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Vážení spoluobčané,
Dnes vám napíšu o různých aktivitách, na které je v zimě
ten pravý čas. Začnu v lyžařském areálu Duncan.
Průběh zimy je velmi podobný té loňské ,a tak tam, kde
mají sněhová děla se lyžuje a na Duncanu jsou denně vzorně
připravené svahy jen se mně zdá, že jich využívá málo lidí,
myslím na domácí. Ten, kdo tam lyžoval, si to nemůže vynachválit, protože se může ulyžovat. Společnost Mega slíbila
školním dětem permanentky za 600.-Kč a už 80 dětí si je
koupilo, ale na svahu jich moc není. To je vidět i na přiložené
fotce z letošního ledna. Na posledním zasedání Rady města
byl projednán návrh změny územního plánu pro připravenou
výstavbu sedačkové lanovky a také jsme viděli návrh nového bufetu-rotundy. V současné době se pracuje na přivedení
nového elektrického vedení do areálu.
Co dále připravujeme pro děti? Firma, která postavila
velmi pochvalované dětské hřiště v mateřské škole, připravuje pro nás návrh dalšího hřiště tohoto typu, které
by bylo na stadionu a ještě pro MŠ návrh míčového minihřiště, které by bylo na dosud nevyužité a dost zanedbané
parcele školky.
Pro budovu stadionu připravujeme rozsáhlou rekonstrukci šaten, které sice návštěvník běžně nevidí, ale když
si prohlédne dnes, tak neuvidí nic pěkného.

Jak pokračují práce na novém nádraží? Centrum evropského plánování nám schválilo profesionální ﬁrmu pro
provedení výběrového řízení dodavatele. Veřejná zakázka na evropské peníze má velmi přísná kriteria. Firma
SVS Svatoňovice připravila podmínky soutěže podle projektu a hlavně podle smlouvy Města s Regionální radou
Severovýchod.O zakázku projevilo zájem 9 ﬁrem, z nichž
5 podalo svou nabídku, dokonce jedna byla z Polska. Po
jejich pečlivé analýze a obodování bylo stanoveno pořadí,
kde první místo obsadila ﬁrma A+K Trutnov a ta bude
dodavatelem stavby.
Od ledna byl zahájen provoz nových agend CZECH
POINTu na Městské úřadu ve Svobodě. Bližší informace
najdete uvnitř, ale první vám prozradím hned. Můžete u
nás získat za 50.-Kč - Výpis bodového hodnocení řidiče.
K výpisu potřebujeme občanský průkaz a číslo řidičského
průkazu
Nevím, zda jsme v půlce zimy, ale přeji vám ten zbytek
přežít ve zdraví, to píšu proto, že chřipka k nám už dorazila.
Ing.Milan Oravec
Starosta města
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HUDEBNÍ POHÁDKA
8.11.2008 proběhlo v Lomnici nad Popelkou první celostátní setkání nejmenších mažoretek ve věku od 3 do 7 let, na
které se vypravily i naše minimažoretky.
Berušky. Děti zde prožily den plný hezkých zážitků. Na zámku je čekala mravenčí diskotéka s pohybovou průpravou a
krásná loutková pohádka. Pohádkový den zakončily malé mažoretky svým vystoupením v Tylově divadle. Nejen pro děti,
ale i pro pyšné rodiče a nadšené babičky a dědečky to byl úžasný zážitek a věřte mi, že ani jedno oko nezůstalo suché.

Rebelka - Verča Blažková, trenérka Alena Kážová, Rebelka - Péťa Hrobařová, Berušky - Anetka Koukalová, Kristýnka Scibierová, Anička Hettlerová, Michalka Nováková, Klárka Matějková, Baruška Fabiánová, Patricie Plecháčová,
Lenička Nygue, Káťa Ježková, Simonka Toncarová, Káťa Horáčková, Eliška Repišťanová, Danuška Chrástecká, Péťa
Hrnčířová, Adélka Skučková, Emička Moravcová, Johanka Rakusová, Michalka Churavá, Káťa Nováková, Lucinka
Moravcová.
Rebelky také nezahálejí.
13.9.2008 byly Rebelky pozvané, aby zpestřily svým vystoupením ,,Dny Evropského dědictví“ pořádané městem Trutnov. 20.9.2008 se oba naše týmy představily na Rudolfových slavnostech, konaných v našem městě. Přesto, že nám
počasí moc nepřálo doufáme, že jsme našim vystoupením potěšily všechny přítomné.
V listopadu jsme odjely na dvoudenní soustředění do Bernartic do penzionu Ramon, kde jsme se pilně připravovaly na
nadcházející plesovou sezónu, ale hlavně na mistrovství republiky, kterého bychom se na jaře chtěly zúčastnit
Rády bychom touto cestou poděkovaly kosmetičce slečně Kelnerové z Mladých Buků za její přednášku o kosmetice a
líčení, i za hezké dárečky, které nám věnovala.
Naše poděkování patří také autodopravci p. Adámkovi z Trutnova, který zajistil dopravu Berušek do Lomnice nad
Popelkou.
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b) schválení Smlouvy mezi Městem Svoboda nad Úpou a jednotlivými žadateli
o změnu Územního plánu č.2 v celkové
částce 178.500,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
USNESENÍ
Z 39. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA
SVOBODA NAD ÚPOU
ZE DNE 11. PROSINCE 2008 OD 8,15 HODIN
NA MĚÚ VE SVOBODĚ NAD ÚPOU

c) schválení žádosti ﬁrmy GROMAR s.r.o.
o doplnění podnětu na pořízení změny
Územního plánu Města Svobody nad
Úpou č. 2 s tím, že usnesení Zastupitelstva
města č. 16/4/2007/r zůstane v platnosti

152/39/2008 Rada města jmenuje:
a) komisi pro otevírání obálek v rámci
výběrového řízení na dodavatele stavby
„Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“
ve složení:
Ing. Milan Oravec
(náhradník: Ing. Jiří Špetla)
Ing. Josef Hůrka
(náhradník: Marian Báchor)
p. Miloš Haase
(náhradník: určí pan Haase)

d) doplnit nabídku na prodej bytu č. 4 v
čp.121 (byl Zastupitelstvem schválen k
prodeji panu Karlovi Haladynovi st.) o
termín splatnosti v délce 2 měsíců od
přijetí nabídky
Hlasování o usnesení:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání Rady města bylo ukončeno v 9,15 hodin. Zápis
z jednání byl vyhotoven dne 15.12.2008. Příští jedná se
uskuteční dle pozvánek

b) hodnotící komisi v rámci výběrového
řízení na dodavatele stavby „Autobusové
nádraží Svoboda nad Úpou“ ve složení:
Ing. Josef Hůrka
( náhradník: Marian Báchor)
p. Miloš Haase
( náhradník: určí p. Haase)
Ing. Jiří Špetla
( náhradník: Bc. Ivana Balcarová)
Ing. Rudolf Drnec
( náhradník: Ing. Richard Pospíšil)
Ing. Věra Javůrková
( náhradník: p. Jiří Danielis)

Ing. Jiří Špetla Ing.
Místostarosta Města

Milan Oravec
starosta Města

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
ZÁPIS
z 12. veřejného zasedání Zastupitelstva Města
Svoboda nad Úpou, které se konalo dne
17. prosince 2008 od 18,00 hodin
v kongresovém sále hotelu PROM
Přítomno: 12 členů Zastupitelstva Města , ( dle prezenční
listiny), v průběhu jednání byla podána 1 písemná rezignace
Omluveni: MUDr.Dana Hůrková, Mgr. Jan Korbelář,
Helena Bernardová
Omluveni: Zápisem pověřena: Ivana Hlaváčková, tajemnice MěÚ
Program:
1. Zahájení – prezence
2. Seznámení s programem
3. Volba návrhové komise
4. Určení ověřovatelů zápisu z dnešního jednání
5. Schválení zápisu z minulého jednání ze dne
6.11.2008
6. Nemovitosti
7. Rozpočtové opatření č. 5/2008
8. Rozpočet města na rok 2009
9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se
mění čl. 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
10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté
věci, č. smlouvy 2688/2003
11. Statut sociálního fondu Města Svobody nad Úpou
včetně přílohy „Zásady pro používání prostředků

153/39/2008 Rada města schvaluje:
a) záměr prodeje p.p.č. 157/1 v k.ú. Maršov 1
o výměře 933 m2
b) na žádost České pošty s.p. vstup na pozemek č. 144 z důvodu realizace kanalizační
přípojky na poště ve Svobodě nad Úpou
c) na doporučení ředitelky Domu s pečovatelskou službou (DPS)obsazení pracovního místa pečovatelky v DPS paní
Jitkou Jetmarovou s nástupem 1.1.2009
d) návrh, že pokud nájemce budovy na
městském stadionu neuhradí do 31.3.2009
veškeré pohledávky vůči městu, bude s
ním nájemní smlouva zrušena
154/39/2008 Rada města navrhuje Zastupitelstvu města:
a) schválení Smlouvy o dílo na zhotovení
změny č. 2 Územního plánu Města Svoboda nad Úpou a ﬁrmou Drupos Trutnov
v celkové částce 178.500,- Kč
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ze sociálního fondu“
Stanovení odměny předsedy ﬁnančního výboru
Zápis z jednání kontrolního výboru
Darovací smlouvy
Jmenování členů školské rady
Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“
17. Rozprava
18. Usnesení

celkovou částku 604.450,- Kč
pro:7 proti:3 zdržel se:1
Návrh nebyl schválen

12.
13.
14.
15.
16.

2 0 0 9

(viz usnesení)

* na minulém veřejném jednání Zastupitelstva města
nebyl přijat návrh Rady města na neodprodání pozemků
p.p.č.679/12, 679/14 v k.ú.Svoboda nad Úpou manželům
Jiránkovým a p.p.č.679/13 v k.ú.Svoboda nad Úpou
manželům Kovaříkovým (usnesení č. 54/11/08/i), který
rovněž nebyl srozumitelný a určitý z důvodu, že v této
záležitosti již rozhodlo Zastupitelstvo města v minulosti pod čísly usnesení 114/26/2006/i a 119/27/2006/e.
Vzhledem k tomu, že se jedná o pozemky, v kterých jsou
umístěny inženýrské sítě, a do kterých se v budoucnu
potenciálně nové sítě budou umísťovat ( k umístění nových
inženýrských sítí by byl nutný souhlas nového vlastníka),
proto rada navrhuje, obdobně jako v jiných případech, revokovat usnesení Zastupitelstva města č. 114/26/2006/i a č.
119/27/2006/e a usnesení č. 54/11/08/i tak,aby tyto pozemky zůstaly v majetku města
pro:8 proti:3 zdržel se:0 (viz usnesení)3x

1. Zahájení – prezence
Jednání zahájil starosta města Ing. Milan Oravec v 18,00
hodin. Prezencí bylo zjištěno, že jednání je přítomna
nadpoloviční většina členů Zastupitelstva města (viz
prezenční listina) a je proto schopno se usnášet
2. Seznámení s programem
Starosta seznámil přítomné s navrhovaným programem,
který byl zveřejněn dle zákona na úřední desce MěÚ a v
městských novinách. Podal návrh na doplnění programu
o body č. 9 až 16 (viz výše). Hlasováno bylo o programu
jako celku:
pro:12 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)

* na minulém veřejném zasedání Zastupitelstva města byl
schválen prodej bytu č. 4 v čp.121 na Rýchorském sídlišti ve
Svobodě nad Úpou panu Karlovi Haladynovi st. Na doporučení
právníka města rada navrhuje doplnit nabídku prodeje o termín splatnosti v délce 2 měsíce od přijetí nabídky
pro:10 proti:0 zdržel se:1 (viz usnesení)

3. Volba návrhové komise
Do návrhové komise pro přípravu usnesení z dnešního
jednání byli navrženi: paní Lucie Trnková a pan Jaroslav
Ritter
pro: 10 proti:0 zdržel se:2 (viz usnesení)

* rada navrhuje uzavření smluv na zhotovení změny č. 2
územního plánu Města Svoboda nad Úpou:
a) Smlouva mezi Městem Svoboda nad Úpou a ﬁrmou
Drupos Trutnov v celkové částce 178.500,- Kč
b) Smlouvy mezi Městem Svoboda nad Úpou a jednotlivými žadateli o změnu územního plánu č. 2 v celkové částce
178.500,- Kč
pro:11 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)2x

4. Určení ověřovatelů zápisu
Ověřovateli zápisu z dnešního jednání byli určeni: MUDr.
Karolina Feduňová a Ing. Jiří Špetla
5. Schválení zápisu z minulého jednání
K zápisu z minulého jednání vznesl připomínku pan
Ing.Jiránek. Připomínka se týkala usnesení č. 54/11/08/i
(prodej p.p.č.679/12, 679/14 a 679/13). Ing. Jiránek byl
přesvědčen,že bylo hlasováno o revokaci minulých usnesení. Hlasováno bylo o návrhu rady pozemky neprodat, i
když při přípravě usnesení bylo upozorněno na to,že mělo
být hlasováno o revokaci příslušných usnesení z minulých
let. Proto je tento bod na programu dnešního jednání znova. Hlasování o schválení zápisu z minulého jednání:
Pro: 11 proti:1 zdržel se:0 (viz usnesení)

* rada navrhuje na žádost ﬁrmy GROMAR s.r.o. doplnění
podnětu na pořízení změny územního plánu Města Svobody nad Úpou č.2 s tím, že usnesení č. 16/4/2007/r zůstane
v platnosti
pro:11 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)
7. Rozpočtové opatření č. 5/2008
S návrhem rozpočtového opatření č.5/2008 seznámil
přítomné předseda ﬁnančního výboru pan Mgr. Hainiš. K
návrhu nebyly připomínky. Je přílohou originálu zápisu
pro:10 proti:0 zdržel se:1 (viz usnesení)

Před zahájením jednání dle předloženého programu se o
slovo přihlásila paní Dagmar Berrová, která vznesla kritiku na práci současného zastupitelstva a předala starostovi
písemnou rezignaci na svůj mandát členky Zastupitelstva
města. Jednání opustila.
(viz usnesení)
V jednání poté pokračovalo 11 přítomných členů Zastupitelstva města

8. Rozpočet města na rok 2009
S návrhem rozpočtu města na rok 2009 seznámil přítomné
předseda ﬁnančního výboru pan Mgr. Hainiš. Rozpočet
byl zveřejněn dle zákona. Obdrželi jej všichni členové Zastupitelstva města. K návrhu nebyly připomínky. Návrh je
přílohou originálu zápisu
pro:10 proti:1 zdržel se:0 (viz usnesení)

6. Nemovitosti
* radou byl předložen návrh na odprodej p.p.č.308/1 o
výměře 6125 m2, p.p.č.309/3 o výměře 2912 m2 a p.p.č.
317/9 o výměře 3052 m2, vše v k.ú.Maršov 1 ﬁrmě MEGA
PLUS s.r.o., Janské Lázně 265 za 50,- Kč za 1m2, tzn za

9. Obecně závazná vyhláška č. 1/2008, kterou se mění
článek 8 a příloha č. 1 Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005,
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o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Návrh výše uvedené vyhlášky obdrželi všichni členové Zastupitelstva města. Je přílohou originálu zápisu. K návrhu
nebyly žádné připomínky
pro:11 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)
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ální radou regionu soudržnosti Severovýchod Hradec
Králové. Návrh je přílohou originálu zápisu. Nebylo k
němu připomínek
pro:10 proti:0 zdržel se:1 (viz usnesení)
17. Rozprava
V rozpravě nevystoupil nikdo z přítomných členů Zastupitelstva města

10. Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a koupi najaté věci
č. smlouvy 2688/2003.
Dodatek obdrželi všichni členové Zastupitelstva města. Je
přílohou originálu zápisu. Nebylo k němu připomínek
Pro:11 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
USNESENÍ
z 12. veřejného zasedání zastupitelstva
Města Svoboda nad Úpou dne 17. prosince 2008
od 18,00 hodin v kongresovém sále
hotelu PROM na Pietteho náměstí

11. Statut sociálního fondu Města Svoboda nad Úpou
včetně přílohy „Zásady pro používání prostředků ze sociálního fondu“
Návrh nového Statutu obdrželi všichni členové Zastupitelstva města. Je přílohou originálu zápisu. Není k němu
připomínek. Se schválením nového Statutu souvisí i zrušení
Statutu sociálního fondu Města Svoboda nad Úpou ze dne
1.10.2007 a jeho Dodatku č. 1 ze dne 7.11.2008 a přílohy
ke Statutu ze dne 1.10.2007 a její Změny č. 1 ze dne
7.11.2008
pro:11 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)2x
12. Stanovení odměny předsedy ﬁnančního výboru
Členové Zastupitelstva města obdrželi návrh stanovení
odměny předsedy ﬁnančního výboru pana Mgr. Jana
Hainiše s výplatou od prosince 2008, který je přílohou
originálu zápisu. Nejsou k němu připomínky
pro:8 proti:0 zdržel se:3 (viz usnesení)
13. Zápis z jednání kontrolního výboru
Zastupitelstvo města vzalo na vědomí zápis z kontrolního
výboru č. 5 ze dne 10.11.2008 bez připomínek. Zápis je
přílohou originálu zápisu z dnešního jednání
(viz usnesení)
14. Darovací smlouvy
Zastupitelstvu města byly Radou města předloženy návrhy darovacích smluv mezi městem Svoboda nad Úpou
a starostou města panem Ing. Milanem Oravcem a mezi
Městem Svoboda nad Úpou a místostarostou panem Ing.
Jiřím Špetlou na poskytnutí ﬁnančního daru města.Návrhy jsou přílohou originálu zápisu.
Ing. Oravec: pro:6 proti:4 zdržel se:1 (viz usnesení)
Ing. Špetla: pro:6 proti:4 zdržel se:1 (viz usnesení)
Návrhy nebyly schváleny
15. Jmenování členů do školské rady
Byl předložen návrh na jmenování členů školské rady ZŠ
ve Svobodě nad Úpou. Navržení byli: pna Ing. Jiří Špetla,
pan Petr Vlček a paní Helena Bernardová
pro:11 proti:0 zdržel se:0 (viz usnesení)
16. Smlouva o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové
nádraží Svoboda nad Úpou“
Zastupitelstvu byl předložen návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na projekt „Autobusové nádraží Svoboda
nad Úpou“ mezi Městem Svoboda nad Úpou a Region5

155/12/08

Zastupitelstvo města volí:
Do návrhové komise pro přípravu usnesení z
dnešního jednání paní Lucii Trnkovou a pana
Jaroslava Rittera

56/12/08

Zastupitelstvo města schvaluje:
a) program dnešního jednání
b) zápis z minulého jednání ze dne
6.11.2008
c) návrh Smlouvy o poskytnutí dotace na
projekt „Autobusové nádraží Svoboda nad
Úpou“ mezi Městem Svoboda nad Úpou
a Regionální radou regionu soudržnosti
Severovýchod Hradec Králové
d) doplnění nabídky prodeje bytu č. 4 na
Rýchorském sídlišti v čp.121 (prodej schválen na minulém jednání panu Karlovi
Haladynovi) o termín splatnosti v délce 2
měsíce od přijetí nabídky
e) Smlouvu o dílo na zhotovení změny č.
2 územního plánu Města Svoboda nad
Úpou mezi Městem Svoboda nad Úpou
a ﬁrmou DRUPOS Trutnov v celkové
částce 178.500,- Kč
f) Smlouvy mezi Městem Svoboda nad Úpou
a jednotlivými žadateli o změnu Územního plánu Města Svoboda nad Úpou č.2
v celkové částce 178.500,- Kč
g) na žádost ﬁrmy GROMAR s.r.o. doplnění
podnětu na pořízení změny Územního
plánu Města Svobody nad Úpou č. 2 s
tím, že usnesení Zastupitelstva města č.
16/4/2007/r zůstává v platnosti
h) rozpočtové opatření č. 5/2008 (příloha
orig.zápisu)
i) rozpočet Města Svoboda nad Úpou na
rok 2009 (příloha orig.zápisu)
j) 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 (příloha orig. zápisu)
k) Dodatek č. 2 ke Smlouvě o nájmu a koupi
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najaté věci, č. smlouvy 2688/2003 (příloha
orig.zápisu)
l) Statut sociálního fondu Města Svoboda
nad Úpou včetně přílohy „Zásady pro
používání prostředků ze sociálního fondu“ (příloha orig zápisu)
m) stanovení odměny předsedy ﬁnančního
výboru pana Mgr. Jana Hainiše od měsíce
prosince 2008 (viz příloha originálu
zápisu)
57/12/08

Ověřovatelé:
MUDr. Karolina Feduňová
Ing. Jiří Špetla

Zastupitelstvo města ruší:
a) usnesení č. 114/26/2006/i o prodeji
p.p.č.679/12 a 679/14 v k.ú.Svoboda nad
Úpou(odděleno z p.p.č.679/3) manželům
Jiránkovým
b) usnesení č. 119/27/2006/e o prodeji p.p.č.
679/13 v k.ú.Svoboda nad Úpou (odděleno
z p.p.č.679/3) manželům Kovaříkovým
c) usnesení č. 54/11/08/i, kterým nebyl schválen návrh Rady města neodprodat
p.p.č.679/12, 679/14 a 679/13 v k.ú.Svoboda
nad Úpou
d) Statut sociálního fondu Města Svoboda
nad Úpou ze dne 1.10.2007 a jeho Dodatek č. 1 ze dne 7.11.2008 a přílohu ke
Statutu sociálního fondu ze dne 1.10.2007
a její Změnu č.1 ze dne 7.11.2008

58/12/08

Zastupitelstvo města bere na vědomí
zápis z jednání kontrolního výboru č. 5 ze dne
10.11.2008 bez připomínek

59/12/08

Zastupitelstvo města jmenuje:
do školské rady ZŠ ve Svobodě nad Úpou
členy Zastupitelstva města pana Ing. Jiřího
Špetlu, pana Petra Vlčka a paní Helenu Bernardovou

60/12/08

Zastupitelstvo města přijímá
písemnou rezignaci členky Zastupitelstva
města paní Dagmar Berrové
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Ing. Milan Oravec
Starosta města

Od ledna 2009 byl zahájen provoz tří nových
agend:
• Výpis bodového hodnocení osoby
Dne 1. ledna 2009 nabude účinnosti novela zákona č.
361/2000 Sb. (zákon o silničním provozu). Na základě této
novely lze zažádat o Výpis bodového hodnocení osoby z
Centrálního registru řidičů prostřednictvím kontaktního
místa Czech POINT. Tento výpis lze získat na Městském
úřadě ve Svobodě nad Úpou za 50,-Kč. K získání výpisu
je nutné předložit občanský průkaz a číslo řidičského
průkazu.
• Seznam kvaliﬁkovaných dodavatelů
Zažádat lze i o Výpis ze Seznamu kvaliﬁkovaných
dodavatelů z Informačního systému o veřejných zakázkách. Jde vlastně o náhradu několika výpisů (Obchodního
rejstříku, Rejstříku trestů apod.) a o prokázání kvaliﬁkace,
například v případě podání nabídky do veřejné soutěže.
S žádostí o tuto novinku přišlo Ministerstvo pro místní
rozvoj ČR s tím, že by chtělo mít tuto funkcionalitu na
Czech POINTech - mimochodem je to poprvé, kdy přišel
s podobnou aktivitou jiný resort než vnitro. Podnikatelským subjektům, které musí tyto výpisy předkládat, ušetří
nová funkcionalita poměrně hodně času i zbytečné administrativy. Je ale samozřejmě potřeba se do tohoto registru přihlásit, splnit určité podmínky a doložit veškeré
požadované dokumenty (viz dále).
Seznam kvaliﬁkovaných dodavatelů vede Ministerstvo pro
místní rozvoj podle § 125 a následujících ustanovení zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších
předpisů (dále jen “zákon o veřejných zakázkách). MMR
do seznamu zapisuje dodavatele, kteří splnili kvaliﬁkaci
podle § 53 (základní kvaliﬁkační kritéria) a § 54 (profesní
kvaliﬁkační kritéria) zákona o veřejných zakázkách, splnění
kvaliﬁkace doložili ministerstvu příslušnými doklady a zaplatili správní poplatek.
• Registr účastníků provozu MA ISOH
Od 1.1.2009 dochází ke spuštění online systému pro evidenci přijatých autovraků. Přístup do systému může získat
pouze podnikatelský subjekt, který má oprávnění k provozování sběru vybraných autovraků od krajského úřadu.
Postup pro získání přístupových údajů je následující:
• Ověřte si v republikovém seznamu, zda-li je vaše
zařízení evidováno. Pokud není, kontaktujte nás
prostřednictvím helpdesku nebo na adresu autovraky@cenia.cz.
• Vyhledejte si kontaktní místo Czech POINT.
• Na kontaktním místě Czech POINT požádejte o

61/12/08

Zastupitelstvo města neschvaluje:
a) prodej p.p.č.308/1 o výměře 6125 m2,
p.p.č.309/3 o výměře 2912 m2
a
p.p.č.317/9 o výměře 3052 m2 vše v
k.ú.Maršov 1 ﬁrmě MEGA PLUS s.r.o.,
Janské Lázně 265 za 50,- Kč/1m2, celková
částka 604.450,- Kč
b) darovací smlouvu mezi Městem Svoboda nad Úpou a panem Ing. Milanem
Oravcem na poskytnutí ﬁnančního daru
města (příloha originálu zápisu)
c) darovací smlouvu mezi Městem Svoboda
nad Úpou a panem Ing. Jiřím Špetlou na
poskytnutí ﬁnančního daru města (příloha
originálu zápisu)
Hlasování o usnesení: pro: 11 proti: 0 zdržel se: 0
Jednání bylo ukončeno v 19,15 hodin. Zápis z jednání byl
vyhotoven dne 18. prosince 2008
6
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vydání oprávnění k přístupu do MA ISOH (Modulu Autovraky Informačního systému odpadového
hospodářství).
• Pro vydání přístupu potřebujete předložit následující doklady:
○ identiﬁkaci provozovatele – výpis z obchodního rejstříku (v případě, že jej nemáte,
Czech POINT jej na místě vystaví), případně
živnostenské oprávnění.
○ identiﬁkaci žadatele – platný občanský
průkaz.
○ plná moc k převzetí oprávnění k přístupu do
MA ISOH – plnou moc vystavuje na žadatele
statutární orgán provozovatele v případě, že
nežádá o oprávnění k přístupu do MA ISOH
osobně. Plná moc musí obsahovat úředně
ověřený podpis a musí být vystavena na
následujícím formuláři.
• Pracovníkem vydávajícím oprávnění k přístupu budete požádáni o identiﬁkaci provozovny, pro kterou
se přístup vystavuje. Obecně platí, že pro jednu provozovnu je vydáváno jedno přístupové oprávnění.
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KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ
PROGRAM NA ÚNOR 2009
Telefon a záznamník : 499 875 121
e-mail : kino@janske-lazne.cz

1.2. neděle v 19,30
4.2. středa v 18,00
6.2. pátek v 19,30
8.2. neděle v 19,30
11.2. středa v 19,30
13.2. pátek v 19,30
15.2. neděle v 19,30
18.2. středa v 19,30
20.2. pátek v 19,30
22.2. neděle v 19,30
25.2. středa v 19,30
27.2. pátek v 19,30

!! Upozornění pro fyzické osoby podnikající na základě
živnostenského listu, kteří nejsou zapsaní v Obchodním
rejstříku !!
V současné době nemohou živnostníci, kteří nejsou zapsaní
v obchodním rejstříku, získat přístupové údaje do systému
MA ISOH prostřednictvím přepážek Czech POINT. Pokud
potřebujete získat přístupové údaje, vyplňte formulář a
zašlete jej na e-mailovou adresu odpady@cenia.cz.

BOBULE
SOBÍK NICO
VICKY CRISTINA BARCELONA
HLÍDAČ Č.47
TOKIO!
MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3:
MATURITNÍ ROČNÍK
ŽENY
KAUZA LITVINĚNKO
VY NÁM TAKY, ŠÉFE
KARANTÉNA
ČESKÁ RAPUBLIKA
NEBEZPEČNÝ CÍL

LOĎ / O RYBÁŘI
A JEHO ŽENĚ / KINO
Divadelní scéna
Od:
31.1. 2009
Do:
31.1. 2009
Místo:
Národní dům
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz

OZNÁMENÍ O PŘERUŠENÍ
DODÁVKY ELEKTŘINY

Tento první večer jarního Divadelního trojlístku bude
výjimečný. Uvidíte tři krátká (přibližně dvacetiminutová) představení v provedení dvou souborů.
„Loď“ a „Kino“ - Divadelní soubor při TJ Sokol Lázně
Toušeň
Soubor o svých představeních napsal: „Při hledání námětů pro naše sólové i skupinové nonverbální scénické grotesky jsme se snažili objevit ve všedních situacích, které
divák důvěrně zná, nejenom komické prvky, ale i etické
otazníky a někdy i vykřičníky. Opíráme se o prověřenou
jistotu, že divákova životní zkušenost a představivost
jsou zárukou tvořivé komunikace, jejímž výsledkem je
kultivovaná zábava“.
Soubor byl na Jiráskův Hronov doporučen z přehlídky
Otevřeno Kolín.
„O rybáři a jeho ženě“ - LDO ZUŠ Harmonie Praha 6
Podle stejnojmenné pohádky z knihy Fimfárum Jana
Wericha. Nesporně kvalitní a vtipný text. A i když ho na
jevišti rozehrávají dva teprve patnáctiletí kluci s minimem rekvizit, stojí to za podívanou. Důkazem toho je
také už téměř třicet úspěšných repríz.
Představení bylo na Jiráskův Hronov doporučeno z přehlídky Dětská scéna Trutnov.
sobota 31. 1. ** Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 85 Kč
Předprodej vstupenek zajišťuje od 5. 1. recepce Národního
domu a Turistické informační centrum

• Dne 17. 2. 2009 v době od 8.00 do 11.00 hod
Lokalita - celý Nový Svět
• Dne 17 .2. 2009 v době od 12.00 do 15.00 hod
Lokalita hotel PROM a jeho okolí nad hotelem PROM
• Dne 25. 2. 2009 v době od 8.00 do 10.00 hod
U JAPIA – Horská ulice a Lázeňská ulice
• Dne 25. 2. 2009 v době od 10.00 do 12.00 hod
Lokalita Tyršova ulice, spodní část náměstí Svornosti
až do ulice 5 . května po RD Kovaříkových
• Dne 25. 2. 2009 v době od 12.00 do 14.00 hod
Lokalita U Sokolovny od RD Russeových, Stará Alej,
vrchní část náměstí Svornosti Národní dům až úřad
• Dne 26. 2. 2009 v době od 12.00 do 14.00 hod
Lokalita nad Lesnickou školou včetně Lesnické školy
• Dne 26. 2.2009 v době od 10.00 do 12.00
Lokalita Sluneční stráň vrchní část od RD Kerbla, Stránských až po čp. 235 Novákovi, Kratochvílovi / celá ulice/
• Dne 27.2.2009 v době od 8.00 do 10.00 hod
Lokalita Sluneční stráň – spodní část ulice pod hřbitovem
od RD čp.217 /Vlčkovi/ až po RD 449 /Bělíkovi/
7
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JAN SALVET:
OBRAZY A GRAFIKA

KERAMIKA A PEDIG
Od:
Do:
Místo:
Pořadatel:
www:

2 0 0 9

31.1. 2009 14:00
31.1. 2009
Dům pod jasanem, Voletiny
Dům pod jasanem
www.dumpodjasanem.cz

Od:
Do:
Místo:
Pořadatel:

9.1. 2009
7.3. 2009
Galerie Dračí ulička
Galerie Dračí ulička

Kurzovné 200 Kč (pro děti sleva) * objednejte se předem na tel. 736 275 025.

Otevřeno ve dnech školního vyučování od 8.00 do 16.00
hodin.

DRÁČKOVINY

TIBET

Od:
Do:
Místo:
Pořadatel:
www:

výstava k 50. výročí povstání tibetského lidu

8.2. 2009
8.2. 2009
Národní dům
Dům kultury Trutnov
http://www.dktrutnov.cz

Od:
Do:
Místo:

Netradičně pojatá výstava navazuje na svou úspěšnou
předchůdkyni, pořádanou před třemi roky a věnovanou
umění tibetské thangky. Současná výstava nabízí sugestivní pohled na život tibetského lidu, uspořádaný do šesti zastavení. Prostřednictvím velkoplošných fotograﬁí
přecházejících v trojrozměrné obrazy snadno překonáte
velehorské sedlo, budete putovat tibetskými pastvinami, navštívíte stan kočovníků, vesnici i klášter. Stejně
jako posledně si i tentokrát můžete zakoupit originální
předměty, a to přímo v kulisách hlavního města Tibetu
– Lhasy, a přispět tak na výstavbu škol pod Himálajemi.
Výstavu pořádá Správa KRNAP ve spolupráci s občanským sdružením Namasté Nepál, za vydatného přispění
krkonošských přátel Tibetu.

Děti se mohou těšit na dráčka, který je bude provázet
celým odpolednem, ale zejména na zábavný pořad Divadla
VeTři. V Národním domě je čeká hudebně-soutěžní program plný muziky, tance a soutěží s dračí tématikou. Nejdůležitější částí pořadu je ovšem koberec balónků všech
velikostí, barev a tvarů. Samozřejmě nebudou chybět ani
velmi oblíbená balónková zvířátka. Dráčkoviny tedy budou
ve znamení balónkové show.
V závěru pořadu bude vyhodnocena soutěž o nejlepší masku či kostým draka. Děti ale mohou zvolit i jakýkoliv jiný
kostým či převlek.
neděle 8. 2. ** Národní dům ** 15.00 hodin ** vstupné: děti
35 Kč, ostatní 70 Kč
POZOR! Vstupenky lze zakoupit POUZE V PŘEDPRODEJI, který zajišťuje od 12. 1. recepce Národního domu a Turistické informační centrum. Na místě již vstupenky k dispozici
nebudou!

Vernisáž výstavy s ochutnávkou tibetských specialit proběhne v pondělí 19. 1. 2009 v 16.30 hodin.

JIŘÍ JŮZL:
KANADA 2007, NORSKO 2008

Výstavu doplní cyklus pěti přednášek předních znalců
Tibetu a Himálají. Přednášky se konají ve velkém sále
Městského úřadu Vrchlabí (2. patro), vždy v 16.30 hod.
(aktuální informace získáte na plakátech nebo na www.
krnap.cz).

Od:
12.12. 2008
Do:
28.2. 2009
Místo:
Hippo Foto, Bulharská 63
Pořadatel: Hippo Foto
Výstava fotograﬁí

Richard Slaba: S hlavou v oblacích, aneb o pěším putování mezi buddhistickými kláštery a tibetskými nomády
v indickém Ladaku (út 20. 1. 2009)
PhDr. Zuzana Ondomišiová: Tibet (čt 5. 2. 2009)
Martin Mykiska: Pět měsíců v Himálaji, aneb Ladak
očima české rodiny (čt 12. 2. 2009)
PhDr. Daniel Berounský, Ph.D.: Ochranné božstvo
Mocný hrdina (Dpa‘ rtsal): Jeho osudy jako ilustrace
dění v Tibetu (čt 26. 2. 2009)
Ing. Josef Kalenský: Horolezecká expedice Sisha Pangma 2005 (březen 2009)

PĚTIKVÍTEK
Od:
Do:
Místo:
Pořadatel:
www:

20.1. 2009
22.3. 2009
Krkonošské muzeum Vrchlabí
(ambit augustiniánského kláštera)

6.1. 2009
28.2. 2009
kino Vesmír - foyer
Dům kultury Trutnov
http://www.dktrutnov.cz

Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby žáků ZŠ Mládežnická
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době promítání ﬁlmu

Všechny srdečně zveme!
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KINO VESMÍR
PROGRAM
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@dktrutnov.cz
Začátky představení
pouze v 19.00 hodin,
pokud není uvedeno jinak.

ÚNOR 2008
1. neděle
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
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Vince Vaughn se pokoušejí o ďábelský kousek - ob- Hofmann, J. Krausová, M. Taclík a další.
jet za jeden den, konkrétně Štědrý den, všechny své Mládeži přístupno ** 90 min. ** vstupné 65 Kč
rozvedené rodiče. Režie: Seth Gordon. Dále hrají:
R. Duvall, J. Favreau, M. Steenburgenová a další.

Pouze od 17.30 hodin! ** do 12 let nevhodné ** 21. sobota 22. neděle
OCAS JEŠTĚRKY
titulky ** 89 min. ** vstupné 70 Kč

České drama. Narození Josefa Bárty provází
věštba - zemře ve věku 29 let. A právě tolik mu teď
je. Opouští ho žena se synem, jeho svět se hroutí.
Podivné přátelství s Gabrielem mu přináší nový
impuls do života, ale zároveň ho přivádí do stále
větších problémů. Režie: Ivo Trajkov. Hrají: D.
Švehlík, K. Zima, M. Durnová, M. Sidonová, K.
Dobrý, S. Zindulka aj.

10. úterý 11. středa
AUSTRÁLIE

Americké romantické drama. Jako britská aristokratka začíná Lady Sarah Ashleyová svůj nový
život v zemi u protinožců. Objevuje drsnou krásu
divočiny a v průběhu namáhavé cesty zjišťuje, že
poznává samu sebe a mění se v ženu, kterou vždy Mládeži přístupno ** 90 min. ** vstupné 75
chtěla být. Režie: Baz Luhrmann. Hrají: N. Kid- Kč
manová, H. Jackman, D. Wenham, B. Brown a
další.

Mládeži přístupno ** titulky ** 170 min. ** 24. úterý 25. středa
PEKLO S PRINCEZNOU
Americké erotické drama. Film natočený podle vstupné 70 Kč
Česká pohádka. Co se stane, když si princezna Anerománu Philipa Rotha, nositele Pulitzerovy ceny,
vypráví příběh profesora, který se po šedesátce
bezhlavě zamiluje do mladé dívky a ztrácí svůj
obvyklý ironický odstup, soustředění i racionální
uvažování. Režie: Isabel Coixetová. Hrají: P. Cruzová, B. Kingsley, D. Hopper, P. Clarksonová, D.
Harryová aj.

Mládeži nepřístupno ** titulky ** 113 min. **
vstupné 65 Kč
2. pondělí
NADINE
ART ﬁlm - pro náročnější diváky
Nizozemsko-belgické drama. Road movie o ženě,
která cestuje napříč Evropou s uneseným miminkem a ve vzpomínkách se vrací k určujícím
okamžikům svého života. Režie: Erik de Bruyn.
Hrají: M. Hendrickxová, S. Bosová, H. Reijnová,
M. Tzoulakis a další.

Do 12 let nevhodné ** titulky ** 105 min. **
vstupné 70 Kč
3. úterý 4. středa
DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ

ta nechce vzít prince Jeronýma? Bude svatba, válka
nebo peklo na zemi? Režie: Miloslav Šmídmajer.
Hrají: T. Voříšková, J. Mádl, P. Nárožný, V. Vydra,
Americký akční ﬁlm. Rok 2012. V nejdrsnějším M. Táborský a další.
kriminále Ameriky lze v automobilových závodech Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno **
usilovat o vítězství, jež může vést k propuštění. Prav- 95 min. ** vstupné 80 Kč
idla jsou jednoduchá - zběsile a co nejbezohledněji
dojet do cíle jako první. Prohrát většinou znamená zemřít. Režie: Paul W. S. Anderson. Hrají: 24. úterý 25. středa
J. Statham, J. Allenová, T. Gibson, N. Martinezová MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATUa další.
RITNÍ ROČNÍK
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 105 min. ** Americký ﬁlm. Skvělá hudba a úžasná taneční
čísla v tomto ﬁlmu maximálně využívají potenciál
vstupné 65 Kč
ﬁlmového plátna a nabízejí především mladému
publiku výbornou zábavu s elektrizující energií.
14. sobota 15. neděle
Režie: Kenny Ortega. Hrají: Z. Efron, V. A. HudYES MAN
gensová, L. Grabeel, M. Colemanová aj.
Americká komedie. V tomto ﬁlmu ztvárňuje Jim Pouze od 17.30 hodin! ** mládeži přístupno **
Carrey muže, který na každou otázku odpovídá
titulky ** 112 min. ** vstupné 70 Kč
kladně - jednoduchým slůvkem ano. Jednoho dne
se rozhodne, že by to chtělo změnu, a díky svému
rozhodnutí vyhraje 45000 dolarů, procestuje svět a 26. čtvrtek 27. pátek
potká svou lásku. Režie: Peyton Read. Dále hrají: VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 - EPILOG
B. Cooper, R. Darbyová, J. M. Higgins a další.
Francouzsko-kanadsko-italský biograﬁcký thriller.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 104 min. ** Druhý díl gangsterské ságy. Jacques Mesrine byl ve
své vlasti známější než jakákoliv celebrita. Národ ho
vstupné 70 Kč
uctíval, ženy zbožňovaly a pro stát byl nepřítelem
číslo jedna. Režie: Jean-Francois Richet. Hrají: V.
16. pondělí
Cassel. M. Amalric, L. Sagnier a další.

12. čtvrtek 13. pátek
RALLYE SMRTI

Americké sci-ﬁ. Na Zemi se dostaví nečekaná
návštěva - mimozemšťan Klaatu a jeho obří robot,
kteří dají nepoučitelnému lidstvu poslední varování.
Režie: Scott Derrickson. Hrají: K. Reeves, J. Con- SEDM SAMURAJŮ
nellyová, J. Hamm, J. Cleese, K. Batesová a další.

Do 12 let nevhodné ** titulky ** 130 min. **
PROJEKT 100
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 102 min. ** Japonský ﬁlm. O snímku se traduje, že je prvním vstupné 70 Kč
vstupné 70 Kč
moderním akčním ﬁlmem, neboť v něm A. Kurosawa poprvé použil dnes obecně známé prvky 28. sobota 1. neděle (březen)
akčního žánru. Film byl natočen v roce 1954 a CESTA NA MĚSÍC 3D
5. čtvrtek 6. pátek

kvůli sporům s produkcí bylo natáčení několikrát Belgický animovaný ﬁlm. Příběh tří malých much, které
se stanou součástí prvního přistání na Měsíci. Napínavé
přerušeno.
Francouzsko-kanadsko-italský biograﬁcký thriller.
a dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generMládeži
přístupno
**
titulky
**
207
min.
**
První díl rozsáhlé ságy, v níž režisér Jean-Francois
ace v trojrozměrné verzi. Režie: Ben Stassen.
Richet mapuje osudy neslavně proslulého fran- vstupné 60 Kč
Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno **
couzského gangstera Jacquese Mesrinea. Hrají: V.
mluveno česky ** 85 min. ** vstupné 70 Kč
Cassel, C. de France, G. Depardieu, R. Dupuis, G. 17. úterý 18. středa
Lellouche a další.

VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1

CHAOTICKÁ ANA
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 110 min. ** Španělský ﬁlm. Ana žije se svým otcem na Ibize a 28. sobota 1. neděle (březen)
vstupné 70 Kč
její životní vášní je naivní malířství. Prostřednictvím CHE GUEVARA - REVOLUCE
výstřední mecenášky Justine se dostává do Madridu, kde se zamiluje. Stále častěji ji však atakují
děsivé můry a s pomocí hypnózy se vrací do svých
minulých životů. Režie: Julio Medem. Hrají: M.
Finsko-dánsko-německo-irský animovaný rodinný
Vellésová, Ch. Ramplingová, N. Cazalé a další.
ﬁlm. Dobrodružství malého Nika, který by ze všeho
nejvíc chtěl umět létat. Problémy to má dva: jed- Do 18 let nepřístupno ** titulky ** 116 min. **
nak je sob a za druhé má závratě. Přesto stále věří. vstupné 65 Kč
Režie: Michael Hegner, Kari Juusonen. V českém
znění: D. Štěpán, T. Juřička, K. Heřmánek a další. 19. čtvrtek 20. pátek

7. sobota 8. neděle
SOBÍK NIKO

Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno ** KDOPAK BY SE VLKA BÁL
mluveno česky ** 75 min. ** vstupné 60 Kč
České romantické drama. Konečně ﬁlm o

lásce, který můžete vidět s dětmi. Řeší se v něm
závažnější rodinná témata, ale je vyprávěn pohle7. sobota 8. neděle
dem šestileté holčičky. Díky tomu je srozumitelný
ČTVERY VÁNOCE
a zábavný pro všechny. Režie: Maria Procházková.
Americká komedie. Reese Witherspooneová a
Hrají: D. Dědková, J. Čvančarová, P. Řezníček, M.
9

Americko-francouzsko-španělské válečné drama.
Dne 26. listopadu 1956 se Fidel Castro plaví s
osmdesáti povstalci na Kubu. Jedním z nich je i
Che Guevara, argentinský doktor, který se během
kubánské revoluce stane jejím hrdinou. Režie: Steven Soderbergh. Hrají: B. Del Toro, D. Bichir, S.
Cabrera, V. Rasuk a další.

Pouze od 17.30 hodin! ** mládeži nepřístupno
** titulky ** 131 min. ** vstupné 65 Kč
V ceně vstupenky je příplatek 1 Kč Státnímu
fondu ČR pro podporu a rozvoj české kinematograﬁe.
Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!

SVO BODA

FÓRUM

LE D E N

Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov
ÚNOR 2009

Zápis budoucích prvňáčků se uskuteční ve středu
4. února od 14 do 17 hod. v budově školy. Veškeré
informace o zápisu dostanete u vedení školy.

www.dktrutnov.cz

do 28.2.

8. 2. neděle

PĚTIKVÍTEK
Volný cyklus pěti výtvarných výstav
trutnovských škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby žáků ZŠ
Mládežnická
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu

Vážení rodiče, budoucí prvňáčci,
Základní škola a mateřská škola
ve Svobodě nad Úpou
vás zve k zápisu.

DRÁČKOVINY
Dětský karneval pro děti od 4 let
Akce v rámci projektu „Rok trutnovského
draka 2009“
Národní dům ** 15.00 hodin ** vstupné:
děti 35 Kč, ostatní 70 Kč - vstupenky pouze v
předprodeji v recepci ND, na místě nebudou!
Krakonošovo náměstí ** 15.30 hodin ** bez
vstupného

ZÁPIS
DO 1.TŘÍDY
se bude konat v budově školy
ve středu 4.února 2009
od 14,00 do 17,00 hodin.
Nabízíme:

9. 2. pondělí AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
ThDr. Martin Chadima, Th.D.:
Patologické sektářství
Pořadatel: Český červený kříž a Dům
kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin

Školičku Nanečisto/odstranění napětí a obav ze školy/
Individuální přístup k dětem
Reedukaci poruch učení a chování
Odborné služby výchovné poradkyně a metodika

9. 2. pondělí NEPÁL, BOHOVÉ A HIMALÁJ
Ing. Emil Ruml - cestopisný pořad
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč

prevence
Klidné a příjemné prostředí v nových prostorách

15. 2. neděle CIRKUS KUS - KUS
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti ve věku 2 - 4 roky
kino Vesmír - foyer ** 15.00 a 16.00 hodin
** vstupné: děti ve věku 2 - 4 roky 20 Kč
(tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní
40 Kč

Zájezdy/poznávací, sportovní, jazykové/ k moři,

22. 2. neděle O PERNÍKOVÉ CHALOUPCE
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let
kino Vesmír ** 15.00 hodin **
vstupné: děti 35 Kč (tyto vstupenky jsou
slosovatelné), ostatní 50 Kč

V oblasti jazykové – angličtinu, němčinu

divadla
Školní družinu
Dále nabízíme zájmovou činnost:

V oblasti umělecké – keramika, výtvarné techniky, hra
na zobcovou ﬂétnu,moderní a břišní tance, dramatická
výchova, recitace, mažoretky, společenské hry, zpěv
V oblasti sportovní – ﬂorbal, sportovní hry

22. 2. neděle BLÁZNIVÉ NŮŽKY
Divadelní předplatné „D“
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné
230 Kč, předplatitelé „D“ vstup na
abonentky
23. 2.
pondělí

23. 2.
pondělí

2 0 0 9

V oblasti naučně populární – práce na počítači
Kontakt:
Mgr.Jan Hainiš ředitel školy- 731481922, 499871109

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Ing. Ctibor Košťál: Korsika
Pořadatel: Český červený kříž a Dům
kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin

Tělesná výchova = lyžování
Vzhledem k vynikajícím sněhovým podmínkám budou
tělocviky žáků 2. stupně probíhat na lyžařském vleku
Duncan.

MAROKO
Ing. Radko Chadima - cestopisný pořad
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50
Kč
Změna programu vyhrazena!

Bruslení pro žáky I. Stupně
Od 8. ledna ko konce probíhá ve spolupráci se zimním
stadionem v Trutnově výuka bruslení pro žáky I.
stupně.
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Krkonoších, které by mohlo přinést propojení některých
lyžařských středisek lyžařskými vleky i lanovkami. Závěry
expertní skupiny budou jedním z důležitých podkladů pro
rozhodování státní správy. Jakákoliv žádost či projekt z
oblasti sjezdového lyžování bude ale muset být samozřejmě
dále posouzena standardně podle příslušné legislativy – tj.
zákona o ochraně přírody a krajiny a zákona o posuzování
vlivů na životní prostředí.
KRNAP i celá široká oblast Krkonoš jsou dlouhodobě
tradičně využívány pro cestovní ruch jako turisticky atraktivní lokality. Tato tradice sahá do počátku 20. století, dávno před vznikem národního parku. Proto čelí Krkonoše
neustále silným tlakům na výstavbu nových rekreačních
zařízení. Ta s sebou přinášejí další nároky na dopravu,
likvidaci odpadu, zásobování vodou a tudíž i další dopady na přírodu a životní prostředí Krkonoš. Nárůst
neúměrného tlaku na přírodu si žádá systematické řešení.
MŽP i Správa KRNAP chtějí vycházet vstříc požadavkům
obcí a komfortu turistů, ale tak, aby nebyla poškozována
unikátní horská příroda.

PŘEDVÁNOČNÍ OSLAVA
SE SPANÍM VE ŠK.DRUŽINĚ 2008
Sešli jsme se v 17,30h. Po přivítání jsme si připravili
spaní v tělocvičně.
V 18,00h jsme se odebrali do jídelny ke slavnostně
prostřeným stolům. Při večeři jsme si pouštěli CD s vánoční
hudbou. Po jídle jsme si zazpívali koledy a vyprávěli si
o tom, co se nám stalo neobvyklého v době minulých
vánočních svátků.
V 19,30h zazvonil zvoneček a děti pospíchaly do družiny.
Pod rozsvíceným stromečkem na ně čekala spousta dárků.
Společně jsme je rozbalovali, hráli jsme hry, kluci si hráli s
auty, dívky s panenkami.
Ve 22,30h jsme se podívali na vánoční ﬁlm.
Ke spánku jsme se uložili kolem 1,00h.
Ráno nás po probuzení čekala snídaně. Po ní děti vyplnily test znalostí pohádek a vyrobily si malý dárek pro
rodiče.
Uklidili jsme tělocvičnu, sbalili si svoje věci a děti si hrály s novými hračkami.
V 10,00h si je vyzvedli rodiče.
Akce se nám opět vydařila. Spokojenost a radost dětí je
tou nejlepší odměnou.

Svoz nebezpečného odpadu
2009

TISKOVÁ ZPRÁVA: 15.12.2008

Na základě smlouvy mezi Městem Svoboda nad Úpou
a ﬁrmou Transport Trutnov byly pevně stanoveny
termíny svozu nebezpečného odpadu na soboty:

Další rozvoj sjezdového lyžování v Krkonoších
je možný jen po pečlivém posouzení konkrétních
záměrů
Ministr životního prostředí Martin Bursík spolu
s ředitelem Správy Krkonošského národního parku
(KRNAP) Janem Hřebačkou a náměstkem ministra
Františkem Pelcem dnes seznámili novináře s výsledky
práce expertní skupiny, která posuzovala záměry na další
rozvoj sjezdového lyžování v Krkonoších. Tiskové konference v Praze se zúčastnil i předseda expertní skupiny Otakar Schwarz ze Správy KRNAP a další členové týmu - profesor Josef Fanta, ekolog a bývalý ředitel Správy KRNAP
Jan Štursa, krajinný ekolog Pavel Klimeš a vedoucí Správy
CHKO Jizerské hory Jiří Hušek.
Expertní skupinu 5 odborníků jmenoval 15. dubna 2008
ředitel Správy KRNAP Jan Hřebačka, aby posoudila osm
desítek návrhů k rozvoji sjezdového lyžování v Krkonoších.
Experti posoudili 66 předložených návrhů na stavbu nových
vleků či lanovek zejména z pohledu ochrany přírody. Kromě
minimalizace dopadů předložených záměrů na přírodu
se sledovalo i zkvalitnění zázemí a vybavení ve stávajících
areálech. Ve výsledném posouzení komise doporučila 21
návrhů zamítnout, o 14 návrzích by bylo možné uvažovat po
jejich významnější modiﬁkaci a 31 návrhů by bylo možné realizovat za splnění přísných podmínek pro ochranu přírody
v národním parku. Čtrnáct návrhů malých projektů expertní tým v této fázi nehodnotil.
Expertní skupina posuzovala maximální možnou hranici potenciálního dalšího rozvoje sjezdového lyžování
v našem nejstarším národním parku z hlediska zásahu
do krkonošské přírody a z pohledu ulehčení dopravě v

Stanoviště

Svoboda - nám.

u Rýchorky

Maršov II

3.1.2009

9,00 - 10,00

10,00 - 11,00

11.00 - 11.30

7.3.2009

9,00 - 10,00

10,00 - 11,00

11.00 - 11.30

2.5.2009

9,00 - 10,00

10,00 - 11,00

11.00 - 11.30

4.7.2009

9,00 - 10,00

10,00 - 11,00

11.00 - 11.30

5.9.2009

9,00 - 10,00

10,00 - 11,00

11.00 - 11.30

7.11.2009 9,00 - 10,00

10,00 - 11,00

11.00 - 11.30

BOBOVÉ ZÁVODY NA MUCHOMŮRCE
Dne 18.ledna 2009 svobodští mladí hasiči pořádali další
ročník bobových závodů. Všichni závodníci se sešli v 15:00
na Muchomůrce, zaregistrovali se a po odstartování projeli náročnou trasu, kterou jsme letos o něco prodloužili a
stočili do dlouhé zatáčky. Závodů se zúčastnilo 15 dětských
a 6 dospělých závodníků. Všichni jezdci byly za svůj výkon
odměněni a první tři z každé kategorie (u dospělých pouze
první dva) získali diplom.
Ani letos jsme nezapomněli ocenit skvělou fantazii odvážných
závodníků, kteří si připravili speciální vozidlo. Tentokrát jimi
byly Martin Mocek a Honza Baťka,
Na organizaci závodů se podíleli Mirek Novotný, Dan Jindra,
11
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157/40/2009 Rada města nedoporučuje Zastupitelstvu
města:
Prodej p.p.č.309/4 o výměře 807 m2 v
k.ú.Svoboda nad Úpou

Miloš Nevřivý, Lucka Horváthová, Lucka Bruknerová, Izabel Hrnčířová a Lucka Trnková. Sponzorem závodů byl hotel
Prom. Všem moc děkujeme.
Dále bychom rádi upozornily na nové internetové stránky
MH, na kterých najdete informace o kroužku i fotograﬁe z
pořádaných akcí.
www.soptici-svoboda.webnode.cz

158/40/2009 Rada města pověřuje:
a) Ing. Hůrku prověřit nabídku Správy
železniční dopravní cesty HK na odkoupení p.p.č.477/4 o výměře 680 m2 v
k.ú.Svoboda nad Úpou do vlastnictví
města
b) Starostu města projednat s Městem
Žacléř návrh na uzavření Veřejnoprávní
smlouvy mezi Městem Svoboda nad Úpou
a Městem Žacléř o výkonu přenesené
působnosti ve věcech územního plánování
na pořízení Změny č. 2 územního plánu
Města Svoboda nad Úpou
c) Ing. Hůrku prověřit cenu za zbourání
stávající opěrné zdi u RD manželů
Langerových, event. Možnost rekonstrukce stávající zdi
d) Ing. Hůrku projednat s manželi Jiránkovými možnost pronájmu části p.p.č.679/3
v k.ú.Svoboda nad Úpou
e) Ing. Hůrku prověřit technické a ekonomické možnosti rekonstrukce půdních prostor v budově Mateřské školy ve Svobodě
nad Úpou na vybudování nových tříd
f) Pan Báchora předložit nabídky na postupné vykácení nezdravých stromů na lesním
hřbitově v k.ú.Maršov 1

BLAHOPŘÁNÍ
V únoru r. 2009 oslaví svoje životní jubileum
paní Marie Levková, Terezie Řeháková, Marie Sládková, Vlasta Topková, Jiljí Vlčková,
Danuše Fejklová, Jiřina Jakubíčková, Vlasta
Vychroňová a pánové Josef Finger, Jiří Zeman,
Egon Marsch
do dalších let přejeme pevné zdraví, hodně
spokojenosti a štěstí

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
USNESENÍ
ZE 40. JEDNÁNÍ RADY MĚSTA SVOBODA
NAD ÚPOU ZE DNE 15. LEDNA 2009
OD 8,5 NA MĚÚ VE SVOBODĚ NAD ÚPOU
155/40/2009 Rada města schvaluje:
a) vyhlášení výběrového řízení na akci „Rekonstrukce vnitřních rozvodů v Domě
s pečovatelskou službou Svoboda nad
Úpou – 1. etapa“
b) vyhlášení výběrového řízení na akci „ Rekonstrukce Městské knihovny ve Svobodě
nad Úpou“
c) na základě dohody mezi ﬁrmou VaK a
Městem Svoboda nad Úpou proplacení
faktur za práce spojené s budování
kanalizační přípojky na pozemcích č.
192/3, 164/4 a 164/1 v k.ú.Maršov 2 (viz
zápis)
d) nabídku ﬁrmy EPRO na opravu VO
v Horské ulici v případě, že nabízená
částka je ve schváleném rozpočtu. Pokud
ne,bude předmětem návrhu rozpočtového
opatření pro Zastupitelstvo města
e) správní poplatek za výpis z registru řidičů
ve výši 50,- Kč za výpis

159/40/2009 Rada města navrhuje Zastupitelstvu města:
Schválit doplnění Změny územního plánu
města Svoboda nad Úpou č. 2 o žádost
společnosti MEGA PLUS s.r.o., Janské
Lázně 265, která se týká pozemků č. 288/5 a
308/3 v k.ú.Maršov 1 (příloha orig.zápisu)
160/40/2009 Rada města bere na vědomí:
Souhlas paní Jolany Chaloupkové s umístěním
rodinných domů v lokalitě B (Sluneční stráň)
a s umístěním plánované přístupové komunikace na pozemcích paní Chaloupkové k
rodinným domům
Hlasování o usnesení: pro: 5 proti: 0 zdržel se: 0
Jednání bylo ukončeno v 9,30 hodin. Příští jednání se
uskuteční dne 29.1.2009 od 8,18 hodin na MěÚ ve Svobodě
nad Úpou. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 20.1.2009

156/40/2009 Rada města neschvaluje:
a) předložený návrh rozcestníku u MŠ ve
Svobodě nad Úpou
b) zimní údržbu cesty k rekreační chatě nad
čp.219 na Sluneční stráni (Třešňovka)

Ing. Jiří Špetla Ing.
Místostarosta Města
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Mďsto Rtynď v Podkrkonoší vyhlašuje
12. roĀník
soutďže amatérské fotografie

na téma

„ÚSMĎVY“
Soutďží se v jedné kategorii – barevná i Āernobílá fotografie dohromady.

Podmínky soutďže:
 Minimální formát fotografie musí být 18 x 24 cm.
 Na zadní stranď fotografie musí být oznaĀen název snímku, jméno autora a jeho
adresa.
 Jeden autor mĪže do soutďže pĢihlásit maximálnď 5 fotografií. PĢipouští se i
jeden seriál maximálnď tĢí snímkĪ na sebe tématicky navazujících, který bude
hodnocen jako jedna fotografie.
Soutďžní fotografie je nutné doruĀit do podatelny Mďstského úĢadu ve Rtyni
v Podkrkonoší v zalepené obálce zĢetelnď oznaĀené nápisem „Rtyěské foto 2009“
nejpozdďji 30. záĢí 2009 do 17:00 hodin. Fotografie odevzdané po tomto termínu
nebudou zaĢazeny do soutďže. Obálky budou otevĢeny hodnotící porotou.

Vyhodnocení:
rada mďsta jmenuje odbornou a laickou porotu
obď poroty urĀí poĢadí tĢí nejlepších fotografií
právem poroty je neudďlit žádnou cenu, mĪže však udďlit i zvláštní cenu
všechny pĢihlášené fotografie budou vystaveny v Malém kulturním sále
ve Rtyni v Podkrkonoší v mďsíci listopad
 ocenďné fotografie zĪstávají v majetku mďsta, ostatní vyžádané fotografie budou
vráceny jejich autorĪm





Obď poroty mohou udďlit finanĀní odmďny ve výši:
1. místo – 2.500,- KĀ, 2. místo – 1.500,- KĀ, 3. místo – 1.000,- KĀ
Po skonĀení výstavy bude udďlena cena diváka.
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