpustí - zapomínati je lidské. Premiéru máme všichni za sebou, takže snad nezůstane
jen u I. ročníku a za rok se sejdeme na II. ročníku, který již
bude pouze v režii našeho města.

krytém a vyhřívaném stanu
s hudbou a masopustními
specialitami, soutěžit o turistické ceny nebo se účastnit
reje masek či ve Staré radnici navštívit výstavu tří
ročníků dračích slavností
“Už ho nesou!” pořádaných občanským sdružením Trutnov
– město draka. Návštěvníci s
dětmi měli možnost se pobavit na stáncích, které připravilo
Středisko volného času Trutnov. Po setmění bylo možné
sledovat
„dračí
ohňovou
show“. Součástí akce byly také
stánky subjektů z oblasti kultury a sportu a subjektů podnikajících v cestovním ruchu.
Partnerem akce byl také Svazek obcí Východní Krkonoše,
jehož členským městem je i Svoboda nad Úpou. Všechna

Výběrové šetření ČSÚ v domácnostech

Český statistický úřad organizuje v roce 2010 výběrové šetření
o životních podmínkách
domácností v ČR, nazvané
Životní podmínky
2010. Šetření se
uskuteční na území
celé
republiky
v době od 20. února
do 9. května 2010
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členská města a obce měla na náměstí své stánky a nabízela návštěvníkům většinou propagační materiály související
s daným městem či obcí nebo i malé občerstvení. Za naše
město si akci vzal slavnost na starosti ředitel Základní školy
Mgr. Jan Hainiš s dětmi. Touto cestou jim všem děkujeme
za propagaci našeho města a několik fotografií ze slavnosti
získaných od pana Pavla Křivky nabízíme i čtenářům.

označené nápisem „Rtyňské foto 2010“ nejpozději do 10.
září 2010 do 14.00 hodin.
Více informací na www.rtyne.cz, email: kultura@mestortyne.cz, telefon: 499 787 014

Zprávy ze školy

Přijímací řízení na střední školy:
Každý žák se může hlásit na 1 – 3 střední školy. Do kopie
přihlášky vyplní osobní údaje, adresy škol s vybranými obory
a termíny přijímacích zkoušek. Přihlášky vytiskne škola a
předá žákovi, stejně jako zápisový lístek. Zákonní zástupci
žáka zajistí potvrzení zdravotní způsobilosti (některé školy
je nevyžadují) a doručí přihlášky ředitelům středních škol
nejpozději do 15.3. 2010. Střední školy informují zákonné
zástupce o způsobu přijímacího řízení nejpozději 14 dní před
zkouškami.
Je-li žák přijat na všechny tři střední školy, vybere z nich jen
jednu a zákonný zástupce doručí řediteli této střední školy
zápisový lístek do 5 dnů od doručení rozhodnutí o přijetí
jako potvrzení o nástupu ke studiu. Pokud zápisový lístek
nedoručí včas, přijetí se ruší a ředitel střední školy nabídne
uvolněné místo dalším uchazečům.
Není – li žák přijat v 1.kole přijímacího řízení na žádnou
střední školu, sledují zákonní zástupci na internetu na
stránkách krajského úřadu nebo na stránkách středních škol
volná místa a vypsané termíny dalších kol přijímacího řízení,
do nichž se pak přihlásí.
Pro případ potřeby jakýchkoliv informací ohledně přijímacího
řízení jsou vyhlášeny konzultační hodiny 2.2. a 8.2.od 14 do
16 hod.

Mléko až do domu

Rodinná farma Mejsnar ( www.mlekoazdodomu.cz) nabízí
mléko a mléčné výrobky až do domu i u nás ve Svobodě.
Mléko i mléčné výrobky jsou vyráběny přímo na farmě a jsou
rozváženy na objednávku až k Vám domů. Rozvážkovým
dnem je každé pondělí.
Mléko plnotučné - min. 3,5% tuku - 20,-Kč/l
Tvaroh jemný – min. 12% tuku - 25,-Kč/0,25 kg
Sýry smetanové,balkánský - min. 12% tuku - 17,-Kč/0,10 kg
Smetana - min.30% tuku,možnost i na šlehat - 20,-Kč/0,25 l
Kefír – min. 3,5% tuku - 20,-Kč/l
Čerstvé jogurtové mléko – min. 3,5% tuku -15,-Kč/ 0,5l
Záloha na láhev 1l, 250 ml je 5,- Kč
Objednávkové kontakty: email: aloismejsnar@tiscali.cz, tel:
499 431 192, mobil: 732 414 311

Švadlenka Hedvika

Máte dlouhé kalhoty, sukně či rozbitý zip u bundy nebo
kalhot, potřebujete ušít záclony nebo toužíte po výrobku
z patchworku, chcete darovat vyšívaný obrázek, přáníčko
nebo paličkovanou krajku? To vše nabízí švadlenka Hedvika
– paní Hedvika Píchová, Pod Světlou Horou 330, Svoboda
nad Úpou, telefon 724 160 033 (nový rodinný domek nad
bývalou chatou KPÚ – nyní chata Damián). Příjem zakázek
po 17. hodině nebo po tel. domluvě.

Okresní kolo – Olympiáda německého jazyka

Vynikajícího úspěchu dosáhli žáci naší školy v Trutnově. Ve
svých kategoriích obsadila Sára Berrová a Honza Juhász 1.
místo. Oběma gratulujeme. Poděkování patří i paní učitelce
Drncové za přípravu na soutěž.

Školní kolo – Olympiáda v anglickém jazyce

Proběhlo školní kolo této soutěže s těmito výsledky:

Rtyňské foto 2010

6.-7. třída

Město Rtyně v Podkrkonoší vyhlašuje 12.ročník soutěže amatérské fotografie RTYŇSKÉ FOTO 2010 na téma „příroda
a člověk“.
Podmínky soutěže:
soutěží se v jedné kategorii – barevná i černobílá fotografie
dohromady,
minimální formát fotografie musí být 18 x 24 cm,
na zadní straně fotografie musí být označen název snímku,
jméno autora a jeho adresa,
jeden autor může do soutěže přihlásit maximálně 5 fotografií. Připouští se jeden seriál maximálně tří snímků na sebe
tematicky navazujících, který bude hodnocen jako jedna
fotografie.
Soutěžní fotografie je nutné doručit do podatelny Městského
úřadu ve Rtyni v Podkrkonoší v zalepené obálce zřetelně

1. Karolína Fiedlerová
2. Nikola Makovičková, JakubKarmáček,
Alena Füllsacková
3. Petra Hrobařová

8.-9. třída

1. Jan Juhasz
2. Lucie Horváthová, Tereza Horáková
3. Veronika Nezvalová
Vítězové postupují do okresního kola, které se bude konat ve
Dvoře Králové nad Labem.

Recitační soutěž – školní kolo

Recitační soutěže se zúčastnilo 25 žáků. Děkujeme všem za
snahu a gratulujeme vítězům.
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1.místo: Věruška Jarošová
2.místo: Baruška Fabiánová

Město Svoboda nad Úpou
USNESENÍ
z 66. jednání Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 4.2.2010 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě nad
Úpou

2.a3.třída:

1.místo: Adéla Juhászová - postupuje do okresního kola
2.místo:Pavlína Tesařová
3.místo:Věra M.Klozová

4.a5.třída:

1.místo: Adéla Miškovská- postupuje do okresního kola
2.místo:Adéla Ševčíková
3.místo:Tereza Píchová

6.a7.třída:

1.místo: Nikola Makovičková- postupuje do okresního
kola
2.místo:Alena Füllsacková
3.místo:Pavel Peprníček

8.a9.třída:

1.místo:Pavla Holubová - postupuje do okresního kola
2.místo:Lucie Horváthová

Nabídka pekařství Mikula

Do Svobody zahájila pravidelný dovoz pečiva česká pekařská
firma Mikula z Turnova (http://www.pekarnamikula.cz/).
Nabízí běžné pečivo, chléb selský a oříškový, sladké kynuté
výrobky, vícezrnné pečivo, plundrové a koblihové výrobky,
listové pečivo. Naposledy přijel pekař Robin 24.2.2010 a
dovoz pečiva do našeho města bude pravidelně 2x měsíčně,
vždy ve středu kolem 13. hodiny před radnicí, tak jako jablka
z Dolan. Takže na pečivo z pekařství Mikula se v březnu
můžete těšit 10.3. a pak ještě 24.3. Pokud máte možnost sledovat aktuality na webových stránkách města – www.musvoboda.cz , o rozvozu pečiva se vždy dozvíte v aktualitách.

Volby 2010

V letošním roce nás všechny čekají dvoje volby. Na jaře to
budou Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České
republiky, u kterých již pan prezident vyhlásil termín na 28.
– 29. května. Na podzim nás pak čekají volby komunální, tj.
volby našich zastupitelů na úrovni města.
Veškeré aktuální informace budou pravidelně zveřejňovány
na webu města – www.musvoboda.cz v sekci VOLBY (levé
menu pod Městským úřadem).

Ples lyžařského oddílu SK Janské Lázně

A protože je stále plesová sezóna v plném proudu, zve
lyžařský oddíl SK Janské Lázně na 3.lyžařský ples, který se
opět koná v hotelu PROM, a to 5.3.2010 od 20 hodin.
Vstupné 399,-Kč a plakát na ples naleznete v tomto vydání
novin.
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270/66/2010 Rada města schvaluje:
a) cenu za frézování strojem REFORM pro
soukromé účely 800,-Kč / 1 hodinu
práce včetně obsluhy, tj. 200,-Kč za každou
započatou ¼ hodinu.
b) Dodatek č.2 ke Smlouvě o poskytnutí dotace
HK/0420/D2,
c) žádost paní Renáty Kovaříkové, bytem 5.
května 507, Svoboda nad Úpou o
opravu propadlé komunikace u domu čp. 507 a
zařazení této opravy mezi
opravy místních komunikací v roce 2010,
d) poskytnutí finančního příspěvku ve výši
6.000,-Kč Domovu Sv. Josefa v Žirči,
e) poskytnutí finančního příspěvku ve výši
6.000,-Kč Hospici Anežky České v
Červeném Kostelci,
f ) poskytnutí finančního příspěvku ve výši
3.000,-Kč Středisku rané péče Liberec
g) poskytnutí finančního příspěvku ve výši
3.000,-Kč Sdružení zdravotně
postižených – místní organizaci Svoboda nad
Úpou,
h) poskytnutí finančního příspěvku ve výši
7.000,-Kč Domovu důchodců
v Lamperticích,
i) rozpočet I. reprezentačního plesu města a
Krakonošova království,
j) výměnu vchodových dveří v nájemním bytě na
Rýchorském sídlišti čp.121
(nájemce p. Sedlák) včetně cenové nabídky
firmy Jebavý Trutnov ve výši
6.500,-Kč za výměnu dveří,
k) hospodářský výsledek za rok 2009 příspěvkové
organizace Základní škola a
mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov a rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku do fondů organizace
(viz zápis),
l) hospodářský výsledek za rok 2009 příspěvkové
organizace Dům
s pečovatelskou službou Svoboda nad Úpou a
rozdělení zlepšeného
hospodářského výsledku do fondů organizace
(viz zápis),
m) Podmínky pro přidělování finančních
příspěvků neziskovým organizacím (viz
zápis), které budou zveřejněny na webu města,
na úřední desce MěÚ a
v březnovém vydání městských novin,
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n) zveřejnění záměru prodeje pozemku p.p.č.
309/4 o výměře 807 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou.
271/66/2010 Rada města pověřuje:
a) pana Mariana Báchora oslovit všechny majitele stávajících reklamních cedulí a
seznámit je s rozhodnutím rady o zpoplatnění
umístění reklamních cedulí na
sloupech veřejného osvětlení a připravit pro ně
smlouvu o umístění reklamní
cedule na sloupu veřejného osvětlení, pokud
projeví i nadále zájem,
b) pana Mariana Báchora po uplynutí lhůty 31.3.2010 odstraněním všech
nezaplacených reklamních cedulí.
271/66/2010 Rada města stanovuje:
a) roční sazbu za umístění reklamní cedule do
1m2 na sloupu veřejného osvětlení
ve výši 1.200,-Kč ročně, tj. 100,-Kč za jeden
měsíc.
Jednání rady bylo ukončeno v 9,15 hodin. Zápis
z jednání byl vyhotoven dne 6.2.2010.
Ing. Jiří Špetla Ing. Milan Oravec
místostarosta starosta města

2. Behjoudi Alireza
3. Hedvičák Miroslav
4. Kovářová Simona
274/67/2010 Rada města pověřuje:
a) tajemnici MěÚ přípravou návrhu Výzvy k
podání nabídky na veřejnou zakázku
malého rozsahu na stavební práce jakmile bude
mít k dispozici podkladovou
zadávací technickou dokumentaci od projektanta,
b) vyplacení odměny organizačnímu týmu plesu
za zajištění a organizaci I.
reprezentačního plesu města a Krakonošova
království (viz zápis).
275/67/2010 Rada města zamítá:
a) žádost pana Vojtěcha Háka o poskytnutí
finančních prostředků na internetový
projekt Staré Trutnovsko vzhledem k nedostatku finančních prostředků.
276/67/2010 Rada města doporučuje:
a) zastupitelstvu města zrušit usnesení č.
81/17/09 písm. e) z 16.12.2009 o prodeji
pozemku p.p.č. 808/7 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o výměře 348 m2 panu Petru
Schönovi a znovu hlasovat o prodeji tohoto
pozemku vzhledem k novým
skutečnostem (viz zápis),
b) zastupitelstvu schválit v rámci rozpočtového
opatření č. 1/2010 nákup zametače
s příslušenstvím v hodnotě 193.360,-Kč včetně
DPH jako přídavného zařízení
ke stroji REFORM.
277/67/2010 Rada města přijímá:
a) nabídku paní Moniky Lodinské na nájem nebytových prostor – restaurace
v budově na stadionu č.p. 222 ve Svobodě nad
Úpou za nabídkové nájemné ve
výši 4.000,-Kč měsíční a dalších nabízených
výhod (viz zápis).
Jednání rady bylo ukončeno v 9,15 hodin. Zápis
z jednání byl vyhotoven dne 18.2.2010.
Příští jednání Rady města se uskuteční dne
4.3.2010 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě
nad
Úpou.
Ing. Jiří Špetla Ing. Milan Oravec
místostarosta starosta města

Město Svoboda nad Úpou
USNESENÍ
z 67. jednání Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 18.2.2010 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě nad
Úpou

273/67/2010 Rada města schvaluje:
a) umístění zábrany na místní komunikaci ve
Staré aleji – od kontejnerového stání
u domu Kašparových směrem k domu Kyselových, která znemožní průjezd
auty touto lokalitou,
b) zahájení přípravy veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce „Oprava
mostu přes řeku Úpu ev. č. 296-001“ v souladu
se zákonem o zadávání
veřejných zakázek,
c) odpis drobného dlouhodobého hmotného
majetku, který využívá Jednotka
sboru dobrovolných hasičů – 2 ks žebříku,
d) žádost Základní školy Komenského Trutnov
a manželů Vydrových o
poskytnutí finančního příspěvku na mzdové
prostředky pro pedagogického
asistenta pro žáka Šimona Vydru ve výši 5.000,Kč,
e) podmínky výběrového řízení na nové pracovní místo – správce stadionu,
f ) další pořadí uchazečů v případě, že by paní
Monika Lodinská odstoupila od své
nabídky na nájem restaurace na stadionu:

OZNÁMENÍ O VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO
ŘÍZENÍ
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Město Svoboda nad Úpou
vyhlašuje
výběrové řízení na obsazení místa správce stadionu
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Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

Přihlášky zasílejte pouze v písemné podobě (přihlášky
zaslané emailem nebudou přijaty)
s požadovanými doklady na adresu:
Městský úřad Svoboda nad Úpou
náměstí Svornosti 474
542 24 Svoboda nad Úpou
Přihlášky zasílejte se všemi požadovanými náležitostmi a
přílohami, bez nichž není Vaše přihláška úplná a nemůže být
zahrnuta mezi žádosti dalších uchazečů na obsazované pracovní místo.
Kontakt a další informace: Ing. Ivana Balcarová
tajemnice MěÚ
tel. 499 871 197, 731 479 260
email: iva.balcarova@musvoboda.

• fyzická osoba, která je státním občanem České republiky,
• případně fyzická osoba, která je cizím státním občanem a
má v ČR trvalý pobyt1,
• dosáhla věku 18 let,
• je způsobilá k právním úkonům,
• je bezúhonná2,
• ovládá jednací jazyk.

Kvalifikační předpoklady:
• střední odborné (vyučen)

Další požadavky:

• komunikační a organizační schopnosti
• fyzická zdatnost
• řidičský průkaz skupiny B, další řidičské oprávnění výhodou
Místem pracoviště je areál městského stadionu ve Svobodě
nad Úpou, zařazení do 5. platové
třídy dle nařízení vlády č. 564/2006 Sb., o platových
poměrech zaměstnanců ve veřejných
službách a správě, v platném znění.
Předpokládaný nástup 1. 4. 2010 nebo dle dohody, na dobu
neurčitou.
Uchazeči podají písemnou přihlášku, která musí obsahovat
tyto náležitosti:
•
Jméno, příjmení uchazeče
•
Datum a místo narození uchazeče
•
Státní příslušnost uchazeče
•
Místo trvalého pobytu uchazeče
•
Číslo občanského průkazu nebo číslo dokladu o povo
lení k pobytu, jde-li o cizího státního občana
•
Uvedení telefonického a elektronického kontaktu
1 § 65 a násl. zákona č. 326/1999 Sb., o pobytu cizinců na
území České republiky a o změně
některých zákonů, ve znění zákona č. 140/2001 Sb.
2 Za bezúhonnou se pro účely tohoto zákona nepovažuje
fyzická osoba, která byla pravomocně odsouzena
a) pro trestný čin spáchaný úmyslně, nebo
b) pro trestný čin spáchaný z nedbalosti za jednání související
s výkonem veřejné správy, pokud se podle zákona na tuto
osobu nehledí, jako by nebyla odsouzena.
K přihlášce uchazeči připojí tyto doklady:
• Datum a podpis uchazeče
• Životopis s uvedením údajů o dosavadních zaměstnáních
a o odborných znalostech
•
Výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce,
u cizích státních příslušníků
• též obdobný doklad osvědčující bezúhonnost vydaný
domovským státem; pokud
• domovský stát nevydává, doloží se bezúhonnost čestným
prohlášením
•
Kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
• Kopie řidičského průkazu a dalších řidičských oprávnění,

STANOVISKO

Města Svoboda nad Úpou

Město Svoboda nad Úpou vydává
oficiální stanovisko k padajícímu sněhu a ledu ze střech na
veřejné prostranství, zejména na chodníky a místní komunikace. Odstraňování sněhu a ledu ze střech je povinností
majitelů jednotlivých objektů, pokud sníh či led ze střechy
spadne, je povinností majitelů jej neprodleně odstranit na
vlastní náklady. Město upozorňuje majitele domů, že se vystavují nebezpečí obecného ohrožení, v případě spadu na vozidla či osoby nesou plnou odpovědnost za způsobené škody
na majetku či zdraví osob. Město je připraveno majitelům
objektů pomoci s odklízením spadlého sněhu či ledů ze
střech, ovšem za finanční úhradu.
Hodinová sazba strojem UNC-053 650,-Kč
Hodinová sazba strojem REFORM 800,-Kč
Za Městský úřad ve Svobodě nad Úpou
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ

Kontakt na f irmu, která odstraňuje sníh a led ze
střech:
Grof Martin – 739 170 648

STANOVISKO

Města Svoboda nad Úpou

Uzávěrka přihlášek: 12.3.2010, 12.00 hodin

(v této lhůtě musí být přihláška doručena Městskému úřadu
ve Svobodě nad Úpou).
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Město Svoboda nad Úpou vydává na žádost občanů
oficiální stanovisko k blokování parkovacích míst na veřejném
prostranství formou různých trojnožek, kbelíků či krabic.
Tato prostranství jsou v majetku města a jsou vyhrazena pro
parkování vozidel bez omezení. Město nevydalo žádné povolení k rezervaci či pronájmu parkovacího místa na Rýchorském sídlišti ani jinde ve městě, tudíž veškeré
umísťování výše uvedených zábran je neoprávněné a nemusí
být respektováno. Pokud se budou povalovat takovéto zábrany či jejich zbytky (zejména rozmočené krabice) po sídlišti či
jinde ve městě, bude je technická četa města likvidovat.
Za Městský úřad ve Svobodě nad Úpou
Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
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BŘIŠNÍ TANCE
Ve Svobodě v tělocvičně základní školy už běží kurzy břišních tanců. Přijďte si
zatančit a odpočinout s tanečkem, paní lektorka Vás ráda uvítá! Těší se na Vás
každé pondělí od 18 - 19 hodin. Více informací a ukázky na
www.tahira.kvalitne.cz
 Zároveň nabízí vystoupení na kulturních akcích.
Cena: 1 hodina - 80 Kč, permanentka na 10 lekcí 700,-Kč
Kontakt: tel: 605 140 986 email: tahira09@seznam.cz
9
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Ples města a
Krakonošova
království

ZELENINA
Jana Šubrtová
Svoboda nad Úpou
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Webové stránky Staré Trutnovsko
Pro

milovníky starých
pohlednic nabízíme internetový projekt Staré
Trutnovsko, který je
prezentován na internetové adrese www.
staretrutnovsko.cz. Na
tomto webu je prezentováno i naše město
několika pohlednicemi
z dob dávno minulých.
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