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Úvodník - Svoboda fórum na rozcestí!
Chcete být u toho, kdyţ vznikají noviny? Přijďte na Den s
Deníkem. Problémy, které trápí obyvatele města, zábava, soutěţe a
seznámení s prací novinářů. To vše je na programu další akce
Krkonošského deníku. Den s Deníkem se uskuteční ve středu 25.
dubna od 15 hodin před Měšťanským domem ve Svobodě nad Úpou.
Občané uvidí, jak se tvoří noviny, prohlédnou si techniku, uvidí
automobil, který mají šanci vyhrát, poznají osobně pracovníky redakce
Krkonošského deníku a budou si s nimi moci popovídat. K veřejné
diskusi byl pozván starosta Ing. Milan Oravec a další hosté. Tématem
debaty se stane nedostatek kulturního a sportovního vyţití a moţnosti,
které se do budoucna rýsují z hlediska předkládaného zájmu
investorů. V odpoledním programu vystoupí i ţákyně tanečního
krouţku místní školy pod vedením učitelky Sabiny Hrnčířové. Srdečně
Vás zve šéfredaktor Krkonošského deníku Pavel Cajthaml.
Váţení čtenáři místních novin,
uţ osmnáctý rok vydáváme původně týdeník, poslední roky
čtrnáctideník SVOBODA FÓRUM. Naší snahou po celou tu dlouhou dobu
bylo zprostředkování všech dostupných informací, které se nám podaří
získat a dostat je co nejrychleji do většiny domácností. Proto jsme od
počátku nechtěli měsíčník, ale týdeník - a pokud moţno co nejlevnější.
Měly to být noviny všech občanů, proto ten název (fórum = náměstí).
Snaţili jsme se obstarávat maximum objektivních informací a
podporovat ve městě rozvoj podnikání a sluţeb levnou inzercí,
informovat o moţnostech kulturního a sportovního vyţití všech občanů
bez rozdílu věku. Někdy se nám to dařilo, jindy třeba ne. Od Vánoc
nás však pronásledují technické problémy natolik, ţe budoucnost
dalšího vydávání je váţně ohroţena. Japonská mašinka, na které jsme
noviny tiskli, zřejmě doslouţila. Musíme proto radikálně změnit systém
tisku našich novin - a vzhledem k následnému zvýšení finančních
nákladů, zřejmě i k frekvenci vydávání.
JAK TO DĚLAJÍ SOUSEDÉ?
V Mladých Bukách jsou občané perfektně informování kabelovou
televizí, která vysílá denně a kromě toho městys vydává měsíčně
Mladobucké listy (formát A4 za 3,- Kč). Ţacléř má rovněţ kabelovou

televizi + měsíčník Ţacléřský zpravodaj (A4 za 2,- Kč). Janské Lázně
vydávají měsíčník Fontána (formát A5 za 3,- Kč) Horní Maršov vydává
čtvrtletně zpravodaj (A4 - bezplatně).
Jaké jsou perspektivy u nás? Rada pověřila tajemnici, aby zjistila
náklady vydávání SF tiskárnou Lusija. Jedno vydání (400 kusů) by
stálo 6 tisíc Kč. Zřejmě by následovala redukce na měsíčník. A to je
řešení, které mi je silně proti srsti. Z fóra by se zřejmě stal zpravodaj.
Pro zveřejňování usnesení, rozpočtů, hodnocení apod. by to bohatě
stačilo - pro kalendář akcí také, ale aktuálnost by zákonitě zmizela.
Pro mne není atraktivní prodávat staré rohlíky. Jako schůdnější řešení
vidím dvě alternativy:
a) pokusit se opravit starou mašinu a zatím pokračovat ve vydávání SF
v digitální formě na Internetu - a pro zájemce o tištěnou formu zatím
vyrábět omezené mnoţství na kopírce,
b) vydávat SF digitálně + promítat třeba na třech místech (např.
centrum, Rýchorka, DPS) SF buď za výlohou (včetně zvukového
doprovodu) nebo v sálech a klubovnách na plátno, případně pár
kousků barevných výtisků (na kopírce) v knihovnách a čítárnách.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
FOTBAL
Do prvního zápasu jarního kola III.tř. muţů nevstoupil tým MFC
Svobody správnou nohou. Vysoko prohrál s týmem Kocbeře - a v
tabulce si s ním vyměnil místo (2. - 3.). Příští utkání hrají naši
fotbalisté v sobotu od 17ti hodin doma. Ţáci hostí tým Sokola Bílá
Třemešná.
15.4. Kocbeře - MFC Svoboda 7:0
21.4. MFC Svoboda - Stráţné 17.00
29.4. MFC Svoboda -Svatoňovice 17.00
5.5. Hor. Maršov - MFC Svoboda 17.00
8.5. MFC Svoboda - Hostinné 17.00
12.5. MFC Svoboda - Černý Důl 17.00
20.5. Bílá Třemešná - MFC Svoboda 17.00
26.5. MFC Svoboda - Ml. Buky 17.00
2.6. Dolní Branná - MFC Svoboda 17.00
9.6. MFC Svoboda - Lánov 17.00
17.6. Úpice - MFC Svoboda 17.00
24.6, St.Rokytník - MFC Svoboda 17.00

BASEBALL
SB Rýchory jiţ mají rozpis na novou sezónu mezioblastní
soutěţe:
so 21.4. 13 hod. SB Rýchory - Lokomotiva Louny
ne 29.4. 11 hod. SB Rýchory - Blesk Jablonec
so 5.5. 13 hod. Česká Lípa - SB Rýchory
ne 6.5. 11 hod. SB Rýchory - Blesk Jablonec
so 19.5. 13 hod. SB Rýchory - Česká Lípa
ne 20.5. 11 hod. Blesk Jablonec - SB Rýchory
so 26.5. 13 hod. Česká Lípa - SB Rýchory
ne 27.5. 11 hod. Lokom. Louny - SB Rýchory
ne 17.6. 11 hod. Blesk Jablonec - SB Rýchory
so 23.6. 11 hod. SB Rýchory - Blesk Jablonec
SOFTBAL
Kvalitní zápasy v softbalu můţete shlédnout u sousedů v Mladých
Bukách. V sobotu 5. května se na dvou hřištích hraje liga ţen. Utkají
se týmy
hřiště A: MB-DK DK-HK HK-KL
hřiště B: KL-CH a CH-MB
V neděli 6. května hrají muţi VČ ligu:
MB - TIG TIG-HB MB-HB
V neděli 20. května hrají mladobučtí softbalisté dvojzápas s týmem
Klackaři Kostelec nad Orlicí.
MLADÍ HASIČI
TRÉNINKY MLADÝCH HASIČŮ MÁME VENKU ZA SOKOLOVNOU
KAŢDÉ ÚTERÝ OD 16:00 A NEDĚLI V 10:00. VÍTÁME JAKÉ KOLIV DĚTI
OD 4-5 ROKŮ DO 18 A PŘÍPADNĚ ŢENY, KTERÉ BY MĚLY ZÁJEM O
POŢÁRNÍ SPORT.
V sobotu 21. dubna 2007 půjdeme s dětmi na Jarní poznávací
výlet v akci DEN ZEMĚ: Trasa asi 10 km ze Svobody nad Úpou do
Horního Maršova. Pojďte s námi prostřednictvím pracovního listu
objevovat tajemství lesa a Krkonoš. start: 10:00 -10:30 vlakové
nádraţí Svoboda n. Ú.
vstupné: zdarma
Krkonošský jarmark
místo: areál ZŠ Horní Maršov
čas: 14:00 - 17:00
program: ukázky a prodej místních výrobků (medovina, šperky,
dřevěné hračky…), dílny (smaltování, potisk na látku, zdobení
perníků…), divadlo - Malé vinohradské divadlo, hudba - skupina
Bossorky 30. dubna 2007 SE KONÁ SLET ČARODĚJNIC TENTOKRÁT ZA
SOKOLOVNOU - BUDE I STEZKA ODVAHY!!! Kdo má chuť hlavní

čarodějnici Sabče Hrnčířové pomoci, můţe volat na číslo 776 798 666
nebo 777 170 121. Uvítáme i pomoc kluků z lesárny, kteří nám jiţ
pomáhali v létě (a to na jedničku!). Bliţší informace budou v místních
novinách a na letáčcích.
Lucka Trnková
ATLETIKA
20. ročník VELKÉ CENY KRKONOŠ a 22. ročník Českého poháru v
bězích do vrchu se běţí v sobotu 28. dubna 2007 v Hor. Maršově!
Start v 10 hodin, přihlášky na adresu Jiří Javůrek
tel. 499 771 207, e-mail: dvu@volny.cz
Malá cena Krkonoš - pro děti a mládeţ:
děti do 6ti let: 100m, start 9:20
chlapci a dívky 7-9 let: 400m, start 9:25
chlapci, dívky 10-12 let: 2 km start 9:30
chlapci, dívky 13-15 let: 2 km start 9:30
Buď fit bez rozdílu věku 2 km start 9:30
Vyhlášení výsledků v 10:30.
Ceny: 1. aţ 3. závodníci v kaţdé kategorii obdrţí diplom a věcnou
cenu. Těšíme se na vaši účast!
RALLY VYSOČINA
Na Mistrovství ČR RALLY-VYSOČINA,
která se jela v okolí Třebíče zvítězila
posádka Škody Felicie ve třídě SA1 MARTIN
MIČÁNEK + MICHAL KRAUS !!
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Zprávy ze školy
1. V úterý 17.4. se na naší škole uskutečnil Den Země. Kaţdá třída
měla připravenu jednu vyučovací lekci pod vedení odborníků z
ekologického střediska Sever v Horním Maršově.
Třídní učitelé vybrali pro své ţáky tyto ekologické programy :
1. + 2. třída Motýlí čarování
3. třída Máme rádi zvířata ?
4. třída Nemoci stromů
5. třída Les známý, neznámý
6. třída U jezera
7. třída Země na jedno pouţití
8. třída Země na jedno pouţití

9. třída Pohlavní choroby - globální problém
Den Země bude na naší škole pokračovat i v pátek 20.4. Tento
den se uskuteční úklid našeho města.
2. V úterý 17.4. proběhla pedagogická rada. Všichni učitelé byli
seznámeni s výsledky ţáků ve škole.
3. Ve čtvrtek 20.4. proběhnou na naší škole schůzky rodičů. Rodiče
budou informováni o prospěchu a chování svých dětí. Začátky
jednotlivých schůzek se rodiče dozví ze ţákovské kníţky svého
dítěte.
4. Tatínek Ondry Peška z VI. třídy spolu se dalšími pracovníky
svobodské Dehtochemy vyrobili klukům u brouzdaliště za
sokolovnou překáţky lpro cyklokros. Ondra je hned vyzkoušel
před publikem svých spoluţaček.

MLADÍ HASIČI
V sobotu 14. 4. jsme s krouţkem dělali pořádek okolo klubovny
za sokolovnou, posbírali jsme s dětmi kameny, uhrabali kolem ohniště
a posbírali větvičky popadané ze stromů o zimě. Ráno nám Honza
Bartoň nařezal dříví a s dětmi jsme ho štípali a k večeru udělali
táborák a opékali buřtíky. Na kytaru nám hrála Sabča Hrnčířová. Na
neděli jsme dohodli sběr ţelezného šrotu.
V neděli 15.4. jsme měli sraz ráno v 8 hodin u zbrojnice a jeli
jsme sbírat staré ţelezo. Za dospělé hasiče byl s námi Honza
Bartoníček, Martin Kyncl, Martin Ewinger, Míra Kubáň a Lukáš Málek. Z
dětí Lucka Čudková, Filip Trnka a Sabča Hrnčířová. Dopravu nám
zajistila firma KT-STAV Zdeněk Tlachač, ve firmě REGIO se nám
věnoval pan Klose. Všem děkuji za pomoc a hlavně lidem děkujeme za
šrot. Peníze pouţijeme opět na činnost krouţku mladých hasičů.

Lucka Trnková
nahoru - obsah
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starosta@musvoboda.cz












DUBNOVÍ OSLAVENCI … Své významné ţivotní jubileum slaví
v dubnu pan Jaroslav Fejkl, paní Anna Vaňková a pan Jiří
Jiruška. K jejich narozeninám jim přejeme pevné zdraví, dobrou
náladu a hodně slunných dnů do příštích dnů, měsíců a let.
(Opakujeme - porucha tisku v SF 688.)
PRONAJMU STARŠÍ BYT 2+KK … 54 m2 ve Svobodě nad
Úpou I. Informace na č. tel. 777 943 923
PRODÁM BYT … 3+1 v osobním vlastnictví na Rýchorském
sídlišti - nové jádro, plovoucí podlahy, plastová okna, dům je
zateplený. Tel. 603 591 552
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD … Svoz velkoobjemového odpadu je
připraven na sobotu 28. 4. 2007. Kontejnery budou stát na
obvyklých místech:
- Sluneční stráň - horní křiţovatka
- parkoviště naproti Národnímu domu
- Rýchorské sídliště
- Nový svět
- Maršov II naproti autobusové zastávce na Pec p.S
Jedná se o velkoobjemový odpad, nikoliv nebezpečný!
OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY … pondělí - pátek 8:00 - 11.00 a
13:00 - 16:30 hod. Tato změna je trvalá!
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ … vydaných od 1. července
1964 do 31. prosince 1993 je nutné uskutečnit do 31. prosince
2007 bez poplatku!
KDE? Na pověřeném úřadu v Horním St. Městě vedle Autostylu
proti Texlenu (opravujeme chybný údaj v SF 685: ne ve
Svobodě nad Úpou!!)
CO MUSÍM MÍT S SEBOU? občanský průkaz (nebo pas), fotografii
3,5 x 4,5 cm a řídičský průkaz
KDY BUDE VYSTAVEN NOVÝ ŘP? Za 15 - 20 dní
KDE NAJDU VÍC INFORMACÍ? www.mdcr.cz (stránky
Ministerstva dopravy - klikněte si na poznámku Czech, jinak
Vám poskytne informace v angličtině!)
JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP
IHNED. Bliţší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo
mob. 602 466 579.





NEBEZPEČNÝ ODPAD … Termíny pro svoz nebezpečného
odpadu : 5. 5. 2007, 7. 7. 2007, 1. 9. 2007 a 3. 11. 2007 na
parkovišti naproti Národnímu domu vţdy v čase mezi 9. a 10.
hodinou a u Rýchorky mezi 10. a 11. hodinou. Jedná se o
ledničky, televizory,monitory, akumulátory, zářivky, výbojky,
zbytky barev a lepidla, rozpouštědla a jiné spotřební chemické
výrobky.
STAVEBNÍ ODPAD … Další odpad, jako je např. lepenka,
eternit a další stavební materiál si musí odstranit na vlastní
náklady kaţdý sám. Nedávat do kontejnerů s nebezpečným
odpadem!!!
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