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Úvodník - Pěkné a příjemné Velikonoce!
Po letošní nezvykle teplé zimě, která určitě nepotěšila majitele
lyţařských vleků, hotelů, penzionů, restaurací, lyţařských škol a
půjčoven, nás zřejmě potěší alespoň účty za dodávky plynu, páry nebo
pevných paliv. Zahrádkáři se zase nebudou zlobit, kdyţ na Velikonoce
místo odhazování sněhu budou hrabat listí, rýt záhony nebo vysazovat
květiny.
Dnes bych se ale rád zmínil o jedné starosti, se kterou si nevím
rady. Jeden můj soused se mě přišel zeptat, jestli by nám nevadilo,
kdyby skácel břízu na pomezí naší parcely a dalšího souseda. Větve
mohutného stromu mu vadí v příjmu signálu bezdrátového napojení na
Internet. Ujistil jsem ho, ţe nás jenom potěší, kdyţ se zahrada
prosvětlí a celý podzim nám nebudou na balkon a do bytu pršet
miliony semínek břízy. Vzpomněl jsem si, jak se soused před dvaceti
lety ptal, jestli by neměl tu břízku porazit. Tehdy mu má ţena řekla, ţe
třímetrová břízka nikomu nevadí - a ţe by to byla škoda. Dnes, kdyţ
bříza roste do nebe a při kaţdém silnějším větru máme obavy, ţe nás
v našem domku navštíví, máme jiný názor. Aţ vám ho řeknu, určitě
dostanu pár dopisů nebo telefonátů, ze kterých se dozvím, ţe kdo
nemá rád stromy, nemá rád ani lidi. Víte, o čem jsem hluboce
přesvědčen?
Kdyţ jsem nejen na obou loukách, na kterých jsem postupně
stavěl rodinné domky, sázel desítky stromů (mohu doloţit
fotografiemi) - a po městě sázel stovky dřevin (opět mohu doloţit
fotografiemi), měl mi někdo přerazit ruce. Dnes bych hlasoval pro
zákon, který by zakazoval takovým cvokům, jako jsem byl já, sázet
bez souhlasu dendrologů a zahradních architektů jakékoliv stromy stejně jako se dnes vyţaduje souhlas při jejich kácení. A pokud s
kácením přerostlých stromů uvnitř obcí včas nezačneme, budeme
muset v našich subtilních rodinných domcích při kaţdém proryvu větru
chodit do krytu, pokud chceme přeţít - a o chůze ulicemi ani
nemluvím. Trochu to začíná připomínat procházku minovým polem.
Máte pocit, ţe přeháním? Aţ půjdete na procházku Horskou ulicí
směrem na Duncan - trochu se rozhlédněte. Mezi Japiem a lesárnou
vás můţe políbit vzrostlý smrk (doloţím fotkou) - a nad lesárnou se
podařilo celé řadě stromů úspěšně dosáhnout úctyhodné výšky přesto,

ţe dokonale zlikvidovaly pracně vyhloubené příkopy. Přívalové deště
pak nemají jinou šanci, neţ se drát do údolí po cestě, která podle toho
vypadá.
Od agentury JPP jsem se dozvěděl, ţe tudy povede cyklostezka a současně s její realizací se dočká komunikace v horní části Horské
ulice i nového povrchu. A kdyţ uţ jsme u silnic, mám pro paní I.M.
dobrou zprávu od p. Ing. Hůrky - cesty na Sluneční stráni se dočkají
opravy v nejbliţší době.
Dnešní úvodník jsem věnoval
problémům se stromy proto, ţe kácení se
povoluje jen do konce dubna - a pak
musíme čekat zase dalšího půl roku. Mohli
bychom ještě dubnovou šanci vyuţít. Letos
se chceme se ţáky svobodské školy pustit
do projektu "Krkonoše vnitřní a vnější",
který navazuje na celostátní projekt
"Krajina za školou". Teprve v konfrontaci historických dobových
fotografií se současností mi dáte za pravdu, ţe jsme naši krajinu
dokonale zaplevelili.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
FOTBAL
Rozpis utkání jarního kola III.tř. muţů
15.4. Kocbeře - MFC Svoboda 14.00
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. SB Rýchory - Lokomotiva Louny
ne 29.4. SB Rýchory - Blesk Jablonec
so 5.5. Česká Lípa - SB Rýchory
ne 6.5. SB Rýchory - Blesk Jablonec
so 19.5. SB Rýchory - Česká Lípa
ne 20.5. Blesk Jablonec - SB Rýchory
so 26.5. Česká Lípa - SB Rýchory
ne 27.5. Lokomotiva Louny - SB Rýchory
ne 17.6. Blesk Jablonec - SB Rýchory
so 23.6. SB Rýchory - Blesk Jablonec
MLADÍ HASIČI
MLADÍ HASIČI UŢ ZÁVODÍ. Mladým hasičům začala nová sezóna
v sobotu 31.3.2007, soutěţí v Radvanicích. Byla to první disciplína do
celoroční činnosti "O pohár starosty". Na tyto závody jsme jeli ve dvou
kategoriích - starší a mladší. Nejdřív jsme si udělali místní kolo, kde
jsme museli vybrat do kaţdé kategorie dva mladší a dva starší. Náš
sbor reprezentovali Lucka Čudková a Terka Horáková (starší) a Vašek
Spěvák a Péťa Hrobařová (mladší). Byly to dost těţké závody, protoţe
bylo hodně dětí a velká konkurence. Alespoň jsme tam okoukali a
spoustu fíglů uplatníme v k dalším trénování a závodění. Zúčastnili
jsme se soutěţe " PO OČIMA DĚTÍ" Pokud se zúčastnila i škola a MŠ,
tak připomínám, ţe uzávěrka soutěţe je 15. dubna 2007!
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 polovině dubna provedeme sběr ţeleza. Přesné datum bude
vyvěšeno na Rýchorce, na zbrojnici a v cukrárně.
ŢÁDÁM ZLODĚJE DŘÍVÍ U KLUBOVNY, ABY HO LASKAVĚ VRÁTIL,
NEMÁME S DĚTMI ČÍM TOPIT A NAVÍC BYL VIDĚN !!!!!
14. dubna 2007 provedeme úklid a úpravu terénu u klubovny a
zároveň si uděláme táborák a opečeme buřtíky. Prosím rodiče nebo
další občany Svobody, kteří budou mít chuť, aby nám přišli pomoci. 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
SOUTĚŢE AŠSK
Asociace školních sportovních klubů vypsala na jaro celou plejádu
soutěţí. Svobodská škola má na triku okrskové kolo v McDonald Cupu
- fotbalu mladších ţáků, ZŠ Ţacléř (ředitelem tam je Mgr. Karel
Ševčík) uspořádala okrskové kolo ve vybíjené, ZŠ Špindlerův Mlýn ve
florbalu - a na obzoru jsou okrsková a okresní kola v dalších sportech.
Ve Svobodě chceme znovu oţivit pálkovanou - a hned po Velikonocích
uspořádáme náborový turnaj pro zájemce z řad kluků i děvčat v
nejjednodušší formě pálkované - v Tee-ballu. Trutnov připravuje
tradiční přebor v přespolním běhu a silniční cyklistice, na počátek léta
čeká atlety Pohár rozhlasu a atletický čtyřboj.
-so
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Zprávy ze školy
1. V úterý 27.3. proběhlo na Černé hoře poslední lyţování.Majitelé
lanovky nám darovali celodenní jízdenku za 1 Kč. Akce se
zúčastnilo cca 40 ţáků naší školy.
2. Florbalový turnaj ve Špindlerově Mlýně Dvě druţstva ţáků se
zúčastnila florbalového turnaje. Mladší ţáci obsadili 5. místo,
starší ţáci byli devátí. Děkujeme panu Rolencovi za doprovod.
3. Okresní kolo Zeměpisné olympiády 2007 Minulý týden proběhlo
okresní kolo Zeměpisné olympiády v Trutnově. Naši školu
reprezentovali ti nejlepší ze školního kola. V kategorii 6. třídy
obsadil Jan Juhász 14. místo, v kategorii 7. tříd byla Iveta
Hrušovská 10. a v kategorii 8.-9. třída byl Norbert Tipplet 12.
Děkujeme paní učitelce Nešněrové za přípravu ţáků.
4. Naši ţáci se zúčastnili jiţ 4. ročníku závodů na lyţích. Závod se
uskutečnil na perfektně připravené trati na Černé hoře. Z naší
školy si nejlépe vedli ve svých kategoriích tito ţáci:
kategorie 1. třída

Adéla Miškovská 2. místo
Aneta Fleischerová 4. místo
Zdeněk Tlachač 2. místo
Matyáš Ptáček 4. místo
kategorie 2.-3. třída
Nikola Procházková 2. místo
Jan Pikl 4. místo
Marek Tůma 6. místo
Patrik Munzar 7. místo
kategorie 4.-5. třída
Kateřina Fričová 2. místo
Alena Mocková 4. místo
Filip Rolenec 3. místo
Martin Mocek 6. místo
kategorie 6.-7. třída
Isabela Kyselová 1. místo
Pavla Holubová 2. místo
Lucie Čudková 3. místo
Vratislav Miškovský 1. místo
kategorie 8.-9. třída
Jakub Kulda 1. místo
5. Letos jiţ potřetí se uskutečnila během noci z 30. na 31. března
2007 ve spolupráci knihovny se školou Noc s Andersenem.
Šestnáct dětí ZŠ Svoboda nad Úpou poed vedením Mgr. Ziny
Rutarové spolu s paní knihovnicí Pavlou Tůmovou mělo
připravený zajímavý program (soutěţe, kreslení, předčítání) a
následné přespání v knihovně, ráno pak společnou snídani a
vyhodnocení soutěţe. Dětem se báječná akce líbila - a
organizátorky byly spokojené s jejich aktivitami i kázní.
6. O úspěšném výjezdu čtyřicetičlenné výpravy ţáků naší školy do
Prahy na finále ankety Zlatý Ámos i báječném daru bývalého
ţáka naší školy Ing. Zbyňka Cejnara napíšeme podrobnější
zprávu na samostatné stránce.
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starosta@musvoboda.cz











DUBNOVÍ OSLAVENCI … Své významné ţivotní jubileum oslaví
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.
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!
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!)
ANKETA ZLATÝ ÁMOS … finále ankety o Zlatého Ámose se





konalo 8. března na MŠMT v Praze. Gratulujeme řediteli
svobodské školy Mgr. Janu Hainišovi, šestičlenné partě
účinkujících školáků i Norbertu Tippeltovi, který zasedal v
porotě, k perfektnímu vystoupení ve finálových bojích.
Děkujeme také bývalému ţáku naší školy Ing. Zbyňku Cejnarovi
- obchodnímu řediteli mezinárodní firmy Le cygne electronics za
vybavení početné skupiny našich ţáků overaly a bundičkami,
které naše ţáky dokonale zviditelnily! K vystoupení ţáků se ještě
vrátíme - a fotografie z finále zveřejníme v městské knihovně.
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.
Prodej nemovitosti … ve vlastnictví České spořitelny,a.s.
Svoboda nad Úpou, nám. Svornosti 75 prostřednictvím Realitní
společnosti České spořitelny, a.s., Vinohradská 180/1632, 130
11, Praha 3. Nabídky na koupi dle podmínek prodeje musí být
doručeny poštou nebo osobně předány na výše uvedenou adresu
nejpozději do 23. 4. 2007 do 15.00 hod. Bliţší informace o
předmětu prodeje a podmínkách prodeje je moţno obdrţet
zdarma na kontaktní výše uvedené adrese, na stránkách
www.rscs.cz, nebo na tel.č. 800 227 227.
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