Vydavatel: Město Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 474; Reg. číslo: MK ČR E 12866

XIX. ročník, číslo 710 - prosinec 2008

Vážení spoluobčané,
Dnes začnu krátce o hlavním bodu z jednání zastupitelstva – rozpočtu na rok 2009. Z hromady čísel jsem
vybral pár, která se pravidelně neopakují tak jako drtivá
většina ostatních. Největší z čísel je částka 7,6 miliónu Kč
na výstavbu terminálu. Proč ho musíme mít v rozpočtu?
Peníze z evropských fondů chodí po pečlivé kontrole s
3-měsíčním zpožděním, takže až se tato suma prostaví,
bude převedena zpět na náš účet. Pak zde máme dárek
pro obyvatele DPS – nutná oprava havarijních stoupaček, teče zde rezavá
voda, za cca 1,8 mil.
Kč. V mateřské škole
vykazuje plynový kotel
rekordy při placení,
musíme ho vyměnit –
250 tisíc Kč. Poslední
velkou sumou je cca 1
mil.Kč na rekonstrukci městské knihovny, kterou navštěvuje zhruba 5 400
lidí ročně.
V naší knihovně jsem si zapůjčil poslední přírůstek –
Encyklopedii Keltů v Čechách a s ní a mnoha z možných internetových stránek bych si vás dovolil seznámit,
jak slavili Vánoce prapředkové našich hor – Keltové.
Severním horám české kotliny se říkalo Kančí hory –
keltsky Sudety, názvy našich řek Labe, Jizery, Úpy jsou
také keltského původu, ostatně jako většina geograﬁckých názvů Čech – Bohemie. Tedy jak zde naši Keltové
slavili Vánoce, přesněji slunovrat?
Své příbytky zdobili stálezelenými rostlinami, které
symbolizují věčnost, jehlice chrání proti zlým úmyslům, tújemi, jalovci borovicí, břečťanem, zimostrázem,
cesmínou, jejíž červené bobule symbolizují slunce.

V den slunovratu druidové odřezávali ze stromů do pláten jmelí, které je symbolem života a ochranným talismanem, zároveň však i schopností udržet dvě osoby ve
svazku. Ozdoby z jablek se dělaly do slunovratu již od
keltského Nového roku – 1.listopadu, kterému říkali
Samhain, my dušičky. Třesení bezem je také od Keltů.
Od 24. prosince, kdy je zvýšené zemské záření, měli 14
svatých nocí, dnes do Tří králů, se postili. Pověra o zlatém prasátku je také od Keltů. Kanec byl jejich kultovním zvířetem a kdo ho uviděl nablízku, měl být obdařen
bohatstvím, štěstím a zdravím.
Jak to bylo s dárky? Keltové nosili dárečky do přírody
pod stromečky, neodnášeli je domů,
strom musel zůstat v přírodě. Tradice
řezání stromků do bytů je z 18. století. Obřadním jídlem byla ryba,
kterou musel v den slunovratu ulovit muž. Popel z krbů,
kde se zatopilo vyzdobenými
poleny, se rozsypával po
zahradě či poli, aby byla
dobrá úroda.
Domnívám se, že je
toho mnohem a mnohem víc, co nás s Kelty
sbližuje, než dnes víme.
Vážení spoluobčané, dovolte mi Vám popřát pěkné
svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí i dobré nálady v
příštím roce 2009.
Ing.Milan Oravec
Starosta města
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CESMÍNA - VÁNOČNÍ SYMBOL I JEDOVATÁ KRÁSKA
Cesmína si mezi našimi vánočními dekoracemi dobývá stále důležitější
místo. Není to jen díky její neobyčejné kráse a vzhledu, ale také proto, že
dnešní společnost zažívá návrat ke starým zvykům a tradicím, mezi které
cesmína rozhodně patří.
Rozeznáváme několik druhů cesmín. Znalci čaje si nejspíš vzpomenou na
cesmínu paraguayskou, ze které se v Brazílii vyrábí chutné maté, ale my se
zde zaměříme na cesmínu ostrolistou, které je v Evropě zdaleka nejrozšířenějším druhem.
Cesmína byla oblíbenou rostlinou už při starověkých římských oslavách
slunovratu (saturnáliích), které musely později ustoupit našim Vánocům.
Větvičky cesmíny posílali staří Římané jako pozornost všem svým přátelům.
Kdo větvičku nedostal, poznal, že upadl v nemilost. Později se cesmína se
svými neopadavými listy stala symbolem pokračování života.
Severské národy zase spojovaly
hrdou cesmínu
se svým druhým
nejdůležitějším
bohem Thrórem
(nejdůležitější byl Odin, jeho otec).
Křesťanská tradice zase představuje cesmínu jako symbol věčného života. Pichlavé listy cesmíny byly spojovány s
Kristovou trnovou korunou a červené plody s jeho krví. V
Německu se větvičky cesmíny sázely do květináče s hlínou a
poté se rozdávaly mezi nejbližší přátele. Pokud byla větvička
důkladně zavlažována, brzy vykvetla. Odměnou pro dárce
byly drobné dárky.
Lidové tradice Českých zemí uctívaly cesmínu především
jako ochranu proti čarodějnicím. Z téhož důvodu se z cesmínových keřů vysazovaly živé ploty a z cesmínového dřeva vyráběly prahy domů. Kdo chtěl mít ochranu opravdu důkladnou, vysadil si ještě poblíž domu malý cesmínový stromek.
Cesmína se používala také k věštění budoucnosti. Dnešní zvyk posílání plovoucích svíček je vlastně zjednodušená forma
dávného zvyku, kdy se na velké listy cesmíny připevňovaly malé
svíčky a ty se pak pouštěly po vodě. V Anglii si zase dávaly pod
polštář lístky cesmíny se jmény svých nápadníků, a ten, který
ráno vytáhly jako první, měl nést jméno budoucího ženicha.
Pokud jste si někdy prohlíželi staré vánoční pohlednice,
možná jste si všimli, že se na nich spolu s cesmínou často vyskytuje červenka. Není to jen estetický tah. Podle keltské pověsti
přinesla červenka lidem oheň v podobě zapálené cesmínové
větvičky. Přitom si ale nešťastnou náhodou popálila náprsenku, která je od té doby červená. Pokud chcete dodržet další
Vánoční zvyk, dejte na Štědrý den do krmítka cesmínovou
větvičku spolu s krmením pro ptáčky. Pokud ptáčkové přiletí,
znamená to štěstí v celém příštím roce.
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nádraží Svoboda nad Úpou“, výběr ﬁrmy
Centrum evropského projektování, a.s.
Hradec Králové a zakázku v hodnotě
330.000,-Kč bez DPH.
c) konečný návrh základních údajů zadávací
dokumentace k veřejné zakázce na dodavatele stavby, upřesnění předpokládané
hodnoty veřejné zakázky na 26.749.430,Kč bez DPH.
d) zahájení výběrového řízení na zpracování
realizační projektové dokumentace na
projekt „Autobusové nádraží Svoboda
nad Úpou“
e) výběrové řízení na technický dozor investora stavby na projekt „Autobusové
nádraží Svoboda nad Úpou“
f) výběrové řízení na zajištění publicity projektu „Autobusové nádraží Svoboda nad
Úpou“
g) autorský dozor stavby na projekt „Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“,
a to projektanta Ing. Rudolfa Drnce ze
společnosti Silniční projekt s.r.o., Brno
h) vyplacení odměny pí Martině Holubové
za celoroční činnost ve SPOZ – viz zápis
i) hodinovou sazbu za pracovní stroj REFORM Metrac se štěpkovačem (včetně
obsluhy zaměstnancem města) ve výši
600,-Kč / 1 hodinu
j) sazbu za 1 ujetý km úklidového vozu Praga UV ve výši 25,-Kč / 1 km
k) vyplacení odměny ředitelce příspěvkové
organizace Dům s pečovatelskou službou
Svoboda nad Úpou, Bc. Zuzaně Škarkové
za měsíc listopad 2008 – viz zápis
l) vyplacení odměny řediteli příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou Mgr. Janu Hainišovi
– viz zápis
m) přechodné ﬁnancování opravy komunikace na Novém světě ve výši 109.387,Kč včetně DPH z položky rozpočtu 2008
- vodovodní přípojka k městské garáži

ZPRÁVY Z RADNICE

Úřední hodiny Městského úřadu
ve Svobodě nad Úpou
v době vánočních svátků
22. 12. 2008
23. 12. 2008
29. 12. 2008
30. 12. 2008
31.12. 2008
2. 1. 2009

pondělí
úterý
pondělí
úterý
středa
pátek
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8,00 - 17,00 hod.
8,00 - 11,00 hod.
8,00 - 17,00 hod.
8,00 - 15,30 hod.
zavřeno
zavřeno

BLAHOPŘÁNÍ
V lednu r. 2009 oslaví svoje životní jubileum paní Helena Machanová, Anežka Tomanová, Jaroslava Hanušová
a pánové Vladimír Stejskal, Otokar Lukeš Josef Kaněra
a Milan Spilka
do dalších let přejeme pevné zdraví.

INFORMACE PRO OBČANY MĚSTA
– Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
DNE 13.11.2008
Rada projednala stížnost paní Hany Škultétyové na
pana Hůrku ml., majitele psa, který napadl v lokalitě
Muchomůrka jejího psa. Paní Škultétyová se v uvedeném
dopisu domnívá, že vyhláška města je příliš stručná a nic
neřešící. Tato vyhláška upravuje volný pohyb psů. V intravilánu je povinností mít psa na vodítku, v extravilánu nikoliv. Rada je toho názoru, že vyhláška města je dostačující,
nelze regulovat volný pohyb psů v extravilánu. V případě,
kdy dojde k podobnému incidentu a pokud nedojde k
domluvě mezi oběma stranami, musí se poškozený obrátit
s oznámením na příslušní orgány. V tomto případě na
Město Trutnov, které pro Město Svoboda nad Úpou řeší
na základě veřejnoprávní smlouvy přestupky.

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
USNESENÍ
Z 38. JEDNÁNÍ MĚSTA SVOBODA NAD ÚPOU
ZE DNE 27. LISTOPADU 2008OD 8,15 HODIN
NA MĚÚ VE SVOBODĚ NAD ÚPOU

150/38/2008 Rada Města navrhuje:
a) ZM koupi pozemku p.p.č. 477/3 za symbolickou cenu, nikoli odhadní, vzhledem
k tomu, že komunikaci město udržuje a
spravuje mnoho let a vlastníkovi neúčtuje
údržbu ani správu. Záměr odkoupení
zveřejnit.
b) ZM schválit Obecně závaznou vyhlášku
č.1/2008, kterou se mění článek 8 a příloha
č.1 Obecně závazné vyhlášky č.2/2005,
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů

149/38/2008 Rada Města schvaluje:
a) žádost společnosti IHMgroup s.r.o. Praha
6 o umístění reklamy na směrovku k hotelu Omnia v Janských Lázních na sloup
veřejného osvětlení č.65 ve Svobodě nad
Úpou
b) zápis ze zasedání výběrové komise ze dne
18.11.2008 v rámci veřejné zakázky na
zajištění realizace projektu „Autobusové
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151/38/2008 Rada Města pověřuje:
a) Ing. Hůrku zajištěním vyjádření společnosti VaK, a.s. ke kanalizaci v lokalitě
kolem mateřské školky, pošty a zdravotního střediska na základě žádosti České
pošty s.p.
b) Ing. Hůrku zajistit místní šetření na místě
v souvislosti s kanalizací v lokalitě kolem
mateřské školky, pošty a zdravotního
střediska na základě žádosti České pošty s.p.
c) Ing. Hůrku k urychlenému jednání v souvislosti se získáváním historického majetku města od Správy KRNAP
d) Ing. Hůrku prošetřit stížnost manželů
Štelzigových na prodej p.p.č. 374 v k.ú.
Maršov 2
e) pí Petržílkovou písemně oslovit ředitelku
společnosti JAPIO spol. s r.o., upozornit ji
na negativní stav s parkováním kolem budovy v Horské ulici a vyzvat ji k jednání.
Hlasování o usnesení : pro : 4

proti : 0
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brzká, vysoká, pravidelná. Sklizeň se provádí v polovině
září, konzumně dozrává počátkem listopadu, dá se skladovat do ledna. Odolnost proti napadení strupovitostí je
střední, proti napadení padlím jabloňovým je vyšší. Kvalitní a vzhledná odrůda pro přímý konzum, středně náročná
na polohu, půdy vyžaduje dobře zásobené živinami a
vláhou.
Petra-odrůda vznikla křížením Jolany a Šampionu,
je povolena k množení od ledna 2008 v kategorii CAC.
Plody jsou střední velikosti, kulovitého až kuželovitého,
méně vyrovnaného tvaru. Slupka je lesklá, hladká, slabě
mastná, středně tlustá, základní barvu má zeleno žlutou
překrytou červeným žíháním přecházející v rozmyté líčko
v rozsahu asi 3/4 povrchu plodu. Dužnina je bílé barvy,
do které prostupuje růžové žíhání, středně tuhá až měkčí,
středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká, slabě aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, dosti vysoká a
pravidelná. Sklizeň se provádí koncem srpna až v polovině
září, konzumně dozrává v září, dá se skladovat do listopadu.Odolnost proti strupovitosti je rezistentní, a proti
padlím jabloňovým je vyšší. Nenáročná odrůda, můžeme
ji pěstovat ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Více informací o těchto odrůdách jabloní můžete získat
ve večerních hodinách na kontaktech – telefon: 317 814
354, mobil: 728 044 917 a dotazy můžete posílat na e-mail:
kumstapetr@seznam.cz

zdržel se : 0

Jednání Rady Města Svobody nad Úpou bylo ukončeno
v 9,30 hodin. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 27. listopadu 2008. Další jednání Rady města se bude konat
11.12.2008 v 8,15

MIKULÁŠ V DEPRESI?
Ing. Jiří Špetla Ing.
Místostarosta Města

Milan Oravec
starosta Města

PODBLANICKÉ JABLONĚ
Byly vyšlechtěny v osadě Vlastišov na Podblanicku Petrem Kumštou z Votic.
Udržovací šlechtění a výrobu roubového materiálu
zajišťuje Výzkumný a šlechtitelský ústav ovocnářský Holovousy v Podkrkonoší pod vedením ing. Jana Blažka, CSc.
Blaník-odrůda jabloně vznikla křížením Floriny a
Šampionu, registrována byla v roce 2003. Plody jsou
nadprůměrné velikosti, kuželovitého tvaru s malými
žebry. Slupka je suchá, ojíněná, středně tlustá, základní
barvu překrývá červené rozmyté líčko téměř na celém
povrchu plodu. Dužnina je světle krémové barvy, pevná,
rozplývavá, středně šťavnatá. Chuť je navinule sladká,
aromatická, velmi dobrá. Plodnost je brzká, velká a pravidelná. Sklizeň se provádí koncem září, konzumně dozrává
v listopadu, dá se skladovat do února až března. Odolnost
proti strupovitosti je rezistentní, proti napadení padlím
jabloňovým je střední až vyšší a vyšší je i odolnost proti
fyziologickým poruchám dužniny. Odrůdu lze vysazovat
ve všech polohách vhodných pro jabloně.
Fany-odrůda vznikla křížením Šampionu a Jonathanu,
byla registrována v roce 2004. Plod je velký, pravidelně kulovitý. Slupka je lesklá, hladká, tenká, základní barvu má
zelenožlutou, překrytou červeným líčkem ve formě žíhání.
Dužnina je nažloutlá, středně tuhá, středně šťavnatá. Chuť
je navinule sladká, aromatická, velmi dobrá. Plodnost je

Nebojte se, Mikuláš rozhodně neměl „depku“ – a žáci
svobodské základní školy také ne. Dobře se bavili v klubu
„Deprese“ a náš fotorepotér Bohumil Hlávka byl u toho.
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MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA S VIAMONTEM

MIKULÁŠ VE ŠKOLE
Jak se stalo tradicí společnosti Viamont, tak i letos ve
vláčku mezi Svobodou a Trutnovem procházel třemi
vagóny v podvečer hodný Mikuláš se dvěma čerty a malým
čertíkem. Kdo z dětí zazpíval písničku, nebo řekl básničku,
dostal nějaký ten pamlsek. Jako každoročně byl o akci
velký zájem.
Pavel Křivka

Mikuláše na ZŠ Svoboda nafotil Mgr. Standa Kopiš

V http://www.zssvoboda.eu je v galerii 30 jeho snímků!!
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
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Společnost Vodovody a kanalizace Trutnov, a. s. je
nucena zvýšit cenu vodného a stočného pro rok 2009.
Zvýšení se promítne stejným způsobem do ceny všem
odběratelům.
V porovnání s rokem 2008 budou od 1. 1. 2009 ceny za

Bruslení na hodinách Tv - 19.11.
V současné době se hodiny tělesné výchovy zaměřily na
bruslení. Naši žáci dojíždějí na hokejový stadion do Trutnova, kde se někteří učí základům bruslení a jiní se v tomto
sportu zdokonalují. Díky paní učitelce Švarcové jsou naši
žáci na hokejovém stadionu sami. Až do konce roku jezdí
na stadion žáci v pondělí žáci 6. a 7. třídy, v úterý 8. a 9.
třídy. V novém roce začnou s bruslením žáci 1.-5. třídy. V
pondělí jel se žáky náš fotoreportér Pavel Křivka a nafotil
výcvik žáků. Paní učitelce Martině Švarcové předal CD s
fotkami nahrané formou prezentace, s prohlížečem. Elišce
Jankové poslal ﬁlm-animaci, vytvořenou z vybraných fotek, který lze přehrát pomocí WMP10, či jiným kvalitním
přehrávačem (se zvukem).

1 m3 vodného a stočného následující:
Průměrná domácnost, která má 4 členy zaplatí za rok
2009 přibližně o 800,- Kč více, než zaplatila za rok
2008.
Zvýšení ceny je ovlivněno investičními potřebami
společnosti, které slouží ke zkvalitnění dodávek
pitné vody a čištění odpadních vod. Všechny získané
prostředky budou, stejně jako v minulých letech, využity
na opravy a investice vodovodních a kanalizačních sítí.
Vzhledem k tomu, že vlastníky společnosti VAK jsou
města a obce našeho regionu, není žádná část zisku
odváděna na účet soukromého nebo zahraničního
vlastníka.
I po tomto zvýšení ceny vodného a stočného bude
naše společnost patřit ke společnostem s nejlevnějšími
cenami vodného a stočného. Ve Dvoře Králové zaplatí
odběratelé v roce 2008 za 1 m3 vodného a stočného
celkem 63,98 Kč, v Úpici 45,80 Kč. V Hradci Králové je
to 56,60 Kč, v Jičíně 57,84 Kč a v Náchodě 49,56 Kč.

Srdečně vás zveme na

Vánoční koncerty v Krkonoších
Pátek 26. prosince, 1700 hod
Kostel Nanebevzetí Panny Marie - Kohoutov
Pátek 26. prosince, 1930 hod
Kostel Narození P. Marie - Trutnov

MIKULÁŠSKÁ STEZKA ODVAHY

Neděle 28. prosince, 1930 hod
Kostel Nanebevzetí P. Marie - Horní Maršov

Kroužek mladých hasičů za podpory hotelu Prom
pořádal dne 3.12.2008 Mikulášskou stezku odvahy.
Děti vycházely u bývalé mateřské školy v Dolním
Maršově, prošli lesem plným čertů okolo místního hřbitova
a nakonec v kostele dostali balíček od Mikuláše a anděla.
Jen nás trochu zamrzelo, že moc dětí nepřišlo a vše jsme
připravovali trochu zbytečně.
Když odešli poslední dětičky, všichni čertíci i oba svatí se
odebrali do hotelu Prom, kde po dobrém čajíčku předali
nadílku i turistům zde ubytovaným.
V maskách čertů byli: Lucka Bruknerová, Lucka
Čudková, Lucka Horváthová, Filda Trnka, Dan Jindra, Tomáš Košťál, Izabel Hrnčířová a Lucka Trnková.
Mikulášem se stal Jirka Kubrt, kterému pomáhal andílek
Sabinka Hrnčířová.

Pondělí 29. prosince, 1930 hod
Kostel N. Trojice - Velká Úpa

Martin Matyska – varhany / Orgel /
organ
Barbora Mochowá - alt
Program:
J.S. Bach, F.X. Brixi, J.I. Linek, vánoční koledy /
Weihnachtsliede / Christmass carols
Vstupné dobrovolné / Admission voluntary /
Eintrittsgeld Freiwiliges

Za mladé hasiče všem přejeme krásné Vánoce a mnoho
štěstí a úspěchů v roce 2009.
Tomáš a Izabel
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Český ﬁlm o hledání radosti a životní energie v realitě
všedního dne. Osmatřicetiletá Magda má za sebou své
životní prohry a její dospívající dcera Agáta se snaží s
matčinou bezradností a prohlubující se depresí vyrovnat
po svém. Režie: Z. Tyc. Hrají: A. Šišková, T. Nvotová, B.
Polívka, A. Gubiková a další.
Do 12 let nevhodné ** 96 min. ** vstupné 65 Kč

FOLKOVÉ VÁNOCE
V BONANZE
Hudební akce
Od:
22.12. 2008 19:00
Do:
22.12. 2008
Místo:
Country club Bonanza
Pořadatel: Country club Bonanza

VÁNOČNÍ BLUEGRASS JAM
Hrají: Jitka Kuncová (zpěv), Jiří Jůzl (kytara, zpěv), Petr
Bařina (housle), Josef Vataha (kontrabas)
Rezervace míst - tel.: 777 190 95

Hudební akce
Od:
27.12. 2008 19:00
Do:
27.12. 2008
Místo:
Country club Bonanza
Pořadatel: Country club Bonanza
Fámy, County Consensus a hosté
Rezervace míst - tel.: 777 190 957

MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK
Programy kin
Od:
22.12. 2008
Do:
23.12. 2008
Místo:
kino Vesmír
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz
Skvělá hudba a úžasná taneční čísla, která maximálně
využívají potenciál ﬁlmového plátna, nabízejí především
mladému publiku výbornou zábavu s elektrizující energií. Režie: K. Ortega. Hrají: Z. Efron, V. Hudgensová,
A. L. Grabeel, M. Colemanová, J. Martin a další.
Mládeži přístupno ** 112 min ** mluveno česky ** vstupné 75 Kč

VY NÁM TAKY, ŠÉFE!
Programy kin
Od:
27.12. 2008
Do:
28.12. 2008
Místo:
kino Vesmír
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz
Příběh se odehrává v prostředí prestižní reklamní agentury vedené schopným managerem, který právě nabírá
nové zaměstnance. Zdánlivě jim spadne do klína neočekávaná životní příležitost. Režie: M. Kotík. Hrají: V.
Vydra, I. Janžurová, M. Bočanová, A. Polívková, D.
Kraus a další.
Mládeži přístupno ** 90 min. ** vstupné 70 Kč

H-KVINTET
Hudební akce
Od:
25.12. 2008
Do:
25.12. 2008
Místo:
Národní dům
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz
Ve sváteční podvečer nabídne návštěvníkům Národního
domu chvíle pohody a uvolnění soubor H-KVINTET,
který připravil svůj tradiční vánoční koncert. V programu zazní nejen vánoční melodie a koledy, které tvoří
hlavní část koncertu, ale také swingové skladby.
Hudební doprovod: Jan Haas. Zpívají: Mirka Bermannová, Alena Šejblová, Jana Adamová, Jana Traspeová,
Pavel Traspe. Hosté: Štěpán Mareš, Aneta Šlitrová.
čtvrtek 25. 12. ** Národní dům ** 17.00 hodin ** vstupné 50 Kč
Předprodej vstupenek zajišťuje od 1. 12. recepce Národního domu

MADAGASKAR 2
Programy kin
Od:
29.12. 2008
Do:
30.12. 2008
Místo:
kino Vesmír
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz
Další dobrodružství zvířátek z newyorské zoo, která
tentokrát ztroskotají uprostřed africké divočiny a zažijí
ještě více překvapení než v prvním díle. Režie: E. Darnell, T. McGrath. V českém znění: F. Blažek, F. Švarc,
M. Pleštilová, V. Vydra, Z. Pantůček a další.
Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno
česky ** 90 min. ** vstupné 70 Kč

NOCI V RODANTHE

MALÉ OSLAVY

Programy kin
Od:
29.12. 2008
Do:
30.12. 2008
Místo:
kino Vesmír
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz

Programy kin
Od:
25.12. 2008
Do:
26.12. 2008
Místo:
kino Vesmír
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz
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Adrienne si potřebuje odpočinout a vyřešit spoustu problémů, které ji obklopují. Ujíždí do hotelu svého přítele,
kde se setká s neznámým mužem. Prožijí spolu víkend, a
tím odstartují romanci, která poznamená celý jejich další život. Režie: G. C. Wolfe. Hrají: R. Gere, D. Laneová,
S. Glenn aj.
Pouze od 17.30 hodin! ** do 12 let nevhodné ** titulky **
97 min. ** vstupné 70 Kč

2 0 0 8

www:
http://www.dktrutnov.cz
Hodinový koncert jednoho z favoritů soutěže X Faktor
Předprodej vstupenek v ceně 180 Kč zajišťuje od 1. 12. recepce Národního domu a Turistické informační centrum

JIŘÍ JŮZL: KANADA 2007,
NORSKO 2008
Výstavy a umění
Od:
12.12. 2008
Do:
28.2. 2009
Místo:
Hippo Foto, Bulharská 6
Pořadatel: Hippo Foto
Výstava fotograﬁí

PŘEDSILVESTR
Hudební akce
Od:
29.12. 2008 19:30
Do:
29.12. 2008
Místo:
Country club Bonanza
Pořadatel: Country club Bonanza
Hraje Jarní vánek
Rezervace míst - tel.: 777

REPREZENTAČNÍ
PLES ZŠ
MLÁDEŽNICKÁ

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ

Kulturní akce
Od:
30.1. 2009 20:00
Do:
30.1. 2009
Místo:
ZŠ Mládežnická
Pořadatel: ZŠ Mládežnická
www:
http://www.zsmltu.cz/

Kulturní akce
Od:
31.12. 2008
Do:
31.12. 2008
Místo:
Krakonošovo náměstí
Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz
Krakonošovo náměstí ** 23.45 hodin ** bez vstupného

Předprodej vstupenek od 9.1. 2008 na ZŠ Mládežnická sekretariát

SILVESTR
Hudební akce
Od:
31.12. 2008 19:00
Do:
31.12. 2008
Místo:
Country club Bonanza
Pořadatel: Country club Bonanza
Kdo přijde, může si hrát. Nebo i zahrát! Večer ve „volném stylu“.
Rezervace míst - tel.: 777 190 957

ČESKÉ NEBE
Divadelní scéna
Od:
8.1. 2009
Do:
8.1. 2009
Místo:
Národní dům
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz
Nové představení Divadla J. Cimrmana
Vyprodáno!

ONDŘEJ RUML
Hudební akce
Od:
14.1. 2009
Do:
14.1. 2009
Místo:
Národní dům
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
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Ptačí oblast – oblasti vyhlášené podle evropské směrnice o
ochraně volně žijících ptáků. Např. PO Krkonoše

TISKOVÁ ZPRÁVA
Vrchlabí 2. prosince 2008

Bližší informace:
Alena Drahná, mluvčí Správy KRNAP
tel.: 737 272 557, e-mail: mluvci@krnap.cz
Václav Jansa, provozní inspektor
tel.: 605 205 889, e-mail: vjansa@krnap.cz

Správa KRNAP podává žádost
o ﬁnanční podporu z EU
Správa Krkonošského národního parku podala projekt
s názvem Stabilizace významných lesních ekosystémů s
žádostí o ﬁnanční podporu Evropskou unii v Operačním
programu životního prostředí. Projekt byl podán ve výši
téměř 100 000 000 Kč bez DPH. Výsledek přidělení ﬁnanční
podpory z EU bude znám nejpozději začátkem roku 2009.
Bude-li Správa KRNAP s projektem úspěšná, realizace je
naplánována v období 2009–2013.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Bruslení na hodinách TV
V současné době se hodiny tělesné výchovy zaměřily na
bruslení. Naši žáci dojíždí na hokejový stadion do Trutnova, kde se někteří učí základům bruslení a jiní se v tomto
sportu zdokonalují. Díky paní učitelce Švarcové jsou naši
žáci nsa hokejovém stadionu sami. Až do konce roku budou na stadion jezdit žáci 6.-9. třídy, v novém roce začnou s
bruslením žáci 1.-5. třídy.

Hlavním záměrem projektu je obnova a podpora biodiverzity lesních i nelesních ekosystémů na území KRNAP. Projekt zahrnuje tři dílčí cíle. První záměr s názvem Úprava
prostorové struktury, zápoje a druhových skladeb mladých
porostů. Cíl bude realizován prostřednictvím úpravy
druhové, prostorové i věkové skladby v mladých porostech.
Cílem je přiblížit se k přirozené skladbě původního porostu a
to vysazováním dřevin jako například bříza, buk, javor klen,
jedle. Ohled se bere také na současnou i předpokládanou
imisní zátěž.
Území realizace projektu je v I. až III. zóně Krkonošského
národního parku, ve věkové skupině porostu do 30ti let.
Celková rozloha území realizace je 6 833,36 ha.
Druhý záměr projektu nese název Obnovení původního
vodního režimu v mladých porostech. Cílem je vytvořit
předpoklady pro rekonstrukci lesních i nelesních
ekosystémů vázaných na zamokřená stanoviště, která patří
z hlediska biodiverzity k významným fenoménům na území
národního parku. Současně se také v mnoha případech
jedná o stanoviště, která jsou předmětem ochrany Evropsky významných lokalit. Cílem je obnovení přirozeného
vodního režimu. Toho lze dosáhnout úplnou likvidací
odvodňovacích příkopů vybudovaných v místech původních
rašelinných a podmáčených smrčin s mozaikami vrchovišť.
Tento záměr se týká území o rozloze přibližně 400 ha.
Třetí a poslední záměr s názvem Vytvoření přirozeného
biotopu pro tetřívka obecného (Tetrao tetrix), který je
významným prvkem biodiverzity KRNAP a současně
předmětem ochrany Ptačí oblasti. Cílem je vytvořit vhodné
životní prostředí pro udržení populace tetřívka obecného.
Předpokladem pro to je rozvolnění přehoustlých mladých
porostů, podpora pionýrských dřevin a obnova původního
vodního režimu na meliorovaných lokalitách.

Testování žáků 9. ročníku
Tento a příští týden budou všichni žáci 9. třídy absolvovat celostátní srovnávácí testy společnosti Scio z češtiny, matematiky, obecných studijních předpokladů a cizího jazyka. S
výsledky budou seznámeni jak žáci tak i rodiče žáků.
Školská rada
Ve čtvrtek 20.11. 2008 proběhly schůzky pro rodiče. Tento
den se uskutečnily i volby do Školské rady z řad rodičů.
Do volební urny bylo vhozeno 104 hlasovacích lístků.
Výsledky voleb :
1. Lucie Trnková
61 hlas
2. Pavla Slováčková
53 hlasy
3. Anna Kneževičová
35 hlasů
Do Školské rady ZŠ a MŠ Svoboda nad Úpou byli zvoleni
všichni tři kandidáti..
Soutěž Předlékařská první pomoc
Soutěže se zúčastnila za naši školu 2 družstva. Družstvo
mladších žáků ve složení Alena Füllsacková, Barbora Langerová a Sandra Machová obsadilo 5 místo z 8
účastníků. Družstvo starších žáků ( Vratislav Miškovský,
Sandra Šmídová a Lucie Bruknerová) obsadilo 9. místo z 18
účastníků. Děkujeme paní učitelce Slobodové za přípravu
našich žáků.
Školní kolo Dějepisné olympiády
Ve škole proběhlo školní kolo. Výsledky :
1. Čeněk Rakus 9.tř.
2. Karolína Füllsacková 9.tř.
3. Libor Fiedler 9.tř.
4. Tereza Horáková 8. tř.

Pionýrská dřevina – sukcesní dřevina, která vykazuje vysokou rezistenci vůči nepříznivým vlivům prostředí. Převážně
světlomilné, bývají první, které se přirozeně objevují po
narušení porostů nebo při zarůstání nových ploch. Např.
bříza, vrba
Biodiverzita – rozrůzněnost života, ekosystém s vysokou
biodiverzitou je většinou stabilnější
Evropsky významné lokality – chráněné území, vyhlášené k
ochraně planě rostoucích rostlin a volně žijících živočichů
podle směrnice Evropské komise

První dva postupují do krajské kola. Celkem se školního
kola zúčastnilo 18 žáků.
Děkujeme paní učitelce Huškové za přípravu a realizaci
školního kola.
Vánoční prázdniny)
Děti i studenti mají ve dnech 22.12.2008 – 2.1.2009 Vánoční
prázdniny.
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ŠtďdroveĀerní mše svatá se bude konat v kostele sv.
Jana Nepomuckého ve Svobodď nad Úpou na Štďdrý
den ve stĢedu 24. prosince 2008 od 20.30 hodin.
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