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Úvodník - Má smysl jít k volbám?
Doby, kdy nejen ve Svobodě, ale v celém ČSR a ČSSR nebo
ČSFR a ČSSSSR a vůbec v celém táboru míru chodilo k volbám
99,98% voličů a pěkně ukázněně volilo navrţené kandidáty, dávno
minuly. Tehdy všichni předváděli svou oddanost a věrnost rodné
straně a vládě, míjeli plentu pro úpravu volebních lístků - a
manifestačně házeli neposkvrněné volební lístky do volebních uren. Na
udivenou otázku vnoučat: "To jste k volbám jít MUSELI?" nám v hlavě
jen doznívá slábnoucí ozvěna (museli, museli, museli ...). Samozřejmě
jsme nemuseli chodit k volbám, nemuseli jsme volit manifestačně a
nemuseli jsme si dávat pozor na to, co a před kým něco řekneme.
Heliodor Pika, Rudolf Slánský, poslankyně Milada Horáková a stovky
dalších taky nemuseli přiznávat velezradu, kterou nespáchali.
Mnoho lidí s nostalgií na tu krásnou dobu vzpomíná. Ano, byli
jsme mladí - a v mládí je všechno báječné. Rád vzpomínám na
výbornou betonářskou partu, ve které pod vedením inţenýra
ekonomie, který se vrátil po jedenáctiletém vězení (spáchal to, ţe jeho
otec byl za první republiky poslancem za stranu lidovou), byl také
prokurátor ze Znojma (někde se neprozřetelně bavil o podivném úmrtí
ministra zahraničí Jan Masaryka) a do míchačky s námi házel štěrk a
písek ještě jeden cukrář, jeden řezník, jeden redaktor Svobodného
slova a dva studenti. Byli jsme jediná parta na velké stavbě, která
jedla o polední pauze pomocí příborů - a během práce se občas ozvala
věta: "Pane doktore, podal byste mi laskavě ten krumpáč?" Stejně rád
vzpomínám na dlouhé noční směny v třineckých ţelezárnách.
Vyprávění některých spolupracovníků, kteří díky záboru Těšínska
nejprve polskou - a později německou armádou proţili válku u
Stalingradu i zajetí na obou válčících stranách - a teprve po
desetiletém pobytu v zemi, kde zítra znamená včera, se mohli podělit
o své ţivotní zkušenosti s námi, tehdy mladíky, kteří o cestování
jenom snili, bylo nesmírně zajímavé a poučné. Promiňte mi tu
nekonečnou větu, ale lepší jsem nevytlačil.
Víte, proč jsem se dnes tak odkopal? Stále častěji slýchám
povzdechy, ţe za totáče to bylo lepší. Všichni měli práci, nemuseli mít

strach, ţe přijdou o místo, nafta stála 90 haléřů, benzín něco přes dvě
kačky, později jen o pár korun víc, lékařská péče zdarma včetně léků,
vlak za pár korun, dovolená na horách za pusinku, lanovka na Černou
horu za 10,- Kčs a hranice ţádný korzo. Prostě ráj. Přátelé, tohle
všechno zase můţete mít! Chce to najít volební stranu, která vám
tohle všechno zase slíbí, potom jít k volbám, dostat takovou stranu k
moci - a pokud vám všechny ty báječné věci nezařídí, třeba vám zajistí
skanzen (něco na způsob Kuby, Albánie nebo Běloruska), kde byste si
mohli všech podobných lahod uţívat.
Důvěrně vám ale mohu říct, ţe jsem na ostrově svobody - tedy
na Kubě - byl před pár lety a tam jsem pochopil lidovou moudrost, ţe
není všechno zlato, co je v řiti.
-so
Pokud byste ale přece zamýšleli jít k volbám, předloţím vám
čerstvou zprávu z radnice: Volby do Parlamentu České republiky 2. a
3. června 2006.
Volební okrsky:
- Okrsek č. 1 pro voliče s trvalým bydlištěm v kat. území Svoboda nad
Úpou ve Školní jídelně Základní školy
- Okrsek č. 2 pro voliče s trvalým bydlištěm v kat.území Maršov 1 a
Maršov 2 v budově bývalé Mateřské školy na Rýchorském sídlišti.
Hlasování
2.6.2006 (pátek) 14,00 hod. - 22,00 hod.
3.6.2006 (sobota) 8,00 hod. - 14,00 hod.
Zapisovatelé okrskových volebních komisí
Okrsek č. 1: Ivana Balcarová (kont. 499 871 105)
Okrsek č. 2 : Marta Vlčková (kont. 499 871 105)
Voličské průkazy Voliči, kteří budou volit mimo místo svého trvalého
pobytu si mohou od 18. května 2006 vyzvednout voličský průkaz na
Městském úřadu ve Svobodě nad Úpou.
Tento průkaz můţe být vydán pouze:
a) voliči osobně
b) osobě, která se prokáţe plnou mocí s úředně ověřeným podpisem
voliče
c) na ţádost voliče můţe být zaslán písemně
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
VELKÁ CENA KRKONOŠ

Poslanec ČSSD PhDr. Robin Böhnisch byl patronem 21. ročníku
Českého poháru v bězích do vrchu. V sobotní Velké Ceně Krkonoš v
Horním Maršově byl průvodcem ministra vnitra Mgr. Františka
Bublana.
Velká cena Krkonoš v silničním běhu do vrchu na trati Horní
Maršov - Pomezní boudy je součástí Českého poháru v bězích do
vrchu. Letošní 19. ročník se po všech stránkách vydařil.
Ještě
před startem hlavního závodu uspořádali organizátoři běh nejmenších
adeptů atletiky - předškolních dětí na 80m, potom ţáky mateřských
škol a jako Malou cenu Krkonoš dva závody v běhu na 2 km "Buď fit"
muţů a ţen (včetně mládeţe). Srdcem i duší závodu je Mgr. Jiří
Javůrek a vydatně mu pomáhají starosta obce Ing. Petr Kučera,
rozhodčí Mirek Novotný a pracovníci tělovýchovného svazu pp. Jeřábek
a Pivko.
Obě kategorie soutěţí "Buď fit" měly na startu dvě výrazné
osobnosti: talentovaného staršího ţáka Ondru Mohra ze svobodské ZŠ,
který celé početné pole závodníků nechal v cíli daleko za sebou - a
úspěšnou reprezentantku ČR v běhu na lyţích - juniorku Petru
Holubovou ze Svobody nad Úpou, která závodí za OLFIN CAR Trutnov.
Sportovní rodina Holubových ještě byla zastoupena na stupních vítězů
i v dalších kategoriích. V mladších ţákyních byla Pavla Holubová na 3.
místě a tatínek Petr Holub obsadil v kategorii muţů nad 40 let druhé
místo za svým jmenovcem Miroslavem.
Hlavní závod muţů vyhrál Petr Vymazal z Kroměříţe časem
55.37, svobodské patrioty jistě potěší krásné 3. místo veterána Jiřího
Javůrka (nad 50 let) v čase 1:05,51 i skutečnost, ţe v hlavní kategorii
zaběhl pěkný čas svobodský policista Martin Blaţek, který startoval za
SK Janské Lázně. V pěkném jarním počasí se hlavního závodu
startovalo a ukončilo (!!!) 76 závodníků. Připomínáme, ţe se běţelo do
vrchu 15 km s převýšením 471m. V kategorii ţen vytvořila nový
traťový rekord Iva Milesová - AC Kovošrot Praha časem 1:03,17.
Zlepšila o 41 sekund dosavadní traťový rekord A. Pichrtové.
Na závěr ještě poděkování sponzorům, kteří přispěli k zajištění
dobré úrovně 19. ročníku VC Krkonoš: OÚ Horní Maršov, SKI Pec a.s.,
Dopravně stavební s.r.o Trutnov, PhDr. Robin Bönisch, Zd. Zoubek Hollandia, ČNES a.s. Kladno, Pivovar Trutnov, Milan Hlaváč, Horní
Maršov a KRNAP Vrchlabí.
-so

FOTBAL
Dolní Branná - SK MFC Svoboda 1:0 /0:0/
První jarní zápas po dlouhé pauze bohuţel nedopadl pro Svobodu
dobře. Ve vyrovnaném zápase byli šťastnější domácí, kteří z minima
šancí vstřelili gól. Skvěle zachytal náš nestárnoucí gólman Freda
Patzelt, který zaskočil za naši jedničku Honzu Kyncla.
SK MFC Svoboda - So.Hajnice - odloţeno pro nezpůsobilý terén.
Termín bude teprve znám, jelikoţ soupeř neakceptoval námi nabídnutý
termín 1.5. Tuto sobotu hrají od 15.00 na domácím hřišti starší ţáci s
týmem Malých Svatoňovic a muţi zajíţdějí v neděli do Hostinného.
Výkop je v 17.00.
St ţáci: Jiskra Kuks - SK MFC Svoboda 6:3

PODĚKOVÁNÍ: Tímto SK MFC SVOBODA děkuje firmě MEGA Plus
s.r.o. Janské Lázně za bezplatné zapůjčení sněţné frézy, která nám
pomohla při odstranění sněhu ze stadionu.
Pavel Vlček
BASEBALL
Sedm našich hráčů tvoří motor nového klubu Patriots Liberec,
jehoţ manaţerem je Radek Šenk. Má na triku i další sportovní činnost
(hokej, fotbal) - a v Liberci vybudoval moderní baseballový stadion.
Nakoupil hráče a získal pro svůj tým ligovou účast. První zápasy ČML
2006 naznačily, ţe cestu do Extraligy myslí Radek váţně. Patriots
Liberec porazil béčko Tegoly Praha na jejich hřišti 15-3 a 11-6. Příští
sobotu jedou na dvojzápas do Bučovic a 14.5. do Třebíče.
Radek Šenk o tel.: +420 777 569 693
e-mail: radek.senk@sundisk.cz
Muţi SB Rýchory hrají mezioblastní soutěţ. Dvě zahajovací utkání
jarního kola na hřišti v Trutnově hostíme v sobotu 29.4. od 13ti hod.
tým Laso Kladno, v neděli 30.4. od 11ti hodin tým Red Crayfich
Rakovník. Další zápas hrajeme v Mladých Bukách v sobotu 13. května
proti týmu Blue Turtles Čes. Lípa a v neděli 14.5. s Tempem Praha.
Tým SB Rýchory tvoří převáţně zkušení hráči ze Svobody doplnění
mladými nadějemi Mladých Buků, kteří reprezentovali KH kraj na
Olympiádě mládeţe.
BĚH NA LYŢÍCH
Letošní lyţařská sezóna zastihla Petru Holubovou ve vynikající
formě. Bojovala na špici juniorské reprezentace. Získala 1. místo na
Mistrovství ČR ve skiatlonu (3km klasicky+3km volně), 2. místo na
MČR 5km klasicky, 3. místo na MČR sprint volně, 3. místo na MČR
štafet klasicky, vítězství v seriálu Českého poháru 2005-2006!!
Gratulujeme!
-so
JEZDECTVÍ
Velikonoční halové Parkurové závody
Milým zpestřením velikonočních svátků
byl 3../4/ ročník jezdeckých halových
závodů. Ty letošní se opět konaly v
jezdeckém areálu Nová Amerika u Jaroměře
15. a 16.4. Členové našeho oddílu zajistili
bezproblémový průběh závodů. Za všechny
jmenujme správce pracoviště p. Jindřicha
Šolce, a pana Aleka Pejose, stavitele
parkurů. Jím postavené parkury sklidily pochvalu, líbily se jezdcům i

trenérům. 269 startujících se utkalo v sedmi soutěţích. Bezesporu
největším překvapením byl výkon desetileté Moniky Zemánkové, která
s poníkem Borkou zvítězila ve své kategorii a natřeli to i velkým
koňům s dospělými jezdci! Moc blahopřejeme. Dalším velkým
úspěchem bylo umístění Veroniky Doleţelové s Princem. Mladý kůň,
handicapován čerstvě odléčenou zlomeninou spěnky, Veroniku donesl
aţ k pěknému pátému místu. Oběma mladým jezdkyním blahopřejeme
k tak úspěšné reprezentaci našeho oddílu a přejeme mnoho dalších
vítězství s jejich čtyřnohými kamarády.
Jiţ nyní zveme všechny milovníky jezdeckých závodů na ty příští.
Moţná se uvidíme v nové jezdecké hale ve Svobodě nad Úpou, která je
jiţ ve výstavbě.
Svatava Juhászová
STOLNÍ TENIS
Před uzávěrkou jsme dostali od p. Petra Bureše propozice
zajímavé dlouhodobé soutěţe pro registrované i neregistrované hráče
"O POHÁR MĚSTA SVOBODY". Hodnotí se výsledky pěti turnajů od
května do prosince 2006. Bliţší informace najdete uvnitř listu.
-so
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. V týdnu od 18. do 21.4. proběhl na naší škole Den Země. Po
výukových programech byla tato akce zakončena úklidem
Svobody nad Úpou.
2. Ve čtvrtek 27.4. se uskuteční přebor školy v Sudoku ve dvou
kategoriích 1.-5. třída a 6.-9. třída. Je přihlášeno 60 školáků!!
Přijede se podívat i redaktorka Krkonošských novin pí Jana
Mudrová. Začátek turnaje je v 10 hodin.
3. V pátek 28.4. pojedou ţáci, kteří se zúčastní zájezdu do
Chorvatska, na seznamovací návštěvu do polských Kowar.
4. Ve středu 3. května se koná okrskový přebor turnaje mladších
ţáků McDonaldCup. Hraje se od rána na stadionu ve Svobodě
nad Úpou.
5. 17.-18. května uspořádáme ve škole sběr starého papíru.
6. Ţákyně, které si jako náplň volného času zvolily jezdectví, kromě
tréninku v jízdárně pečují ve svém volném čase o své koně.
7. Ţáci i ţákyně školy ochotně pomáhají se skládáním lokálních

novin Svoboda Fórum.
8. Výuka dospělých občanů na počítačích předčila všechna
očekávání. Museli jsme program rozšířit, abychom uspokojili
všechny zájemce. Stále chodí kolem 40 lidí. Jsou rozděleni do
skupin (začátečníci a pokročilí). Výuka probíhá v úterý od 18 do
19 hod. Z, ve středu od 18 do 19 hod. P a ve čtvrtek na dvě
směny Z a P - od 18 do 19 a od 19 do 20 hod.
9. Škola připravuje zajímavý program inovace šíření informací v
našem městě. Chceme vyuţít digitálního projektoru a notebooku
školy k promítání novinek (SvobodaNews) na třech místech ve
městě: v centru (např. v zasedací místnosti radnice), na
Rýchorském sídlišti (v Rýchorce) a pro starší generaci v
klubovně Domu pečovatelské sluţby. Uvaţujeme o
čtrnáctidenních cyklech. Občané by se dozvěděli, co se událo za
poslední dva týdny ve městě - a jakou mají programovou
kulturní a sportovní nabídku pro vyuţití volného času. Do tohoto
projektu bychom chtěli zapojit mladé redaktory z řad ţáků,
případně bývalých ţáků naší školy.
10.
Přijímací řízení na střední školy dopadlo pro naše ţáky
velmi dobře. Někteří se dostali na základě prospěchu bez
zkoušek, většina zvládla zkoušky úspěšně a jen tři budou
bojovat ve druhém kole. Pro letošní niţší ročníky je to výzva ke
snaze mít dobré známky na vysvědčení. Odpadají potom starosti
s přípravou na zkoušky.

nahoru - obsah

Naši nejlepší sportovci
Pavel Dvořák
Královéhradecký kraj předával ceny
hejtmana pro handicapovaného sportovce.
Cena pro handicapovaného sportovce se
uděluje za mimořádný sportovní výkon při
sportovních hrách v rámci
Královéhradeckého kraje, či za dlouhodobou
soustavnou činnost na poli vyrovnávání příleţitostí pro osoby se
zdravotním postiţením ve sportovní oblasti.
Mezi nominovanými sportovci byl i
občan Svobody nad Úpou pan Pavel Dvořák
ml., který si toto ocenění právem zaslouţil
za svou dlouholetou reprezentaci
královéhradeckého kraje i našeho města v
několika sportech. Přes smůlu a zranění,
která ho v posledních dvou letech provází,
jsou jeho výsledky záviděníhodné. Od roku
1997 se pravidelně účastnil regionálních závodů v plavání. Nejlepší
umístění měl v Modré stuze města Náchoda - 2. místo v roce 2003 a
na Velké ceně města Trutnova v letech 2003-2005, kde zvítězil v
kategorii těţce postiţených na 50 m znak a 50 m prsa. Na Mistrovství
republiky v Brně v roce 2003 získal bronzové medaile na 50 m znak a
100 m prsa.
Ve florbalu na mechanickém vozíku byl členem druţstva S.K.
AKÁDA (Obchodní akademie pro tělesně postiţené Janské Lázně),
které získalo 2. místo na Mistrovství republiky v roce 2003.
Lyţování: na monoski lyţuje od roku 1997. Je členem klubu S.K.
AKÁDA Janské Lázně, který patří pod Český svaz tělesně postiţených
sportovců. V roce 1999 se účastnil prvních závodů Moravského poháru
v Beskydech. Umístil se ve slalomu, obřím slalomu a superobřím

slalomu shodně na 2. místě. Od roku 2000 je v reprezentaci České
republiky. Získal 5. místo z 28 v kategorii LW12/1 a 12. místo z 53
celkového hodnocení Evropského poháru v sezóně 2002/2003. V
České republice se Pavel stal mistrem republiky ve slalomu, obřím
slalomu a super obřím slalomu v Peci pod Sněţkou. V sezóně
2003/2004 měl výpadek z důvodu zranění. V sezóně 2004/2005 se
umístil na 7. místě z 24 účastníků šampionátu v superobřím slalomu
ve Vrátné na Slovensku. Absolvoval kompletní Světový pohár včetně
závodů v Coloradu a Kanadě. V ČR obsadil 2. místo z 12 závodníků v
obřím slalomu na Mistrovství republiky. Byl vyhlášen mistrem
republiky, protoţe první místo obsadil Slovák.
Za jeho reprezentaci mu jménem Města Svobody nad Úpou
děkuji a přeji i nadále zdraví, vytrvalost a další úspěchy.
Dagmar Berrová, starostka města

Robert Roudný
Fotografií z předávání plakety
Evropské konfederace baseballu Robertu
Roudnému za dlouholetou úspěšnou
reprezentaci ČR v baseballu a jeho podílu na
rozvoji tohoto sportu u nás dáváme
čtenářům se zpoţděním. Na únorovém setkání se spoluhráči plaketu a
medaili předal Rudymu čestný předseda ČBA Dr. Aleš Hrabě a
starostka města Dáša Berrová.
Byli bychom rádi, kdyby se na naše vynikající sportovce nezapomínalo.
Pokusíme se proto čtenářům postupně představit všechny špičkové
sportovce našeho regionu. Pomůžete nám sehnat informace ze všech
sportů, abychom na někoho nezapomněli? Mám na mysli celou plejádu
sportu: lyžaře, atlety (včetně mezinárodních rozhodčích), , stolní
tenisty, šachisty, softbalistky, baseballisty atd. Spoléhám na to, že mi
s kompletací přehledu nejlepších sportovců pomůžete!
-so
nahoru - obsah

Jak probíhal DEN ZEMĚ ve Svobodě?
Ve Svobodě nad Úpou proběhlo několik

akcí k oslavám Dne Země. Všechny třídy místní základní školy se
zúčastnily ekologického výukového programu střediska SEVER: ţáci 1.
třídy se zapojili do výtvarné soutěţe "Chválím tě Země má" aneb
Nejkrásnější kouty přírody očima dětí, 2. a 3. třída se seznamovala s
tím, jak se dříve hospodařilo, zkoušeli psát husím brkem a vyráběli
tvaroh., 4. a 5. třída se dokonce vypravila na program do Horního
Maršova na SEVER do prostor bývalé fary, kde se naučili podojit kozu
a v tkalcovské dílně zpracovávali na lámačce, potěráku, česačce… len.
Ţáci 6.-8. třídy uklízeli fotbalové hřiště, hřiště u sokolovny a na
sídlišti (Maršov I.). Akci zorganizovali pracovníci SEVERU a učitelé ZŠ.
Likvidaci odpadků, táborák i buřty zajistilo město.

SEVER děkuje všem zúčastněným za pomoc a spolupráci. Těšíme se,
ţe budeme zase pokračovat příští rok. Za SEVER (text a foto)
Jitka Macháčková a Jaromír Kvasnička
- Chcete vidět auto s pohonem na "řepku"?
- Chcete ochutnat biopotraviny?
- Chcete se zeptat na problémy ekologie?
Přijďte na půlhodinovou besedu se známým ekologem Martinem
Bursíkem ve středu 3.5. v 16 hodin na svobodský stadión. Spolu s
RNDr. Jiřím Kulichem ze střediska SEVER rádi zodpoví vaše dotazy.
KDO JE KDO?
RNDr. Martin Bursík (1959) je předsedou Strany zelených. V roce

1998 byl ministrem ţivotního prostředí v Tošovského vládě, kde
přispěl k emancipaci Ministerstva ţivotního prostředí a podařilo se mu
prosadit Státní program ochrany přírody a Státní program podpory
obnovitelných zdrojů a úspor. Od roku 1999 je konzultantem v oblasti
energetiky a ochrany ţivotního prostředí, v letech 2002-2005 byl
externím poradcem ministra ţivotního prostředí. Je spoluautorem
zákona na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů, podílel se
na přípravě koncepce ekologické daňové reformy.
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz






KVĚTNOVÍ OSLAVENCI … Významná ţivotní jubilea oslaví v
dubnu v našem městečku pan František Ţďánský, pan Jan
Schirmer, paní Marie Jaklová st. a pan Josef Horčička.Všem
jubilantům přejeme do dalších měsíců a let pevné zdraví, pohodu
a hodně jarního sluníčka.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ MĚSTSKÉHO ZASTUPITELSTVA …
svolává starostka na STŘEDU 3. května 2006 od 17.00 hodin do
školní jídelny ZŠ v Kostelní ulici. Na programu je financování
výstavby mostu na Nový Svět, prodej akcií České spořitelna a.s.,
Závěrečný účet města a rozprava. Od 17,30 BESEDA S OBČANY
před zahájením jednání.
Závěrečný účet Města Svobody nad Úpou … včetně zprávy o
přezkoumání hospodaření města, které provedly pracovnice
Krajského úřadu Královéhradeckého kraje, byl zveřejněn na
úřední desce Městského úřadu dne 18.4.2006 a na webových
stránkách Města www.musvoboda.cz . Připomínky k
závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně do 2.5.2006
nebo ústně na zasedání zastupitelstva, a to dle § 17 odst. 6
zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů v platném znění. Závěrečný účet bude předmětem
projednávání na veřejném zasedání Zastupitelstva Města
Svoboda nad Úpou dne 3.5.2006. Tento dokument je zveřejněn
pouze na úřední desce MěÚ a na výše zmíněných webových
stránkách vzhledem k jeho velikosti (celkem 13 stran A4). Za
MěÚ Svoboda nad Úpou
Ivana Balcarová - hlavní účetní



Nabídkové řízení na koupi bytu … 24. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Svoboda nad Úpou dne 30.3.2006 schválilo

prodej bytové jednotky č. 127/17 v čp. 127 na Rýchorském
sídlišti ve Svobodě nad Úpou za minimální cenu 360.000,- Kč
obálkovou metodou občanu s trvalým bydlištěm ve Svobodě nad
Úpou. Termín prohlídky bytu je stanoven na den 3.5.2006
(středa) v době od 15,00 do 15,30 hodin. Uzávěrka podávání
nabídek je stanovena na den 15.5.2006 (pondělí) do 16,00 hodin
na Městský úřad ve Svobodě nad Úpou k rukám Ing. Josefa
Hůrky. Nabídky budou odevzdány v zalepené obálce označené
slovy: "NABÍDKA - bytová jednotka č. 127/17 v čp. 127".
Ing. Josef Hůrka, vedoucí hospod. správního odboru


Hledám dlouhodobý pronájem … bytu 2+1 nebo 3+1 ve
Svobodě nad Úpou a blízkém okolí tel. 728 981 205 zn . spěchá
nahoru - obsah

