MATEŘSKÁ ŠKOLA NA SÍDLIŠTI
XVIII. roč., čís. 694 – čtvrtek 30. srpna 2007

Vážení spoluobčané,
dnes Vás chci informovat o současném
osudu mateřské školy na Rýchorském sídlišti.
Ta byla již několik let nefunkční a bohužel
chátrala tak, že by z ní byla časem ruina.
Zastupitelstvo Města rozhodlo o jejím
okamžitém prodeji s tím, že musí najít rychle
vhodného investora, než školka spadne. Po
vyhlášení záměru, prodat za nejnižší cenu 2,2
mil. Kč, se našlo několik zájemců a to
dokonce až z Brna. Z předložených nabídek
zastupitelstvo vybralo podle budoucího účelu
a zároveň nabízené ceny. Nejvhodnější účel
měly dvě nabídky a tak zastupitelstvo vybralo
firmu IMO-STAR98 Hradec Králové, která za
školku nabídla nejvíce - 4,3 mil.Kč.
Minulý týden jsem s firmou podepsal
kupní smlouvu a peníze již má město uloženy
na depozitním účtu v bance, proto tato
informace přeskočila zprávy o mostu aj.
Z předložených návrhů se nám tento líbil
také proto, že nejcitlivěji zapadá do dané
lokality, má podobné tvary, jako dřívější
školka, výška bude zachována a tak přechod
mezi rodinnými domky a paneláky bude
zachován.
Co zde bude? Z technické zprávy
vyplývá, že jde o multifunkční dům, kde bude
přes 30 bytových jednotek velikosti 1 + KK a
2 + KK s veškerým požadovaným zázemím
včetně krytého parkovacího stání a zároveň
zde budou variabilní prostory pro obchodní
činnost. Bude záležet na zájemcích, jaké druhy
zde budou. Stavbaři část objektu zbourají a
část ponechají.

Jak to bude probíhat časově? Zahájena
již byla projektová a průzkumná část, ihned po
vydání stavebního povolení se začne stavět,
předpokládáme do konce 1. pololetí příštího
roku a dokončení na podzim o rok později.
Takže o dalších stavbách ve městě se
dozvíte v příštích číslech SF.
Ing.Milan Oravec, starosta

východní pohled na bývalou MŠ po rekonstrukci ...

... a pohled z cesty na vrchol Sněžky.

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
FOTBAL
Termíny MFC Svoboda III.tř. podzim 2007:
12.08.: So M.Svatoňovice – MFC Svoboda 0 - 3
19.08.: Svoboda – Baník Radvanice
0-1
26.08.: Ji Bohuslavice – Svoboda
29.08.: Svoboda – FC Mladé Buky B
02.09.: Svoboda – So B. Třemešná B
09.09.: So St. Rokytník – Svoboda
16.09.: Svoboda – FK HAVRX Strážné
23.09.: TJ Lánov B – Svoboda
30.09.: Svoboda – SK Jan. Lázně B
07.10.: Ta Hostinné B – Svoboda
14.10.: Svoboda – Úpice B
21.10.: Ji Hor. Maršov – Svoboda
28.10.: Svoboda – FK Dol. Kalná B
04.11.: FC Ml. Buky B – Svoboda
Dorost začíná podzimní soutěž 25.8.2007
v Chotěvicích, starší přípravka 2.9. v Pilníkově,
mladší přípravka o týden později.

BASEBALL
Tým Patriots Liberec, ve kterém hraje několik
svobodských hráčů, vstupuje do podzimních bojů
play-off o šanci hrát Extraligu 2008. Vede tabulku
ČML – a o víkendu hraje dvě důležitá utkání proti
týmu Orlice Choceň. Muži SB Rýchory hrají
podzimní kolo II. ligy až v půlce září doma proti
béčku Lokomotivy Louny.

Klubové ME ve SLOWPITCHI
Tým slowpitche Sparks BAK Mladé Buky se
připravuje na zářijové klubové mistrovství Evropy,
které se hraje ve Francii. O přípravě i výsledku
budeme čtenáře informovat. Na svobodské škole
nastupuje nová učitelka tělesné výchovy, která
chce oživit pálkovací hry v našem městě.

Nechcete také zkusit slowpitch? Jsme
ochotni zájemcům (mužům, ženám i
mládeži) připravit hřiště ve Svobodě!! -so

MLADÍ RYBÁŘI
zahájí v září opět pravidelné schůzky pod vedením
Radka Slováčka. Bližší informace najdete na
www.rybymarsov.unas.cz

NORDIC WALKING
je sport, který se rychle rozšiřuje u všech věkových
kategorií n nejen v severských zemích a UDA, ale
také u nás. Dnes alespoň základní informace:
Nordic Walking (doslovně přeloženo severská chůze) je
běžná chůze se speciálními hůlkami. O co je jednodušší
název a metoda, o to účinnější je tato nová forma
pohybu. Kolébkou tohoto nového sportovního odvětví
je právem nazýváno Finsko.
Nordic Walking je velice příjemný druh pohybu, který
může vykonávat každý, výkonnostní sportovec i
začátečník, mladý člověk i lidé v pokročilém věku.
Tepová frekvence se nachází v oblasti, ve které se
dlouhé hodiny můžeme cítit dobře, a přesto je spotřeba
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energie velmi vysoká, stoupá až o 40 %. Výkon je
vyžadován od 600 svalů, a to je zhruba 90% všech svalů
v těle. Většina občanů neujde denně více než jeden
kilometr, potom není divu, že má většina problémy s
nadváhou, jejíž následkem jsou různá kloubová
onemocnění. Lidé s nadváhou pak jen těžko nacházejí
odhodlání k běhu. Nordic Walking ale mohou
provozovat bez problémů. Pomocí holí jsou namáhány
svaly celého těla a klouby dolních končetin jsou
odlehčeny.

MLADÍ HASIČI
již začali přípravu na závody. Rádi přivítají nové
adepty. Připravují se každé úterý od 16 hod. na
hřišti u sokolovny.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Do školy přijdou v pondělí 3.9.2007 v 8,00
hod. Žáci 2.-9. třídy půjdou do budovy pod
vedením svých třídních učitelů , žáci 1.
ročníku a jejich rodiče počkají na příchod
ředitele školy a teprve potom se odeberou do
učebny 1. třídy.
Družina bude otevřena od 3.9.2007 od 6,15
hod.
Třídní učitelé v jednotlivých třídách:
1. třída - paní učitelka Pleskačová
2. třída - paní učitelka Rolencová
3. třída - paní učitelka Klomínská
4. + 5. třída - pan učitel Kopiš
6. třída - paní učitelka Ševčíková
7. třída - paní učitelka Hušková
8. třída - paní učitelka Nešněrová
9. třída - paní učitelka Slobodová
Žáci 1. a 6. ročníku se v tomto školním roce
začnou učit podle nového vzdělávacího
programu " Škola pro každého ", který
společně vypracovali učitelé naší školy. Žáci
ostatních tříd se budou učit podle programu "
Základní škola".
Na naši školu nastoupí nová paní učitelka
tělesné výchovy a matematiky, paní učitelka
Horáková. Ve škole skončila paní učitelka
Benová a paní učitelka Novotná.
pozn.red.: V měsíčníku jsme bohužel nemohli
čtenářům předložit některé zajímavé informace
z oblasti kultury i sportu. Rodiče žáků také budou
zajímat podrobnější zprávy svobodských škol.
Zřejmě vydáme v půlce září mimořádné vydání
našeho měsíčníku, abychom tento výpadek
informací nahradili. Omlouváme se také panu
RNDr. Táslerovi, že jsme nestihli zařadit do
srpnového čísla pozvánku na zajímavé promítání
v celním lomu. Pokusíme se domluvit reprízu ve
městě. -so

Jste zvídaví (nebo alespoň zvědaví)?
Při cestách do královédvorské zoo jsme marně
s neteří přemýšleli nad tím, čím mohou být osety
rozsáhlé plochy polí na svazích podél
frekventované silnice z Trutnova přes Nový
Rokytník na Choustníkovo Hradiště, které nápadně
zářily modrofialovou barvou. Běžné polní plodiny
a luční byliny znám z dětství, protože jsem
vyrůstal na venkově. Na chrpy byla ta barva příliš
fialová – a fialově zbarvený kakost luční se zase
obvykle nevysévá jako užitková monokultura.
Chtěl jsem si tu záhadnou rostlinu prohlédnout
zblízka. Při úterní cestě z Hradce Králové jsem se
marně pokoušel najít vhodné místo na
zaparkování. Zajel jsem tam proto ráno s cílem
získat pár rostlin a najít někoho, kdo mi pomůže
z jejich identifikací. Osetá pole jsou vidět hned
z centra osady Nový Rokytník. Na polní cestě jsem
našel i vhodné místo k parkování. Překážkou pro
mé klouby byly čerstvě vybudované příkopy, které
měly zabránit vyplavováním bahna na silnici.

která díky konzultaci po telefonu (mobilem) se
svým spolužákem – botanikem, velmi rychle
dospěla k názvu: je to svazenka vratičolistá
(Phacelia tanacetifolia). Její použití, výskyt, původ
i zajímavé informace, které přiložím, jsem potom
našel na www.botanika.wendys.cz/kytky .

Škoda, že jsem neměl v lékárně diktafon, protože
popisování rostliny po telefonu (barvu, tvar, listy,
květenství, velikost, vůni) bylo tak zajímavé a
účinné, že by to bylo poutavé i pro čtenáře.

Pár rostlinek jsem si bez svolení majitele vytrhl.

Zajel jsem k autobusové zastávce, kde čekali dva
starší manželé a jedna místní dáma. Řekli mi, že se
na ta pole také chodí dívat, ale nikdy v životě
takovou rostlinku neviděli. Napadlo mě, že by to
mohla být nějaké léčivá rostlina pěstovaná pro
výrobu léčiv. Vzal jsem ji s sebou do ordinace mé
dcery – praktické lékařky. Od ní jsem získal
zajímavou publikaci „Naše rostliny v lékařství“,
ale záhadnou rostlinu jsme tam nenašli. Dalším
pokusem o určení rostliny byla návštěva lékárny.
Pomocí učebnic i klíče se pokoušeli lékárníci –
manželé Horáčkovi rostlinu určit, ale úspěšnější
byla zákaznice – dendroložka Ing. Petra Němcová,

svazenka vratičolistá (Phacelia tanacetifolia)
Až vás upoutá nezvyklý výhled na fialové stráně
na úpatí Krkonoš, budete vědět, že je to pastva pro
včeličky a krmivo pro dobytek – a pochází až
z daleké Kalifornie. -so
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www.svobodanadupou.eu
jsou turistické internetové stránky Svobody nad Úpou. Každý podnikatelský subjekt či poskytovatel služeb,
ale i zdravotnictví, pošta, banka, sběratelé, historici apod., ve Svobodě nad Úpou a okolí, se v nich mohou
prezentovat - jen se omlouváme, že se stále ještě vytváří a vzhled zejména úvodní stránky se postupně ještě
bude měnit. Jsou určeny pro širokou veřejnost doma i v zahraničí a doufáme, že každý návštěvník těchto
stránek zde najde vše potřebné informace o historii a současnosti našeho města, o východních Krkonoších, o
pořádaných kulturních a sportovních akcích v naší obci a kraji, cyklobusech, cyklostezkách, naučných
stezkách, skiareálech, výletech do okolí, ubytování apod.
Žádáme všechny poskytovatele služeb, kteří jsou zde již uvedeni, aby si zkontrolovali vše údaje, zda-li jsou
aktuální a správné. Pokud se na stránkách nenajdete nebo máte zájem se prezentovat v rozšířeném měřítku
navštivte informační středisko, kde se dozvíte více.
Připravujeme ve spolupráci s městem a v souladu s propagací Svazku měst a obcí Krkonoš a České
centrály cestovního ruchu Czech Tourismem:

nový prospekt HISTORIE A SOUČASNOST SVOBODY NAD ÚPOU a
prospekt UBYTOVÁNÍ A DALŠÍ SLUŽBY VE SVOBODĚ NAD ÚPOU.
Oba prospekty vyšly před dvěma lety a mezitím obešly každý rok pravidelně vše nejdůležitější veletrhy
cest.ruchu doma ( zejména Praha, Brno, Ostrava, Hradec Králové... ) i v zahraničí ( zejména veletrhy v
Německu, Holandsku, Polsku, Slovensku .. ) a mají je k dispozici vše informační střediska v Krkonoších.
Pokud máte zájem se prezentovat, získáte informace opět v informačním středisku.
Prezentace zde je pro poskytovatele služeb ve Svobodě a okolí nejefektivnější investice.

Novinky jsou i sběratelské. Informační středisko nechalo vyhotovit
cyklistickou známku našeho města a suvenýry se znakem Svobody nad Úpou.
S pozdravem Josef Búš, Turistické informační centrum Svoboda nad Úpou
Tel./fax.: 499 871 167, e-mail info.ets@tiscali.cz

KINO VLAST Jan. Lázně

2.- 16. září 2007

Telefon a záznamník : 499 875 121

e-mail : kino@janske-lazne.cz

2. neděle

RED ROAD

Skotsko 113´ tit.

v 19,30

Režie: Andrea Arnoldová

(2006)

Hrají: K.Dickieová, T.Curran, M.Compston, N.Pressová,…

Pozoruhodný psychologický snímek odehrávající se v současném Glasgowě. Jackie Morrisonová, osamělá zahořklá žena,
pracuje jako operátorka v městském systému kamerové služby a z potemnělého velína může sledovat drobné lidské
příběhy. Jednou uvidí na monitoru muže, který jí před lety velmi ublížil, a rozhodne se k pomstě. Později však pochopí,
že se nelze upínat jen na tragickou minulost, ale že je nutné přijmout přítomnost i budoucnost.

Vstupné 60,-

do 15 let nevhodný

5. středa

FANTASTICKÁ ČTYŘKA A SILVER SURFER

v 19,30

Režie: Tim Story

USA,SRN 92´ ŠÚ

(2007)

Hrají: I.Gruffudd, J.Albaová, Ch.Evans, M.Chilkis, J.McMahon,…

Fantastický akční film podle nejdéle vydávaného komiksu. Čtveřice hrdinů, která díky kosmickému záření získala
nadpřirozené vlastnosti a využívá je v zájmu lidstva, je postavena před obtížný úkol. Zdá se, že Země co nevidět padne za
oběť vesmírnému požírači světů. Jeho posel Silver Surfer mu zde pilně připravuje půdu. Fantastická čtyřka je právě
v centru zájmu fanoušků i novinářů a přes nejrůznější komplikace se musí vypravit zachraňovat zeměkouli.

Vstupné 55,-

přístupný

7. pátek

VRATNÉ LAHVE

v 19,30

Režie: Jan Svěrák

ČR 103´

(2007)

Hrají: Z.Svěrák, D.Kolářová, T.Vilhelmová, J.Macháček, P.Landovský,…

Smutná komedie navazující na poetiku předchozích snímků syna a otce Svěrákových. Učitel češtiny Josef Tkaloun
odešel do důchodu, je ale nespokojený a najde si místo ve výkupu lahví v blízkém pražském supermarketu. Setkává se tu
s nejrůznějšími lidmi a nenápadně tahá za nitky jejich osudů. Řeší tím současně i vztahy ve svém životě, spjatém zejména
se starostlivou a „učitelskou“ manželkou Eliškou a s nešťastnou dcerou Helenkou.

Vstupné 65,-

přístupný

9. neděle

VELKEJ BIJÁK

v 19,30

Režie: J.Friedberg,A.Seltzer

USA 84´ tit.

(2007)

Hrají: K.Penn, A.Campbell, J.Coolidgeová, J.Maysová,…

Víme, že je „velkej“, změřili jsme ho… Parodie, do které si autoři vypůjčili oblíbené hrdiny z hollywoodských
velkofilmů jako kapitána Jacka Sparrowa, Willyho Wonku, Harryho Pottera či X-Meny, některé překřtili, jiné ne,
obdařili je různými dávkami vulgárnosti, chtíče a natvrdlosti a začlenili je do děje inspirovaného dětskou fantasy
„Letopisy Narnie“.

Vstupné 55,-

do 12 let nevhodný

12. středa CESTA BOJOVNÍKA
v 19,30

USA 100´ tit. ŠÚ

Režie: Marcus Nispel

(2006)

Hrají: K.Urban, M.Bloodgoodová, R.Means, R.Moeller,…

Postavil se zlu a stal se legendou. Historický válečný thriller z Ameriky šest století před první Kolumbovou cestou
vypráví o nalezenci ze ztroskotané lodi drsných vikingských nájezdníků, kterého se ujme jeden z indiánských kmenů a
daruje mu domov, lásku, lovecké schopnosti a jméno Duch. O patnáct let později se temní seveřané vracejí a ohrožují
hrdinův kmen. S pomocí indiánského šamana se mladý hrdina vydává na ostrý souboj s přesilou, který na dobro určí
budoucnost těch, kteří ho mezi sebe přijali.

Vstupné 55,-

14. pátek
v 19,30

do 12 let nevhodný

MARCELA
Režie: Helena Třeštíková

ČR 82´

(2007)

Působivý celovečerní dokument, který vznikl v rámci dlouhodobého časosběrného projektu o osudech několika
manželských párů. Díky časovým intervalům (projekt byl odstartován v roce 1980) vznikl unikátní „sociologický obraz“
jedné generace vypovídající nejen o individuálních lidských osudech, nýbrž i o době, o partnerských vztazích nebo i o
smyslu života. Snímek „Marcela“ je ojedinělým, syrovým portrétem obyčejné, sociálně slabší ženy, postihující též naši
nedávnou minulost i současnost.

Vstupné 60,-

16. neděle BESTIÁŘ
v 19,30

Režie: Irena Palvásková

do 12 let nevhodný

ČR 113´

(2007)

Hrají: D.Jurčová, K.Roden, M.Vašut, T.Matohoha, J.Čvančarová,…

Milostná komedie ze současnosti podle stejnojmenného bestselleru Barbory Nesvadbové. Protagonistkou je ambiciózní
studentka Karolína, která podlehne kouzlu odtažitého burziána Alexe a marně svádí boj o to, aby se od egocentrického
muže odpoutala. Její rozhodnutí být jako on a jemu podobní muži se jí však nepodaří uskutečnit a prožívá další trpká
zklamání…

Vstupné 70,-

do 15 let nevhodný

KINO VLAST Jan. Lázně
19. středa KACHNÍ SEZÓNA
V 19,30

19.-30. září 2007

Mexiko 85´ tit.

Režie: Fernando Eimbcke

(2004)

Hrají : D.Miranda, D.Cataňo, E.Arreola, D.Pereaová,…

Co jsi naposledy dělal, když ti doma vypadl proud….? Černobílá, nízkorozpočtová komedie je svérázným dílkem o
čtveřici mladých lidí, z nichž ani jeden to nemá v životě jednoduché a kteří spolu neplánovaně stráví v jednom sídlištním
bytě takovou neděli, na jakou – zvláště po moučníku s marihuanou – jistě hned tak nezapomenou.

Vstupné 50,-

do 15 let nevhodný

21.pátek

SIMPSONOVI VE FILMU

v 18°°

Režie: David Silverman

USA 88´ dabing ŠÚ

(2007)

Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů, který si u diváků vydobyl výlučnou pozici především díky kombinaci
černého a situačního humoru, se dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových
ze Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života. Ve vedlejších rolích
animované komedie pro celou rodinu se objeví i některé filmové hvězdy a skutečné postavy americké historie.

Vstupné 60,-

23. neděle TAJNOSTI
v 19,30

Režie: Alice Nellis

přístupný

ČR 97´

(2007)

Hrají: I.Bittová, K.Roden, M.Issová, M.König, I.Franěk,…

Komorní a nezvykle intimní snímek se odehrává v rozmezí více než čtyřiadvaceti hodin, kdy se čtyřicetiletá
překladatelka Julie rozmýšlí, jak naloží dále se svým životem. Rozhodne se koupit si piano, rozejde se s milencem, zjistí,
že je těhotná, dozví se od manžela o jeho nevěře a prožije další drobné, zdánlivě všednodenní epizody. Pohledná a
sympatická žena je v něčem naivní až dětinská, chvílemi je nerozhodná a ostýchavá. Hlavní postavu ztvárnila naprosto
přirozená Iva Bittová, která filmu jednoznačně dominuje.

Vstupné 55,-

do 12 let nevhodný

26. středa JEDNOTKA PŘÍLIŠ RYCHLÉHO NASAZENÍ VB, USA, Francie (2007) 121´ tit.
v 19,30

Režie: Edgar

Hrají: S.Pegg, N.Frost, J.Broadbent, T.Dalton, B.Whitelawová,…

Hodně britská, hodně černá a hodně akční komedie, líčící osud snaživého policisty, který je nadřízenými z Metropolitní
policie odstraněn do malebného, bezproblémového městečka Sanford. Nedoceněný muž zákona tělem i duší
s příznačným jménem Nichoals Angel se obává, že na novém místě shnije nudou. Záhy se však kolem něj začnou kupit
„nešťastné náhody“, v nichž z celého tamního sboru jedině on vidí vraždy a díky své buldočí nátuře posléze skutečně
odhalí spiknutí.

Vstupné 55,-

28. pátek

ROMING

v 19,30

Režie: J.Vejdělek

do 15 let nevhodný

ČR, SR 105´

(2007)

Hrají: M.Labuda, B.Polívka, V.Holub, J.Constantin, V.Javorský, ...

Hořká komedie s romskou tematikou o dvou dávných kamarádech, zamlklém a snivém Romanovi a svobodomyslném
Stanovi, kteří se vypraví rozhrkaným náklaďákem společně s Romanovým dospělým synem Jurou na cestu za dívkou,
která byla kdysi Jurovi zaslíbena a která právě dosáhla dospělosti. Putování do daleké slovenské vesničky je svébytným
druhem road-movie, v níž hraje důležitou roli sebepoznání a harmonizace vztahů všech tří mužů.

Vstupné 65,-

přístupný

30. neděle OBSLUHOVAL JSEM ANGLICKÉHO KRÁLE
v 19,30

Režie: Jiří Menzel

ČR,SR 119´

(2006)

Hrají: O.Kaiser, I.Barnev, J.Jentschová, M.Labuda, M.Lasica,…

Smutná komedie podle stěžejního díla Bohumila Hrabala. Příběh mladého muže Jana Dítěte se odvíjí od třicátých do
šedesátých let minulého století, na něž vzpomíná zestárlý hrdina, který po propuštění z vězení žije jako cestář kdesi
v pohraničí. Dítě, jemuž se nakrátko splnil sen být milionářem, si vybavuje především tři svá číšnická působiště,
vzpomíná na svou manželku a další ženy svého života a připomíná si bohaté zákazníky, kteří se znalecky oddávali
různým požitkům.

Vstupné 70,do 12 let nevhodný
****************************************************************************************

22.09.2007
Svoboda nad Úpou – program slavností
(info. 499 871 216 www.svobodanadupou.eu )
Dobová tržnice …………………………………………..……………. 10,00
Program : RUDOLFŮV DVŮR
Střelba z kuší , vrhací zbraně, jízda na koních ……………………. 11,00
Program : NÁMĚSTÍ SVORNOSTI
Kouzelník Magic Erik Forkus ……………………………………… 11,00
Kejklíř Vítek …………………………………………………………. 11,30

Vystoupení ZŠ Svoboda nad Úpou ………………………….....……… 12,00
Příjezd císaře Rudolfa II ……………………………………………..12,45
Šermíři Rego …………………………………………………………. 13,15
Ballata ( historické tance ) ……………………………………………13,45
Star West ( taneční skupina ) …………………………………………14,00
Crazy team ( vystoupení několika násobného mistra ČR …………..14,15
v break danc a elektrik boogie Robina Heráka
Kejklíř Vítek …………………………………………………………..14,30
Ballata ( historické tance ) ……………………………………………15,00
Star West ( taneční skupina ) …………………………………….…..15,15
Šermíři Rego …………………………………………………………..15,30
Kouzelník Erik Forkus ……………………………………………….16,00

Crazy team ( break danc a elektrik boogie ) ……………......…………..16,30
Ballata ( historické tance ) ……………………………………………16,45

Star west ( taneční skupina ) …………………………....……………….17,00
Vyhodnocení soutěžního kvízu o ceny ……………………………….17,15
Kejklíř Vítek …………………………………………………………..17,45
Ballata ( historické tance ) ……………………………………………18,15
Program VEČERNÍ:
VĚRA MARTINOVÁ a Jamie Marshall, Lenka Slavíková………..19.00
SLZY ( hudební skupina ) ……………………………………………20,30
SHŠ Rigel a Raraši z kančích hor ( ohnivé vystoupení ) ………… 21,20
Ohňostroj…………………………………………………………….…22.00

SLZY ( hudební skupina )………………………...................... 22.20 – 24.00
Rudolfovy slavnosti se konají pod záštitou města Svobody nad Úpou, které je společně s městským
informačním střediskem pořadatelem akce. Program připravila SHŠ Rigel a provázet Vás bude Olin Kysela.

INFORMACE HOSPODÁŘSKO-SPRÁVNÍHO ODBORU:
●

byla připravena dokumentace pro opravu Horské ulice, začne se v týdnu od 20.8.2007, dále připravujeme
lokality Nový svět, u paní Krčmářové a Třešňovku
● pokračuje se v opravách chodníků, dělají se i bezbariérové nájezdy
● zpracovává se dokumentace pro novou hasičskou zbrojnici, ve hře je starý výměník na
Rýchorském
sídlišti
● požádali jsme o vyjadřovačky k 70 km rychlosti v Maršove II (od Karla IV až na konec katastru)
● provádí se rekonstrukce topení na stadionu
● byla provedena rekonstrukce sociálek v MŠ
● byl realizován prodej bývalé MŠ na Rýchorském sídlišti a prodej pozemků na Duncanu
● byly provedeny zemní práce pro přístřešek na kontejnery u školní jídelny
● proběhlo jednání ke zpracování studií pro výstavbu rodinných domků v lokalitách
B2 – Sluneční stráň a B7 – Nový svět
● práce, které budou provedeny v Horské ulici: položení obrubníků a žlabovek,výměna a doplnění
příčného odvodnění, zřízení příkopů, úprava nátoku do propustu a výměna příkopových tvárnic,
vyčištění kanalizace, cílem je zabránit valící se vodě při přívalovém děšti
● oprava chodníků: provádí firma REPARE, začalo se u LUCRACA a pokračuje se dále na Maršov,
součástí jsou též bezbarierové nájezdy, počítáme, že v letošním roce dáme do chodníků částku cca
250.000,- Kč

ZPRÁVY Z RADNICE
● na radnici se konalo setkání starostů spádové oblasti s firmou OREDO, kde se
jednalo o připravovaném integrovaném dopravím systému jehož centrem pro tuto oblast
by byla Svoboda nad Úpou

● na začátku měsíce starosta předal žádosti krajským radním na výstavbu kruhových objezdů
● starosta jednal s ředitelem Správy KRNAP o předání dalších pozemků městu
● starosta se zúčastnil slavnostního podpisu smlouvy s vybranými dodavateli „Čistá Horní Úpa“.
●
●
●
●
●
●

Ta přinese městu nové investice v desítkách milionů korun.
starosta jednal s firmou ŽIVA o možné dodávce multifunkčního zařízení včetně sněhové frézy pro město
na radnici jednali se starostou technický a ekonomický náměstek SSŽ o dodatcích smlouvy na výstavbu
mostu na Nový Svět
starosta jednal na Krajském úřadu z ředitelkou Krajského projektování o možných dotacích pro město
na radnici jednali zástupci firmy DD –reality o možné výstavbě rodinných domků v Luční ulici
(nad bývalou zvláštní školou)
starosta navštívil na soukromé chatě ministra zdravotnictví pana MUDr. Julínka
starosta se zúčastnil s prezidentem republiky výstupu na Sněžku při otevření nové poštovny (viz foto)

Informace, zprávy, inzerce

SF 694 – 30.8.2007

Ing. Milan Oravec, starosta města
e-mail: starosta@musvoboda.cz, www.musvoboda.cz

*** SRPNOVÍ JUBILANTI ... V měsíci září oslaví svoje životní jubileum pan Bohuslav Ševc,
paní Ludmila Cervanová, paní Valeria Meszárošová, paní Eliška Jarkovská, paní Margita Búdová,
paní Vladimíra Kirchhofová, paní Alžběta Molnárová a pan Josef Silný. Do dalších dnů, měsíců a let
přejeme všem oslavencům hodně slunných dní v babím létě a mírnou zimu, aby tolik nebolelo
zdražování energií.

UPOZORNĚNÍ
Připomínám všem zapomnětlivým občanům, kteří dosud nezaplatili poplatek (480,- Kč/osobu) za svoz
komunálního odpadu za rok 2007, kterou měli zaplatit do 30. 6. 2007! Nyní jim podle obecně závazné
vyhlášky Města Svoboda nad Úpou č. 2/2005 hrozí, že se jim dlužná částka zvýší na trojnásobek.

Svoz nebezpečného odpadu je tyto následující soboty:
1. 9. 2007, 3. 11. 2007 ve Svobodě na náměstí v době mezi 9. – 10. hodinou a u Rýchorky mezi 10. a 11.
hodinou. Zde můžete odkládat ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, výbojky, akumulátory, baterie,
nádoby znečištěné od barev, lepidel a olejů, apod.
Dana Petržílková, referentka odpadového hospodářství

*** PRONAJMU 3+1 ... s garáží v Janských Lázních u lanovky. tel. 777 943 923
*** KOUPÍM GARSONKU ... ve Svobodě nad Úpou

605 502 725

*** UZÁVĚRKA PŘÍJMU PŘÍSPĚVKŮ ... do městských novin je každý měsíc 4 dny před posledním
pracovním dnem (ty potřebuje tiskárna na vytisknutí a poskládání novin)
*** RUDOLFOVY SLAVNOSTI ... budou 22.9.2007 - dobová tržnice, celodenní program, v 19,00
vystoupení Věry Martinové. Podrobnější informace najdete v příštím čísle novin.
• město předem děkuje sponzorům Rudolfových slavností:
- IMO-STAR98 s.r.o.
- Krkonošské papírny, a.s.
- ČEZ a.s.
- Královéhradecký kraj
- Vodovody a kanalizace a.s.
- OSNADO s.r.o.
- Česká spořitelna a.s.
- LUCRACO s.r.o.
Ivana Hlaváčková, tajemnice MěÚ

UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY MARŠOVA II:
Od následujícího termínu svozu nebezpečného odpadu, tj. od 1.9.2007 bude rozšířen počet stanovišť o další,
v Maršově II, U autobusové zastávky na Pec pod Sněžkou, tj. u čp. 41.
Do konce roku 2007 se tedy ještě uskuteční svozy nebezpečného odpadu v těchto termínech:
1.9. 2007 a 3. 11. 2007
Svoboda náměstí
9,00 - 10,00
U Rýchorky
10,00 - 11,00
Maršov II
11,00 - 11,30

*** HORKÁ ZPRÁVA ... Vážený pane Ondráčku, práce na úpravě odvodnění v Horské ulici začaly
přípravnými pracemi a budou pokračovat po dílčích úsecích tak, aby co nejméně zatěžovaly místní
obyvatele.Pokud bude potřeba místní uzavírka nebo omezení parkování, budeme Vás i občany informovat
předem osobně, popř. prostřednictvím Městského úřadu. Nejnáročnější práce budou instalace příčných svodů,
kdy bude potřeba na několik hodin místní komunikaci úplně uzavřít, i o této situaci budeme informovat.
Děkujeme za Váš zájem, s pozdravem Václav Melichar, jednatel společnosti

MANIKÚRA A
MODELÁŽ NEHTŮ
Modeláž 3fázovým
i 1fázovým gelem,
P.shine – japonská
péče o přírodní
nehty, lakování a
zdobení, nehtový
piercing, masáže
rukou
Kadeřnictví L.I.S.
style
5. května 432
Svoboda nad Úpou

OBJEDNÁVKY NA TEL.
731 211 124

