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Vážení spoluobčané,

to jen projev vůle se akce zúčastnit a za tři desítky let
neměla zádrhel.
Fotografie jsem bohužel pořídil jen mobilem, ale start
akce najdete ve Svobodském občasníku č.9/2010 na
webu pana Křivky: www.pakr.webnode.cz, kde reportáž
z Práskaček vydal pan Křivka již v den konání akce,
tedy 6. března. Účastníkům držíme palce a přejeme zase
vydařené Práskačky v roce 2011.
Ustupující sníh nám všem přináší i velmi nepěkné pohledy. Vím, Svoboda není výjimkou v Čechách a určitě i
dále. Fota psích exkrementů by se na titulní stranu asi
nehodila…, všichni jim říkáme psí h... a některé záběry
jsem pořídil v téměř pěší zóně – v Lipové aleji, ale jsou
všude. Cestou od Lucraca na Pietteho náměstí jsem je
až k Sokolovně počítal, pak už jsem to vzdal. Poplatek
za psa není určen na úklid jeho h..., všichni platíme daň
z
nemovitosti a také to
neznamená,
že na „velkou“ budeme
chodit
na
chodník.
Přeji
vám
všem pěkný
začátek jara
a tak jak jsem
vás minule
varoval před
rampouchy
a sněhy ze
střech, nyní
vás prosím,
koukejte se,
kam šlapete.

Dnešní úvodník píšu v době, kdy se ještě zima zoufale
drží
otěží.
Byť
jsou
p ře d p o v ě d i
velmi optimistické, jen
doufám, že
až se vrátím
z dovolené,
bude jaro a
nejen podle
kalendáře.
P r v n í
březnovou
sobotu jsem
byl na Černé
hoře,
kde
jsem u horní
stanice potkal velkou skupinu svoboďáků – lyžníků. Toto radostné
setkání bylo zároveň velkou atrakcí pro návštěvníky
areálu, a tak jsem požádal o pár informací trvalého
účastníka této pěkné tradice pana Karla Riegela.
Pochod lyžníků má několik pravidel: pochod je vždy
první sobotu v březnu, účastníci musí mít dobové lyže,
neboli ski a dobové oblečení. Sraz je ve Svobodě na
nádraží u Sportu, pak následuje odjezd na Černou horu,
jízda do Pece. Aby sjezd do Pece nebyl tak jednoduchý,
jsou nařízené občerstvovací zastávky u kiosku u staré
lanovky, na Černé, Kolínské a Pražské boudě. Dovedete si představit exhibiční jízdu z „Václaváku“? Velmi
nebezpečné. Výlet končí odjezdem z Pece ve 20.00 hodin, takzvaným „opilákem“.
Tato paráda se nazývá Práskačky a představte
si, že začala v roce 1978, není nikým organizována, je Ing. Milan Oravec starosta města
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Psí exkrementy ve Svobodě nad Úpou
Značka se zákazem na obrázku (fotomontáž) nic neřeší, dokud si majitelé svých
miláčků neuvědomí, že po svém pejskovi by měli uklidit!!! On to totiž sám neumí a spoléhá
na Vás milí páníčkové !

Rozsévač. Přejeme jim všem do dalších let především hodně
zdraví.

Z p r á v y  z m ě s t a  a  z r a d n i c e

Zpráva od hasičů o činnosti

kontakt na MěÚ: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ
iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

V měsíci dubnu oslaví svoje životní
jubileum paní Anna Vaňková, Věra
Stárková, Marta Kloudová, Anna
Průchová, Helena Lešková a pan Josef
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Leden 2010
•
proběhla valná hromada, kde se volil nový výbor na
dalších pět let. Valná hromada proběhla v hasičské zbrojnici,
kterou členové pro tento účel nově vymalovali a zvelebili.
Přijeli hosté z okolních okrsků a zástupce od profesionálních hasičů - Trutnov. Postrádali jsme zástupce města, který
by nás oficiálně informoval o dalších postupech a záměrech
obce v oblasti hasičů.
•
výjezdová jednotka měla 11.1.2010 v 6.00 hod ráno
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výjezd k požáru pensionu v Mladých Bukách
•
další výjezd 26.1. 2010 ve 20.16. k požáru Luční
boudy. Zúčastnilo se 8 členů jednotky, včetně dýchací
techniky, zásah byl náročný - silný mráz, komplikovaná
dostupnost, ale nakonec byl úspěšný. Podařilo se zabránit
rozšíření požáru na celý objekt a tím ho zachránit.
Podrobnosti o výjezdech jsou na webových stránkách hasičů
Svoboda nad Úpou:
www.hasicisvobodanadupou.wbs.cz
Únor 2010
•
celá výjezdová jednotka byla v pohotovosti v případě
požádání městského úřadu k odhazování sněhu ze střech a
odstraňování nebezpečných rampouchů na objektech obce.
•
tři členové sboru plnili povinnost hasičské hlídky na
městském plese v hotelu Prom.
Místostarosta SDH Karel Riegel

Hlavním smyslem činnosti
společností REMA a ASEKOL
systému je ochrana životního
prostředí a zabezpečení efektivní recyklace odpadů elektrických
a
elektronických
zařízení. Ty totiž většinou končí
v komunálním odpadu. Pokud
se elektrospotřebič obsahující zdraví škodlivé materiály
vyhodí spolu s běžným odpadem do popelnice, nedojde k jeho recyklaci, ale skončí na
řízené skládce. Tak zcela zbytečně dochází k hromadění
odpadu, který by mohl být znovu využit. Naopak, pokud je
elektrozařízení odevzdáno k recyklaci, je zajištěno, že drtivá
většina vysloužilého spotřebiče bude opětovně využita.
Poslední zpráva a novinka v oblasti komunálního
odpadu se týká letošního svozu velkoobjemového odpadu.
Svoz je naplánován na 15.5.2010 ovšem se ZMĚNOU
SYSTÉMU !!!
V čem bude spočívat změna? Kontejnery budou na místo
přistaveny až v sobotu v 9 hodin a na každém stanovišti bude
přítomen zaměstnanec Městského úřadu. Proč? V minulosti
jsme byli kritizováni za to, že na určená stanoviště „vyhodí“
odpad kdekdo, aniž by platil poplatek za odpad u nás ve
městě, svoz byl neorganizovaný a výsledkem byly hromady
velkoobjemového odpadu – viz loni na náměstí Svornosti,
které likvidovali pracovníci technické čety celý týden, a město
stálo odvoz tohoto odpadu bezmála dalších 60 tisíc Kč.

Závěrečný účet města za rok 2009

Město Svoboda nad Úpou zveřejnilo 18.3.2010 Závěrečný
účet města za rok 2009. Vzhledem k jeho rozsahu (samotný
účet obsahuje 9 stránek a přílohy dalších 17 stránek) je k
dispozici na úřední desce Městského úřadu (okna v zasedací
místnosti v přízemí) a samozřejmě na webu města www.musvoboda.cz v sekci Městský úřad - Úřední deska. Závěrečný
účet se bude projednávat na veřejném zasedání Zastupitelstva města dne 7.4.2010 od 18 hodin v hotelu PROM, ale
občané mohou již nyní uplatnit připomínky k němu, a to
písemně do 6.4.2010 na adresu podatelny MěÚ ve Svobodě
nad Úpou (datum 6.4.2010 je datem doručení do podatelny)
nebo pak ústně na výše uvedeném jednání zastupitelstva.

V letošním roce tedy bude vymezen přesný čas: sobota
15.5.2010 od 9,00 – 15,00 hodin, pracovníci budou kontrolovat, zda odpad na stanoviště odevzdává skutečně občan
ze Svobody (takže pro jistotu OP sebou – trutnovští občané
musejí při odvozu na skládku v Trutnově také prokázat své
bydliště v Trutnově s OP). Zároveň bude mít město přehled
o množství a původcích velkoobjemového odpadu. Bylo by
fajn, kdyby si někteří občané uvědomili, že pokud vyklízejí
byt, rekonstruují domy či byty, musí si objednat kontejner na
vlastní náklady, tento odpad opravdu neřeší pětisetkorunový
poplatek za rok – ten je určen na svoz běžného odpadu z
domácností a tříděný odpad. Svoz velkoobjemového odpadu
slouží pro rozumnou míru z každé domácnosti!!! A stanovit
onu rozumnou míru není jednoduché, proto nebudeme letos přistupovat k nějakému limitu v kilogramech či tunách.
Zkusíme zatím přítomnost osoby na stanovišti, která bude
provádět výše popsanou kontrolu, a uvidíme, jak dalece budou občané rozumní. Věříme, že ano a že nebude docházet k
nějakým konfliktům.

Odpad

Naše město ve spolupráci se společností ASEKOL
usnadňuje již několik let občanům třídění vysloužilých
malých elektrozařízení. Každý občan má možnost zanést
starý mobil, kalkulačku, elektrické hračky, minirádia, telefony, příslušenství k počítačům – např. myši, klávesnice,
sluchátka, discmany nebo MP3 přehrávače do přízemí MěÚ
nebo do prodejny Rýchorka na Rýchorském sídlišti a zdarma
se jich zbavit vyhozením do připravených nádob, tzv. E-boxů.
Kolektivní systém ASEKOL následně zajistí zdarma odvoz
a ekologickou likvidaci.
Větší elektrozařízení – např. televizory – mohou občané i
nadále odevzdávat při pravidelných svozech nebezpečného
odpadu nebo při koupi nového spotřebiče v prodejně – tzv.
kus za kus. Další svoz nebezpečného odpadu bude na prvního
máje – tedy 1. května 2010
Další nabídkou, kterou nám předložila firma REMA Battery,
s.r.o., je zpětný odběr a svoz použitých baterií a akumulátorů.
Systém je obdobný jako u sběru elektrozařízení. Vedle nádob – E-boxů (opět na radnici v přízemí a v Rýchorce) jsou
umístěny kartonové boxy na baterie, které po jejich naplnění
společnost REMA Battery,s.r.o. opět bezplatně odveze k recyklaci.

Miss Panenka
3

Hlasujte s námi o Miss panenku Svobody nad Úpou 2010 !!!
V knihovně ke svému podpisu připíšete číslo panenky, která
vás zaujala ve výloze knihovny.
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Vše o projektu Unicef „Adoptuj panenku, zachráníš dítě
, kterého se už pátým rokem účastní základní škola ve
Svobodě, najdete na stránkách www.zssvoboda.eu a www.
unicef.cz.
Mgr. Zina Rutarová

pod Sněžkou. Celodenní doprovodný program pak bude
probíhat na Richtrových boudách od 12:00 – 17:00 hodin,
který bude doprovázen vepřovými hody. Pro návštěvníky akce
budou připraveny trampolíny Lukáše Vokatého, přetahování
lanem, lezecká nafukovací stěna VITAR pro děti, předvádění
a zapůjčení sjezdových lyží Sporten, předvádění práce Horské služby ČR společně
s přednáškou a spousta
dalších zajímavých věcí.
Více informací najdete
na http://www.richtrovyboudy.cz/cz/aktualne.
Rozpečetění pokladničky
sbírkového konta Pomozte
dětem a oznámení vybrané
částky je naplánováno na
17. hodiny. Patronkou celé
akce je rosnička z ČT 1 a moderátorka pořadu Sama doma
Mgr. Alena Zárybnická.

Matriční události v roce 2009

Paní matrikářka Jana Hryzlíková pro čtenáře našich novin
připravila statistiku matričních událostí za minulý rok. Takže
celkový počet obyvatel Svobody nad Úpou se mírně navýšil
z 2.065 obyvatel k 1.1.2009 na 2.070 obyvatel k 31.12.2009.
Do našeho města se přistěhovalo 51 občanů a naopak
odstěhovalo se 47 obyvatel.
Narodilo se 13 malých občánků (7 chlapců a 6 děvčat) a
bohužel zemřelo 12 lidí (6 mužů a 6 žen, z toho 7 zemřelo
doma).
Na Městském úřadě se v roce 2009 konaly čtyři svatební
obřady a dva obřady vítání občánků do života.
Největší pohyb obyvatel byl zaznamenán v měsících červen
a červenec.
Příště připravíme společně s paní matrikářkou další statistickou lahůdku, a to věkové složení svobodského obyvatelstva.

Volby v roce 2010

Již v minulém čísle jsme informovali, že v letošním roce nás
čekají dvoje volby. V květnovém termínu (28.5. – 29.5.2010)
se budou konat volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu
ČR, na podzim pak to budou volby komunální. V květnovém
vydání novin se dovíte podrobnosti, kde se bude volit a jakým
způsobem, ale již nyní si můžete zkusit svou volbu v anketě
na webu města na úvodní stránce www.musvoboda.cz Koho
budete volit v květnových parlamentních volbách?
Jinak pravidelné informace o volbách se nejrychleji dovíte
na webu v sekci Městský úřad – Volby - http://www.musvoboda.cz/volby

Vánoční koncert

Lyžařský karneval na Duncanu – 20.3.2010

Ne opravdu jsme se na radnici nezbláznili - vánoce jsou sice
již dávno za námi a jaro za dveřmi, ale na webu města jsou
k dispozici v dokumentech ke stažení (http://www.musvoboda.cz/dokumentykestazeni) skladby, které zazněly na
vánočním koncertu ve svobodském kostele v podání amatérského souboru Collegium Camerale Trutnov. Pokud nemáte
možnost si skladby poslechnout, rádi vám je na radnici
vypálíme na CD.

V sobotu odpoledne sice počasí karnevalu příliš nepřálo –
bylo zataženo, sem tam mrholilo, ale i přesto tradiční karneval na lyžích přilákal na Duncan asi stovku masek a spoustu dalších návštěvníků, kteří se přišli podívat na rej masek
na lyžích. Karneval pořádalo Ski centrum Romana Šafáře,
společnost MEGA plus s.r.o. umožnila lyžařům v maskách
jízdy na vleku zdarma, probíhaly soutěže v paralelním slalomu, slovem a hudbou doprovázel karneval p René Pozděna
a hosté mohli samozřejmě využít skvělé občerstvení ve Skibaru Duncan. Několik fotek nabízíme čtenářům i zde, jinak
kompletní fotodokumentaci z karnevalu naleznete na webu
města www.musvoboda.cz v sekci Foto na vrchní liště.

Veselé velikonoce

První dubnový víkend nás čekají velikonoční svátky. Městský
úřad přeje všem krásné prožití těchto jarních svátků. Někteří
velikonoce oslaví tradičně s pomlázkou – těm přejeme bohatou pomlázku a rovný krok při návratu z pomlázky. Jiní
raději využijí prodloužený víkend
na procházku, výlet nebo jarní
lyžování. Jen doufejme, že nám pán
hor nadělí krásné počasí a všichni si
velikonoce užijeme podle svého.

Setkání s kuřetem, aneb …

… krkonošský velikonoční pochod na podporu sbírkového
projektu Pomozte dětem! Koná se 3.4.2010 a sraz účastníků
je na parkovišti u hotelu Děvín v Peci pod Sněžkou od
10:30 do 13:00 hodin. V 10:30 proběhne zapečetění kasičky
sbírkového projektu za přítomnosti Kuřete a starosty Pece
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poznají, kontaktovali paní Lucii Trnkovou na tel.: 773 672
905, nebo na E-mail: lucie001@volny.cz

Od dubna čekají návštěvníky sportovního areálu na městském
stadionu ve Svobodě velké změny. Po letech střídání různých
nájemců v budově na stadionu, které se příliš neosvědčilo,
město od 1. dubna pronajalo v budově pouze restauraci, a
to paní Monice Lodinské. V dubnu bude ještě restaurace
otevřena podle zimního režimu, tj. v pátek a v sobotu od 16
– 22 hodin. V květnu už pak každodenně, ale o tom budeme
ještě informovat v květnovém vydání novin. Restaurace se
tedy znovu otevře 2. dubna v 16,00 hodin a paní Lodinská
se velmi těší na své první návštěvníky, pro které připravuje
rozšíření nabízeného sortimentu.
Druhou novinkou v areálu od 1. dubna bude správce stadionu. Město na základě výběrového řízení přijalo do pracovního poměru pana Karla Stránského ml., který bude mít
v pracovní náplni správu ubytovny na stadionu pod hlavičkou
města, dále údržbu fotbalového hřiště a v zimních měsících
pak bude vypomáhat při zimní údržbě města. Uvidíme, jak
se novinky od dubna osvědčí v realitě všedního dne a zda se
podaří sportovní areál ve Svobodě zviditelnit a lépe využívat.

Pálení čarodějnic

Přestože se paní Zima v našem městě ještě snaží nějaký ten
den udržet, kalendář je neúprosný a 30. duben je za dveřmi a
s ním tradiční Pálení čarodějnic. Podle informací od Lucky
Trnkové si i letos, společně s hasiči, vezme tuto tradiční akci
na starosti za finanční pomoci města. Takže Pálení čarodějnic
bude – 30. dubna 2010, ovšem tentokrát na stadionu (nikoli u sokolovny). Bližší informace o akci sledujte na webu
města nebo pak na plakátech po městě, které se v tuto chvíli
připravují a do uzávěrky tohoto vydání nejsou k dispozici.

Autobusové nádraží a TOP INVEST 2009

Město Svoboda nad Úpou na základě doporučení Regionální rady regionu soudržnosti Severovýchod podalo
prostřednictvím tohoto úřadu přihlášku do prestižní soutěže
TOP INVEST 2009 s projektem „Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“, kterou pořádá Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR. V souladu s pravidly soutěže bylo město vyzváno k prezentaci svého projektu před hodnotitelskou komisí
v Praze dne 1. dubna 2010 v 9 hodin. Skutečně se nejedná
o apríl, hodnotitelská komise vybrala náš projekt z několika
nejlepších za minulý rok a pan starosta s projektantem pojede představit a obhájit tento projekt města. Na přípravě
prezentace se podílela téměř celá radnice společně s panem
Jiřím Slaninou a tak budeme všichni držet palce, úspěch v
soutěži je sice pouze prestižního charakteru, ale mohl by být
startem například pro obnovení cestovního ruchu v našem
městě.

Pozvánka na třídní sraz

Spolužáci z 9.A, 9.B
(školní rok ukončení 1961/1962),
čas tak rychle pádí, v háji máme mládí, což tak zase nějaké
to setkání?
Kdy:
sobota 29.5.2010 ve 14 hodin
Kde:
sraz před budovou ZŠ
Svoboda nad Úpou,
po prohlídce školy bude
následovat přesun do
restaurace Modrá řeka
ve Svobodě nad Úpou.
Na setkání Vás tímto zve
Jarda Procházka
(mobil 603 24 90 90)

Prosba Lucky Trnkové

Paní Trnková požádala o zveřejnění přiložených fotografií v
městských novinách s prosbou, aby ti, co se na fotografiích
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Město Svoboda nad Úpou
USNESENÍ
z 68. jednání Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 4.3.2010 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě
nad Úpou

278/68/2010 Rada města schvaluje:
a) cenovou nabídku společnosti SKIP Hardware s.r.o. Trutnov na dodávku kamerového
systému do prostoru autobusového nádraží za
nabízenou cenu 180.648,-Kč včetně DPH,
b) nabídku a návrh Smlouvy o využití systému
sběru a třídění komunálních odpadů stanovených obcí od společnosti REMA Battery
s.r.o. Praha 4 na zřízení místa zpětného odběru
použitých baterií a akumulátorů v přízemí na
radnici a v objektu prodejny potravin v Rýchorka,
c) nabídku na prezentaci města v rozsahu jedné
strany v připravované publikaci KRKONOŠE
– průvodce od nakladatelství SOUKUP &
DAVID Praha 6 za nabízenou cenu 15.000,Kč bez DPH,
d) zahájení příprav na propagačním materiálu
města o turistické stezce Via Piette,
e) odpis majetku (viz zápis) – vidlice na prefabrikáty ke stroji UN-053 a sekačka Viking,
f ) využití, resp. likvidaci neevidovaného materiálu - zbytky betonových
žlabů, terasa, zámkové dlažby a vybouraného
pískovce v MŠ. Pan Báchor prověří, zda se
tyto zbytky nedají využít jinde ve městě,
pokud nikoli budou nabídnuty formou inzerce
případným zájemcům, v případě nezájmu
bude proveden odvoz materiálu na skládku
stavební suti,
g) opravu skladovacího objektu za radnicí v rozsahu návrhu tajemnice (viz zápis),
h) žádost paní Moniky Lodinské (nájemce
restaurace v budově na stadionu) o povolení
otevřít restauraci od 1.4.2010 (viz zápis).
279/68/2010 Rada města pověřuje:
a) starostu města k podpisu kupní smlouvy na
dodávku kamerového systému do prostoru autobusového nádraží se společností SKIP Hardware s.r.o.Trutnov,
b) pana Mariana Báchora provedením inventarizace dopravních značek ve skladovacím objektu za radnicí, zpracováním jejich
evidence, vyřazením a likvidací neplatných či
poškozených značek,
280/68/2010 Rada města neschvaluje:
a) nabídku na odběr publikace Krkonoše do
kapsy.

281/68/2010 Rada města souhlasí:
a) s realizací všech investičních akcí, uvedených
v žádosti (viz zápis) Společenství vlastníků bytových jednotek Rýchorské sídliště 121,122,
Svoboda nad Úpou,
b) s poskytnutím úvěru do výše 7 mil. Kč
Společenství vlastníků bytových jednotek
Rýchorské sídliště 121,122, Svoboda nad
Úpou na realizaci akcí (viz zápis) s tím, že bytová jednotka v majetku města nebude zatížena
žádným ručitelským závazkem,
c) s užitím znaku města společností AKTIV 95
OPAVA s.r.o. se sídlem v Opavě,
d) s montáží satelitní paraboly na budově čp.
222 na stadionu a s vymalováním prostor restaurace (kromě stěny s ruční malbou), které
budou prováděny novým nájemcem - paní
Monikou Lodinskou.
282/68/2010 Rada města bere na vědomí:
a) bere na vědomí informaci o zpracované studii odkanalizování (splaškové vody) oblasti
ulice Kostelní ve Svobodě nad Úpou, podle
které se mohou ihned napojit čtyři objekty z
dvanácti,
b) informaci o závěrečném projednávání
návrhů nových jízdních řádů s tím, že město k
návrhům nemá připomínek,
c) informaci starosty o aktualizaci propagačního
letáku Svobody, který zpracovává Turistické
informační centrum pana Búše ve spolupráci
s panem Jiřím Slaninou,

d) zápis o výsledku inventarizace majetku města za rok 2009. Jednání rady bylo
ukončeno v 9,15 hodin. Zápis z jednání byl
vyhotoven dne 4.3.2010.

Město Svoboda nad Úpou
USNESENÍ
z 69. jednání Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 18.3.2010 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě
nad Úpou
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283/69/2010 Rada města schvaluje:
a) zveřejnění záměru pronájmu p.p.č. 376/3 o
výměře 521 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
b) složení vratné kauce ve výši 12.000,-Kč na
depozitní účet Úřadu pro zastupování státu ve
věcech majetkových v souvislosti s výběrovým
řízením na zjištění zájemce o koupi st.p.č.
197/3 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
c) zveřejnění záměru prodeje p.p.č. 66/2 o
výměře 83 m2 v k.ú. Maršov II,
d) zveřejnění záměru prodeje části st.p.č. 142/3
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Svobodský rodák olympionikem!!!

Na XXI. zimních olympijských hrách, které se
letos konaly v kanadském VANCOUVERU,
hájil naše barvy rodák ze Svobody nad Úpou
Mgr. Zdeněk Šafář. Zdeněk je členem českého
reprezentačního týmu ve skicrossu (SKI-X)
a závodníkem DUKLY LIBEREC. Má za
sebou řadu zkušeností a dobrých výsledků v
této akrobatické disciplíně ze světových a evropských pohárů. Přijetí na ZOH předcházely
dva roky tvrdé dřiny a kvalifikačních postupů.
Je pro nás ctí, že se naše malé městečko dostává
do podvědomí lidí díky takovým talentům, jako
je Zdeněk. Popřejme mu, ať dál šlape na přezky
předních světových špiček. Hodně sportovních
úspěchů – SKOL !

NEJVĚTŠÍ ÚSPĚCHY VE SKICROSSU:
Celkové 3. místo Evropský pohár 2003
13. místo Světový pohár Pozza di Fassa (ITA) 2004
8. místo Světový pohár Les Contamines Montjoie (FRA) 2005
7.místo Světová Univerziáda Insbruck (AUT) 2005
2. místo MČR 2005
13. místo Světový pohár Sierra Nevada (ESP)2006
Celkové 24. místo Světový pohár 2006
3. místo MČR 2006
Celkové 3. místo Blizzard Český pohár Ski-X 2006
8. místo Světový pohár Les Contamines (FRA) 2007
6. místo Světový pohár Inawashiro ( JAP) 2007
8. místo celkově Světový pohár 2007
1. místo celkově Evropský pohár 2007
3. místo Mistrovství ČR 2007
11. místo Světový pohár Grindelwald (SUI) 2008
3. místo Mistorvství ČR 2008
8. místo Světový pohár Les Contamines (FRA) 2009
2.místo Evropský pohár Horní Mísečky (CZE) 2009
2.místo Mistrovství ČR 2009
7
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Lyžařský karneval na Duncanu
20.3.2010
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o výměře cca 48 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou,
e) návrh využití a likvidace materiálu, který byl
vyklizen v objektu za radnicí dle návrhu pana
Báchora (viz zápis),
f ) finanční příspěvek na dopravu a startovné v soutěži „O Rychnovský pohárek“ ve
výši 4.740,-Kč a finanční příspěvek na zaplacení členských poplatků v mezinárodní
mažoretkové asociaci NBTA celkem ve výši
3.850,-Kč mažoretkovému týmu při ZŠ Svoboda,
g) finanční příspěvek na lyžařský karneval na
Duncanu ve výši 3.000,-Kč Ski centru Šafář z
rozpočtu pro sportovní organizace,
h) finanční příspěvek slečně Petře Holubové na
přípravu na soustředění a sportovní materiál ve
výši 5.000,-Kč z rozpočtu pro sportovní organizace,
i) přijetí pana Karla Stránského do pracovního
poměru na místo správce stadionu,
j) koupi barevné kopírky (náhrada za starou
dosluhující kopírku) na radnici,
k) nabídku firmy Jebavý Trutnov na zaizolování vodovodní přípojky k budově na stadionu – viz zápis,
l) poskytnutí dalšího finančního příspěvku ve
výši 5.000,-Kč na mzdové
prostředky pro pedagogického asistenta pro
žáka Šimona Vydru (Downův syndrom),
m) zřízení odloučeného pracoviště mateřské
školy pro předškolní třídu v budově současné
základní školy v čp. 560,
n) zvýšení kapacity mateřské školy o patnáct
dětí ze současných 46 dětí,
o) použití rezervního fondu příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres Trutnov do výše 150 tis.
Kč na výdaje spojené se vznikem odloučeného
pracoviště předškolní třídy mateřské školy v
budově základní školy.
284/69/2010 Rada města nedoporučuje:
a) prodej p.p.č. 376/3 o výměře 521 m2 v k.ú.
Svoboda nad Úpou.
285/69/2010 Rada města odkládá:
a) žádost pana Zdeňka Šafáře o prodej nebo
pronájem p.p.č. 414/5 o výměře 45 m2 v k.ú.
Maršov I do příští rady vzhledem k tomu, že
dle usnesení Krajského soudu v Hradci Králové
je povinen pan Zdeněk Šafář tento pozemek
vyklidit do 31.12.2010.
286/69/2010 Rada města ruší:
a) usnesení č.278/68/2010 písm. c), kterým
schválila prezentaci města v publikaci
KRKONOŠE-průvodce.

287/69/2010 Rada města bere na vědomí:
a) aktuální informaci o aktuálním stavu
vyřizování žádosti města o prodej p.p.č. 477/3
v k.ú. Svoboda nad Úpou od státní organizace
Správa železniční dopravní cesty.
Jednání rady bylo ukončeno v 9,15 hodin. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 18.3.2010.

starosta města
SVOBODY NAD ÚPOU
svolává
veřejné zasedání Zastupitelstva Města
Svobody nad Úpou
na středu 7.4.2010 od 18,00 hodin v kongresovém sále hotelu PROM na Pietteho náměstí
Program :
• Zahájení, prezence,
• Schválení programu jednání
• Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 16.12.2009
• Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
• Určení ověřovatelů zápisu
• Nemovitosti
• Zápis o výsledku inventarizace majetku města za rok
2009
• Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou za rok 2009
• Rozpočtové opatření č. 1/2010
• Rozprava
• Usnesení
Ing. Milan Oravec, v.r.
starosta města
Vyvěšeno na úřední desce MěÚ dne 17.3.2010

ZÁPIS DĚTÍ DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
Základní škola a mateřská škola, Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov oznamuje, že zápis k předškolnímu vzdělávání pro
školní rok 2010/2011 se uskuteční v období
od 12.4. 2010 do 16.4.2010
Zákonný zástupce dítěte, který bude mít zájem o umístění
dítěte do mateřské školy se dostaví ve výše uvedeném termínu pro žádost a přinese s sebou očkovací průkaz dítěte.
Je nutno přihlásit všechny děti, které nastoupí v průběhu
celého školního roku tzn. od září 2010 do června 2011
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Kriteria pro přijetí dítěte do mateřské školy:
• Dítě bude přijato k předškolnímu vzdělávání do ZŠ a
MŠ Svoboda nad Úpou v závislosti na níže uvedených
kriteriích ( až po posouzení stanovené potřebnosti. )
• Děti v posledním roce před zahájením povinné
školní docházky a děti s odkladem ŠD, které mají trvalé
bydliště ve Svobodě nad Úpou.
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Myslivci na Rýchorách

Děti, jejichž rodiče mají trvalé bydliště ve Svobodě nad
Úpou
Děti v posledním roce před zahájením povinné školní
docházky a děti s odkladem ŠD, které nemají trvalé
bydliště ve Svobodě nad Úpou
Děti z neúplných rodin, kde zákonný zástupce, jemuž
bylo svěřeno dítě do péče, má zaměstnání.
Děti z úplných rodin, jejichž zákonní zástupci jsou
zaměstnáni.
Děti, které dovršily věk 3 let.
V případě volné kapacity mateřské školy:
Děti, o které pečuje zákonný zástupce bez zaměstnání,
či registrace na ÚP ( např. matky na MD s druhým
dítětem. )
Děti cizinců ze třetích států

Základní škola a mateřská škola,
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov
Kostelní 560, PSČ 542 24,
příspěvková organizace, IČO 75017032
tel./fax 499 871 109, 499 871 247 mob. 731 481 922, e-mail : skola.
svoboda@volny.cz www.zssvoboda.eu

Myslivci, bratři cechu zeleného, cechu sv. Huberta
jsou lidé s hlubokým vztahem a láskou k přírodě. Věnují
většinu volného času této ušlechtilé zájmové činnosti,
Znalosti a odbornost musí dokázat při náročných zkouškách
v 7 předmětech – organizaci a historii, zákonech, biologii
zvěře, chovu a péči o zvěř, kynologii, střelectví a lovectví.
Součástí je i znalost základů ochrany přírody.
Již v raném středověku byli pasováni myslivci ve službách
králů a šlechty k ochraně lesů a zvěře, chovu v oborách a
bažantnicích, organizaci lovů, chovu a vedení psů, sokolnictví, slavnostem a tradicím (slavnostem Svatohubertským
apod.). Později vznikaly myslivecké spolky a v roce 1923 byla
založena v Brně Československá myslivecká jednota, dnes
Českomoravská myslivecká jednota s počtem členů přes
90.000. Ústředí řídí okresní myslivecké spolky a ty pak jednotlivá myslivecká sdružení v regionech, obcích a městech.
Naše Myslivecké sdružení Rýchory („MS Rýchory“)
hospodaří na pozemcích a v lesích v katastru Mladých Buků,
Svobody nad Úpou a Horního Maršova v honitbě s výměrou
2.500 ha pronajaté od Správy KRNAP. MS Rýchory ma
35 členů, z toho jsou tři ženy. Zakladatelem MS Rýchory
byl v roce 1947 nejstarší člen sdružení pan Ladislav Novák,
kterému je 90 let.
I letos se sešli myslivci 26. února na své (svépomocně
vybudované) myslivecké chalupě „Pod kaštany“ v Sejfech
na výroční schůzi. Předseda pan A. Rychlík zahájil schůzi
přivítáním členů a hostů (předseda Okresního mysliveckého
spolku pana MVDr. J. Čechura, zástupce KRNAP, zástupce
sousedního Mysliveckého sdružení Babí). Následovaly
zprávy o příznivém plnění úkolů a práce za rok 2009 ve všech
oblastech:
Hlavní úkoly spočívaly v péči a ochraně zvěře. Zajišťuje se
plánované množství krmiv – sena, letniny, kaštanů, žaludů,
jeřabin, ovoce a soli pro cca 30 ks jelení, 90 ks srnčí a 30
ks zvěře černé do 21 krmelců, krmeliště pro divočáky, kde
se krmí nejméně 2x týdně. V přezimovací obůrce pro jelení
zvěř (kde je letos 13 kusů) se krmí denně s přidáváním řepy
a jablečných výlisků. Základní krmivo si myslivci zajišťují do
svých krmelců sami. Oves, jablečné výlisky, řepu a sůl nakupuje MS. Na krmné období od října a často až do března /letos asi až do dubna) je potřeba značné množství krmiv a s tím
spojených nákladů. Na hospodaření přispívají sami členové !
Vedle této základní činnosti mají myslivci za úkol odpracovat 30 brigádnických hodin na opravách a údržbě mysliveckých zařízení jako jsou krmelce, posedy, obory a chalupy. Byla
splněna i pomoc lesní správě na ochraně porostů. Celkem
bylo, mimo vlastních úkolů, odpracováno 1.300 hodin.
V kulturně osvětové činnosti se pořádá každým rokem „Den
dětí“ a začátek „Měsíce myslivosti a ochrany přírody“ a
také dvě akce pro děti a školu v Mladých Bukách s besedou, soutěžemi a střelbou ze vzduchovek s pohoštěním. Pro
myslivcem rybáře a hosty je také zajímavá „Turnaj v mariáši“.

Ve Svobodě nad Úpou 16.3.2010			
Mgr. Jan Hainiš – ředitel školy

ZŠ a MŠ ve Svobodě nad Úpou
Vás zve na

ODPOLEDNÍ PROHLÍDKU MATEŘSKÉ ŠKOLY
pro budoucí děti MŠ a jejich rodiče
Prohlídka se koná ve středu 14. dubna 2010 v době
od 15,30 do 17 hod.

--------------------------------------------Informace ze školy.

Vážení občané,
rád bych vás informoval o možnosti rozšíření počtu míst pro
děti v naší mateřské škole. Vzhledem k rostoucímu počtu
dětí předpokládáme zvýšený zájem o mateřskou školu. Ve
spolupráci s městem bychom chtěli vybudovat oddělení pro
předškolní děti v prostorách základní školy. V této věci nás
navštívily pracovnice Hygienické stanice Trutnov a podle
jejich názoru a požadavků by nebyl po úpravách problém s
realizací, naopak, toto řešení se jim velice líbilo.
Doufám, že se nám tento záměr podaří uskutečnit a tím
získat pro rodiče dětí další volná místa. Tímto by se vyřešil
problém s umístěním dětí do svobodské školky na 100%.
Z tohoto důvodu bych rád upozornil na zápis dětí do
mateřské školy, který je od 12.4. do 16.4. 2010, protože podle počtu zapsaných dětí se rozhodne, zda přistoupíme nebo
nepřistoupíme k realizaci předškolní třídy.
Mgr. Jan Hainiš – ředitel školy
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Loni se uskutečnil již 11. ročník za účasti 20 hráčů. Naši
myslivci mají v držení 14
loveckých psů pro lovecké
využití.
Po schválení nového
plánu práce na rok
2010 byli úspěšní lovci
prvních trofejí pasování
s předáním diplomů.
Závěrem
výroční
schůze bylo pohoštění
zvěřinovým obědem.
S poděkováním za účast a práci a s přáním do nového loveckého roku zazněl pozdrav „Myslivosti zdar“.Myslivci děkuji
všem občanům za krmení zimujícího ptactva a kačen na
řece i za přikrmování srnčí zvěře na Sluneční stráni. Zveme
ukázněné návštěvníky Rýchor na jarní vycházky „na bledule“
a do krásných Krkonoš.
				
Za MS Rýchory sepsal p. Zdeněk Balcar

Noc s Andersenem
Z 26. na 27. 3. se
uskutečnila v naší
knihovně již šestá
Noc s Andersenem.
Akce na podporu dětského čtenářství se letos zúčastnilo
20 dětí. Nejen se četlo, ale děti také soutěžily, velikonočně
ozdobily strom Pohádkovník, který čtvrtým rokem roste u
jídelny ZŠ. Děti měly připraveny drobné ceny a čekalo je i
malé překvapení v podobě pouštění lampionů štěstí. Fotodokumentaci z celé akce opět najdete na webu města v sekci
FOTO na horní liště.
Loni se nocovalo na 840 místech v Česku, v Polsku,
na Slovenku a ve Slovinsku. Každým rokem spacích míst
přibývá.
Více na http://beta.nocsandersenem.cz/

KURZ PLETENÍ Z PEDIGU
- Již druhým rokem pořádáme rukodělné kurzy „pletení z pedigu“ Jsou určeny pro
všechny lidičky bez rozdílu věku, kteří se chtějí něco nového naučit!
- Z každého max.tříhodinového kurzu si každý odnese domů vlastnoručně upletený
košík, ošatku, misku..., podle toho, co je zrovna náplní kurzu.
- Veškerý materiál je k dispozici přímo na kurzu a je v ceně .Stačí si přinést pouze
starší ručník, kleštičky a dobrou náladu!
- Scházíme se v Mateřské školce ve Svobodě nad Úpou a nebo v MATEŘSKÉM
CENTRU „HROŠÍK“ v Horním Maršově. Velmi rády přivítáme nové začátečníky,
kterým je vždy k dispozici jedna z instruktorek.
- Veškeré aktuální termíny kurzů, ceny, fotogalerie i inspirace je na našich
stránkách:
- www.aja.pejrimovska@seznam.cz
- http://kosiky.geoprace.cz
- www.kosiky.estranky.cz

Nejbližší termín kurzu 9.dubna 2010 od 16:30 v
Mateřské školce ve Svobodě nad Úpou
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Svoboda nad Úpou

Oznamujeme všem občanům, našim hostům a
štamgastům, že restaurace Helena ukončuje běžný,
každodenní provoz a to od 5.4.2010. Restaurace bude
(až na výjimečné a předem nasmlouvané akce)
uzavřena a to až do zimní sezóny, po kterou bude opět
v provozu (od 25.12.2010 do 31.3.2011).
Mezi výjimečné dny, kdy bude restaurace otevřena patří:
- Sobota 16.5.2010, kdy Vám všem již po patnácté přijede zahrát dechovku kapela z Německa. Touto příjemnou tradicí,
kterou se tato událost již stala, se slaví Den mužů. U nás tento svátek není obvyklý, ale naštěstí se s námi naši sousedé o
tento svátek podělí.

- Sobota 1.10.2010, kdy budou opět Rudolfovi slavnosti, což je bez pochyby nejvydařenější a nejvíce oblíbená akce
našeho města, při které nesmí chybět ani provoz naší restaurace, která je tu pro Vás již neuvěřitelných 20 let.

Také rádi vyhovýme všem, kteří budou mít zájem v naší restauraci
uspořádat společenskou akci jako je například:
- Firemní večírek, vánoční večírek, svatební hostina, oslava narozenin, třídní sraz, pohřební hostina a jiné podobné akce.
V tomto případě nás prosím kontaktujte na tel: 605 371 714. Vše s Vámi rádi domluvíme a Vámi zvolenou akci rádi
uspořádáme.

Na Vaší návštěvu se budeme těšit v DISCO PIZZA BARU DEPRESE, kde nás
najdete pravidelně po celý rok, každý pátek a sobotu OD 21:00 DO 04:00. Zde se pro
Vás chystá spousta zajímavých akcí a nebo se můžete zastavit třeba jen na pizzu
(možno i s sebou domů).

Děkujeme s pozdravem Helena Bílková, Ota a Žaneta Šašinkovi z Restaurace Helena
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výroba
REKLAMY
REKLAMNÍ servis

# Celopolepy automobilù
# Tamponový tisk - tisk na reklamní a dárkové pøedmìty
# Vizitky, pozvánky, Letáky, brožury
# Potisk textilu
# Výroba loga na zakázku
# Výroba samolepek
# Kompletní reklamní servis od A po Z
# Velkoplošný tisk
# Výroba bannerù
# Billboardová reklama
# Reklamní poutaèe
# Dopravní znaèky
# Polepy automobilù
a jiných dopravních prostøedkù
# Potisk plachet

výroba REKLAMY

CarWrapping

Balení automobilù
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