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Úvodník - Víte, odkud jste přišli?
S novým školním rokem jsme naplno rozjeli práci na společném
projektu, který iniciovala Základní škola v Mladých Bukách pod
názvem "Odkud jsme přišli, kde ţijeme, kam směřujeme"?
Základními podněty pro vznik projektu byly jednak informace,
které jsme získali od společnosti Center of Modern Education (Centrum
moderní výuky), která má vynikající výsledky s realizací celostátního
projektu "Škola za školou" - a jednak návštěva experta na
problematiku pohraničí - autora publikací ZMIZELÉ SUDETY a dalších
odborných publikací - Mgr. Petra Mikšíka.
Většina z nás, kteří ţijeme v pohraničí, si uţ neuvědomuje, ţe
předkové (rodiče, prarodiče - a pra-prarodiče) naprosté většiny
nynějších obyvatel našeho regionu, sem přišli teprve po skončení
druhé světové války. Cílem našeho projektu je získat zájem naší
mládeţe (ale i dospělých obyvatel) o prostředí, ve kterém ţijeme.
Věřili byste tomu, ţe jediná ţákyně školy znala název území, ve
kterém ţijeme a který se běţně pouţíval před druhou světovou válkou
a během ní (Sudety)? A ty děti, které věděly něco o tom, ţe se jejich
prarodiče (nebo pra-prarodiče) přistěhovali do Krkonoš teprve po
válce, byste spočítali na prstech jedné ruky.
V čem spočívá náš projekt? Děti mají nejprve ve svých rodinách
zjistit, odkud jejich předkové přišli do Krkonoš. Společně potom
získáváme staré fotografie nebo pohlednice zdejší krajiny. S tím
nemáme větší problémy, protoţe v Mladých Bukách sbírá a archivuje
staré fotografie a pohlednice paní Svobodová, v Janských Lázních
např. pan Hainiš sen., v Horním Maršově bratři Klimešové, Veselý
Výlet a Hradní společnost Eichelburg - a ve Svobodě pánové Olda
Krám, Tonda Tichý, František Koudelka. Dvojicím zájemců o účast na
projektu přidělíme kopie starých pohledů nebo fotografií. Děti mají za
úkol najít přesně místo (a roční dobu), odkud byly historické fotografie
pořízeny - a ze stejného místa udělají digitální fotografii. Potom mají
další úkol: sehnat o fotografovaném objektu nebo území maximum
dosaţitelných údajů. Oba záběry potom na společné besedě

porovnávají. Získané poznatky se vyuţívají i při výuce ve všech
předmětech, které se zabývají přírodou, tvorbou krajiny, ekologií,
historií apod.
Z dotace Kraje pouţijeme část peněz na nákup techniky (digitální
fotoaparát, diaprojektor, scanner) a část na software (výukové
programy, školení lektorů apod.). Hlavní práce bude potom ve škole
při zpracovávání údajů.
Při úvodních besedách jsem si nedovadl představit, ve které
generaci předků mají děti pátrat. Na dotaz, odkud se přistěhovali
rodiče nebo prarodiče, jsem dostával dva druhy odpovědí - buď tady
uţ bydleli nebo se přistehovali z některé sousední vesnice. Teprve
kdyţ se děti ptaly svých dědečků a babiček, dozvěděli se, ţe se
pradědeček přistěhoval po válce "kdyţ se lidé stěhovali do pohraničí"
..... V publikaci Petra Mikšíčka "Zmizelé Sudety" jsem se dočetl, ţe "Z
česko-německého pohraničí, z oblasti Sudet, byly po druhé světové
válce vystěhovány takřka tři miliony Němců a do vylidněných území se
podařilo nastěhovat 1,9 milionu Čechů. Odsun Němců a znovuosídlení
pohraničí byly největší sociodemo-grafickou událostí naší novodobé
historie. Kaţdá čtvrtá česká rodina nebo alespoň některý její příslušník
se odstěhoval do pohraničí. Výměna obyvatelstva Sudet se tak svým
způsobem dotkla kaţdého z nás. Zásah ale postihl i ekonomiku a také
kulturní a sociální tradice pohraničí. Zaniklo na 3000 obcí, jejich částí a
samot, do roku 1947 bylo zrušeno 70 000 drobných ţivností a většina
spolků, zanikly rodinné zemědělské podniky do pěti hektarů, kterých
bylo v pohraničí 350 000."
Uţ tušíte, jak zajímavá práce nás při realizaci projektu čeká - a
jak se prohloubí znalosti našich školáků o regionu, ve kterém ţijeme?
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
MFC Svoboda - FK M: Buky "B" 4:1 / 3:0/
B:Kosina 2, Bednařík, Matějka
Derby s mladobuckými starými pány bylo jasnou záleţitostí. Do
poločasu si domácí udělali náskok, takţe mohli v druhém dostat
příleţitost hráči z lavičky.
MFC Svoboda - Malé Svatoňovice 6:0 /4:0/

B:Matějka 2, Bednařík, Drahota, Kosina, Roudný
Ve svátečním odpoledni přijel do Svobody tým, kterému jsme
měli hodně co vracet (v prvním kole prohra 3:0). Svobodští hráči byli
pozitivně naţhaveni, a také to bylo vidět na hřišti. Neţ se soupeř
rozkoukal, vedli 3:0 a neustále atakovali hostující branku. Vše bylo
korunováno nádherným gólem Roudného z dvaceti metrů přímo k tyči.
Na obranu hostů je nutné podotknout, ţe přijeli oslabeni o pět hráčů,
ale to nic nemění na faktu, ţe Svoboda hrála skvělý fotbal.
A přišlo dlouho očekávané derby…
Ji.Horní Maršov : MFC Svoboda 5-4 / 3-1/
B:Kosina 2,Matějka 2
V sobotu odpoledne se všichni konečně dočkali. V 10. kole
soutěţe III.třídy svedl los po dlouhých letech dva odvěké soupeře (a to
nejen ve sportu). Neţ se fanoušci (podle střízlivého odhadu jich bylo
250, coţ je i na divizi slušná návštěva) stačili napít piva, tak díky
pohotové hlavičce Jardy Kosiny vedla Svoboda 1:0. Bohuţel se
uplatnilo přísloví "První vyhrání z kapsy vyhání", kdyţ po hrubých
chybách obrany soupeř vyrovnal a poté během pěti minut vsítil ještě
dvě branky.
O poločase byla v kabině "malá bouřka", která bohuţel
nepřinesla kýţený efekt. A kdyţ soupeř vsítil další gól a po druhé ţluté
šel Tom Hrušovský pod sprchy, zdálo se být o výsledku rozhodnuto.
Jenţe potom se děly věci, kterým by neuvěřil ani ten největší
optimista. Na ukazateli skóre běţela 80. minuta, kdyţ Matějka vsítil
gól a hráče jako kdyby někdo polil ţivou vodou. Začali ostřelovat
domácího brankáře tak, ţe chvílemi nevěděl, kde mu hlava stojí (a ani
branka). Po jednom takovém útoku se podařilo asi 2 minuty před
koncem vstřelit gól Jardovi Kosinovi.To uţ se Maršováci jak hráči, tak
především fanoušci začali bát o výsledek a určitě některým se rapidně
zvedl tlak (trenérovi Maršova určitě). To uţ napětí gradovalo i mezi
svobodským a maršovským "kotlem",kde si "fans" vyměnili několik
názorů na hru. Bohuţel slova, která padala, zrovna nevyučují na
dívčích školách, spíše se tato slova vyuţívají v zemědělství a biologii.
Kaţdý se uţ smířil z poráţkou, která by v tomto případě byla méně
bolestivá. Kdyţ píšu kaţdý, tak mám na mysli všechny kromě jednoho
- a to byl Tom Matěj - Matějka, který v 91, minutě skvělou střelou
přeloboval brankáře hostí. Radost ve svobodském kotli neznala mezí,
ţe i městská policie, která tomuto zápasu přihlíţela, se musela asi ze
zvědavosti přijít podívat k plotu. Bohuţel hned z dalšího protiútoku,
kdy hráči MFC spoléhali na to, ţe uţ bude konec, neubránili domácího
útočníka, který vsítil vítěznou branku. Byla to škoda, zvláště kdyţ nám
chybělo jedno vítězství, abychom docílili vypsané prémie v podobě
pěnivého moku. Tak snad příště.

Starší žáci
Našim klukům se bohuţel nedařilo. Nejdříve prohráli s Lánovem
1:2, kdyţ jedinou branku vsítil Bolek Pospíšil a potom nestačili na
Poříčí 0:4. Tuto neděli je opět fotbal na domácím hřišti. Ţáci přivítají
ve 14.00 M Svatoňovice a muţi od 16.00 tým Bohuslavic .Věřím, ţe
místní "fans" přijde opět ve velkém počtu.
Pavel Vlček
BASEBALL
Rozloučení s ligovou soutěţí 2005:
Baráţ o udrţení v lize se našim hráčům nevydařila. Účast v
příštím ročníku Českomoravské ligy si na náš úkor vybojovaly týmy
Hrochů Brno a Skokani Olomouc B. Olomouc v sobotu sice naši hráči
porazili, ale nás sestřelil výkonnostně slabší tým Domaţlic. V baráţi
měly tři týmy po jednom vítězství a dvou poráţkách - a jedině Hroši
Brno měli přímý postup. Pro náš tým byl celý systém baráţe unférový.
Zkrácená doba zápasů na dvě hodiny a tři zápasy ve dvou dnech na
vzdáleném hřišti (Blansko) nám vzhledem k našim finančním
problémům neumoţnily přivézt na neděli čerstvé hráče - třetí utkání uţ
byla hra na náhodu. Větší štěstí měl náš soupeř. Po třinácti letech v
ligových a extraligové soutěţi nás čeká ţivoření v ne příliš populární
"teplákovce" - mezioblastní soutěţi. Rekapitulaci ligy příště.
-so
MLADÍ HASIČI
V sobotu 24.9.2005 jsme byli na pro nás velmi důleţitých
závodech - a to na zahájení nového kola "PLAMEN", které se konalo ve
VELKÉ ÚPĚ . Počasí nám přálo, sluníčko krásně svítilo a děti neodradil
ani velký kopec, na kterém byl branný závod vytyčen a bojovaly s
velkým nasazením a i přes některé nedostatky se jim podařilo umístit
se na nádherném 3. MÍSTĚ. Je to krásné umístění, protoţe zde bylo
devatenáct druţstev ve své kategorii. Za tento úspěch dětem strašně
moc děkuji a přeji jim, aby nasazení a chuť něco dokázat, vydrţela
hodně dlouho. Na těchto závodech závodily tyto děti Terezka Horáková
,Lucka Čudková, Lucka Horváthová ,Petruška Hrobařová ,Filip Trnka a
Vašek Spěvák.
Pravidelný trénink máme kaţdou středu v 16.00 a neděli v 9.30
za sokolovnou, nové děti jsou srdečně vítány. Naše stránky
www.hasvoboda.unas.cz, tel 776 798 666
Lucie Trnková
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Myslivost v našem regionu II. - Zdeněk Balcar
Paměť stromů
Patnáct dílů televizního pořadu ČT 2 "Stromy se na vás dívají" o
památných a nejstarších stromech v České republice se slovním
doprovodem známého herce Luďka Munzara zná kaţdý příznivec
přírody. Byly tam převáţně listnaté stromy - lípy, duby a buky a jeden
jehličnan - tis. Dnes si povíme o velikánech hor pod názvem
Královské smrky
1. Největším a nejstarším byl král Krkonoš - "Harrachův smrk" ve
Strmé stráni v Labském Dole, v rezervaci zaloţené r. 1904
hrabětem Harrachovem. Rozloha této rezervace v nadm. výšce
600m je 60 ha. Smrk měl stáří asi 500 let, výšku 34,8 m,
průměr na pařezu 128 cm a objem 33,7 m3. Byl v roce 1997 z
obav před napadeným lykoţroutem smrkovým skácen
(předčasně!!??).
2. "Král Šumavy" v Boubínské rezervaci. V madmořské výšce
1000m. Tento král padl při bouři roku 1970.. Měl 440 roků,
výšku 57,6 m a objem 29,10 m3. Jeho následník v sousedství "Korunní princ" - je vysoký 55 m a má objem 17,9 m3. Stáří asi
250 let.
3. "Smerk D. Tomíčka" v Poniklé roste v nadmořské výšce 560 m,
má 230 let. Vysoký je 52 m a jeho objem činí 23,5 m3. Obvod je
430 cm.
4. "Ambroţův smrk" v Pustém potoce - Levínku - má 220 let, výšku
52 m, objem 19,3 m3 a obvod 400 cm.
5. "Černohorský smrk" v Těsném dole u Černohorského potoka v
nadm. výšce 850 m, má objem 15,3 m3, obvod 321 cm, je
vysoký 45 m a má 200 let.
Další smrky v Krkonoších s objemem nad 10 m3:V porostech
Horních Lysečin, Tabulových bud a u Špindlerova Mlýna na Krahulčím
potoku, ve Stromkovicích "Vejprnický smrk", v Dlouhém háji pod
Beneckem 52 m vysoký! V Labském dole je smrk s obvodem 320 cm a
výškou přes 40 m. Příště si povíme o starých a vzácnějších stromech a
keřích v našem katastru Svobody nad Úpou.
Zdeněk Balcar

pozn.red.: Pro mne bude zřejmě na doživotí
stromem číslo 1 ve Svobodě "smuteční" buk proti
kostelu, kolem kterého chodily na stadión celé
generace školáků. Strom sloužil klukům jednak jako
deštník při špatném počasí, ale i jako báječný
systém šplhadel, po kterých se dostávali až na jeho
vrchol, ze kterého byla vyhlídka na všechny strany.
Tuhle fotku jsem ulovil, když jsem jednou před půl
stoletím při cestě na stadion z dálky uviděl kluky na
buku i pod bukem. Vrátil jsem se do školy pro
flexaretu - a tak jsem získal fotku, která se umístila
i v celostátní soutěži pod názvem "Můj přítel strom". Jeden ze dvojice
klukůna stromu je Petr Iljev (senior) v době, kdy chodil do 7. třídy
svobodské ZŠ.
Chci se dohodnout s panem Balcarem - a s ním nafotit významné
stromy a keře, o kterých zasvěceně píše. Zatím jsem připojil pár
fotografií ze svého archivu, které zachycují odchod velikána z
albeřického údolí do věčných lovišť.
-so

nahoru - obsah

Stopem přes tři oceány XV.
Cookovy ostrovy II.
Od Palmerstonu jsme to vzali na jihozápad na Tongu. Těch 600
mil nám trvalo 5 dni. Uţ jsme tady v království Tonga týden a musím
říci, ţe nám počasí zatím nepřeje. Často je zamračeno a kaţdý den
sprchne. Teploty jsou pořád kolem 250, coţ je příjemné. Mně se
konečně podařilo opravit naše kotevní světlo, se kterým jsme měli celý
měsíc problémy, a tak nás i taková prkotina moc a moc rozveselila.
Oslavili jsme to rumem.
Město Neiafu je tady na ostrove Vava'u největší (jediné), ale

přesto je to jen několik asfaltových silnic, přes které se čas od času
přeţene stádo prasat od sousedního domu nebo přes křiţovatku k
bance ANZ a zpět domu. Je tady uţ cítit vliv Nového Zélandu a
Austrálie.
V restauraci si člověk můţe dát místní pivo, coţ je patok a nebo
australské VB, coţ ujde a hlavně se člověk cítí zase o něco blíţe
Austrálii. Jsou tady dvě banky a obě jsou australské. V přístavu
pracuje hodně Novozélanďanů a Australanů. Ostrov je vulkanického
původu, a tak jsou tady pěkné scenérie a panoramata. Lidi jsou tady
celkem usměvaví, ale ne jako na Fidţi. Tam mají úsměvy od ucha aţ k
uchu. Tady se při potkání usmívá jen kaţdý druhý chodec. Protoţe
tady má jednu ze základen firma Moorings, která je světoznámou
půjčovnou jachet, přilétávají sem turisti z celého světa, aby si tady na
týden půjčili jachtu a proplachtili to tady. Ve městě je tedy několik
restaurací, jedna italská, jedna má švýcarského kuchaře. Tam jsme
jedli a málem jsem se pozvracel. Venku mají reklamu na čerstvého
raka. Toho jsem si dal a při prvním soustu jsem to málem zvrátil na
talíř. Čerstvej určitě nebyl. Byl to humus.
Mou druhou noc jsem šel do baru, kde jsem s pár místníma hrál
šipky. Jeden mi potom nabídl, ať k nim domů jdu v pátek na pečení
prasete. Rád jsem souhlasil a těšil jsem se, jak poznám domorodou
rodinu. Domluvili jsme se, ţe mě vyzvedne u mola v 15:00 v pátek.
Jak se blíţil pátek, říkal jsem si, ţe domorodec asi jen něco plácnul po
par pivech, ale ţe z toho nic nebude. Taky ţe jo, na molu jsem stál
hodinu a nikde nikdo. Je to škoda, ale překvapenej jsem nebyl. Nějak
jsem to čekal. V zemích, kde hodně svítí slunce a je teplo, lidi jsou
takoví volnější a často plácnou něco, co vůbec nemyslí. A tak to bylo i
při tomto případu. Jsem rád, ţe jsem na to uţ zvyklý a nedělám si
iluze. Je to ale vůl. Mohl být v Koktejlu.
Za pár dnů vyplouváme kolem ostrova, o čemţ se pak podělím.
Mějte se oba moc pěkně. Já se brzo ozvu, čau, Martin.
Poslední dopis Martina:
Ahoj Stando,
na Koktejlu (http://www.ikoktejl.cz) v rubrice ONLINE pod názvem
Stopem přes oceány jsou všechny mé články a několik fotek. V
Českých Novinách to mají také pěkně udělané tam je to na
(http://www.ceskenoviny.cz/styl/cestovani) v rubrice cestopisy,
pod názvem "Stopem přes tři oceány. A teď odpovědi na Tvé otázky:
1) Jak jsi na tom s francouzštinou? (Fr.Polynésie)
Francouzštinu jsem měl 2 roky na gymplu ve Vrchlabí. Na vysoké
škole v USA jsem si ji ještě oprášil. Tam jsem mel fráninu jeden
semestr. Hodně jsem z tohoto krásného jazyka zapomněl. Při plavbě
mezi Panamou a Francouzskou Polynésií jsem si ji ale opakoval a učil
jsem se z knih a CD-ROM. Následným mluvením s domorodci na

ostrovech Francouzské Polynésie se to rychle vracelo. Nebyl problém
se s tou napolo-zapomenutou fráninou domluvit.
2) Ve Tvých webovych stránkách jsou popisy a fotky tří lodí, ale chybí
současná (Uhuru??)
Své stránky www jsem obnovil. Hodil jsem tam fotky a popis Uhuru a
jiné lodi. Jdi se tam mrknout. www.marty.czweb.org
3) Mohl bys mi taky napsat něco bližšího o majitelích lodi, na které
pluješ (jak se k tomu dostali, způsob školní docházky dětí apod.)?
Majitelé lodi Uhuru jsou Peter (62), Wendy (50), Matthew (syn, 12),
Screecher (pes). Peter je Švýcar, který cely ţivot pracoval v ropném
průmyslu, čímţ vydělal peníze na tuto krásnou cestu kolem světa. Se
svou americkou ţenou Wendy nejdříve ţili v USA, ale před deseti lety
se odstěhovali na Kajmanské ostrovy, kde si zaloţili charterový
business s jedním katamaránem. Zaměstnali posádku a brali zákazníky
na týdenní plavby po Karibiku. Po prodeji jednoho katamaránu, koupili
další UHURU, na kterém dále provozovali charterování. Před několika
lety se rozhodli udělat cestu kolem světa. Proto vzali katamarán Uhuru
minulý rok na Floridu, kde ho nechali opravit a v dubnu 2005 vypluli
na plavbu kolem světa, která jim bude trvat 3 roky. Matthew, 12 let
studuje externě. Ze školy mu kaţdý rok pošlou 20 kg učebnic, osnovy,
pracovní sešity ap. Jeho matka (Wendy) ho kaţdý den dopoledne
pomocí těchto učebnic, počítače (notebooku) a dalších pomůcek
vyučuje podle dodané osnovy. Matthew je teď v sedmé třídě uprostřed
Tichého Oceánu a učí se nejen teorii z učebnic, ale nenahraditelnou
praxi plnou dobrodruţných záţitků, nových jazyků, kultur a zvyků. Je
to výborná škola ţivota.
4) Když mi posíláš fotky, nezapomeň připsat legendu (co je na fotce,
kde a kdy je to focené) - to zvýší zájem čtenářů.
Stránky jsem obnovil. Hodil jsem tam fotky a popis Uhuru a jiné lodi,
také jsem obnovil svou webovou adresu. Polepším se a k fotkám budu
posílat legendu. Moc ti děkuju za připomínky, které moc oceňuji. Vţdy,
kdyţ tě něco napadne, čím bych mohl vylepšit své psaní, prosím tě
zmiň se mi o tom. Já to moc ocením.
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. V pátek 23.9. se ţáci 4.-5. třídy
zúčastnili zajímavé besedy o přírodě s
panem Balcarem. Beseda proběhla v
Sejfech za krásného počasí.
Děkujeme panu Balcarovi za poutavé

povídání.

2. Fotbalová přípravka získala 25.9. na
turnaji OP druhé místo stejným
počtem bodů jako Trutnov. Kluky vedl
Mgr. Zdeněk Rolenec.

3. V úterý 4. října ţáci druhého stupně
navštívili v Janských Lázních v kině
muzikál Prodaná nevěsta.

4. Ve středu 5. října proběhne v tělocvičně školy pro ţáky školy
beseda s pracovníky Městské policie v Trutnově. Beseda bude
zaměřena na problematiku Svobody nad Úpou a na sebeobranu.
5. Ve čtvrtek 6.10. se naši ţáci zúčastní v Trutnově závodu v
přespolním běhu. Naši školu budou reprezentovat 4 druţstva.
6. Upozorňujeme všechny občany ve Svobodě nad Úpou, ţe ve
středu 12. října proběhne na fotbalovém stadionu akce s
ukázkami dravých ptáků. Na vlastní oči můţete spatřit ohroţené
dravce, jak létají volně a loví různou kořist. Této akce se
zúčastní ţáci ze Svobody nad Úpou,
Horního Maršova a Mladých Buků.
Zveme všechny zájemce. Začátek
programu je v 10,00 hod.
7. Terezka Horáková, Lucka Čudková,
Lucka Horváthová, Petruška
Hrobařová, Filip Trnka a Vašek
Spěvák vybojovali pod vedením
Lucky Trnkové krásné 3. místo na
závodech mladých poţárníků ve hře
"PLAMEN" 24.9.2005 ve Velké Úpě.
Gratulujeme!

nahoru - obsah

Rudolfovy slavnosti 2005
Jako minulý rok se podařilo zorganizovat i letošní Rudolfovy
slavnosti za finančního přispění Královéhradeckého kraje, firem a
pomoci některých občanů, organizací, ale také zaměstnanců
Městského úřadu ve Svobodě nad Úpou. Poděkování tedy patří všem,
kteří se na organizaci slavností jakkoli podíleli. Za finanční podporu
děkujeme:
- Královéhradeckému kraji 20.000,- Kč
- Firma OSNADO a.s. 10.000,- Kč
- SKI hotel 20.000,- Kč
- Firma VIAMONT 5.000,- Kč
- Firma ČNES a.s. 5.000,- Kč
- Firma LUCRACO 5.000,- Kč
- KT Stav 2.000,- Kč
Dále děkujeme majiteli hotelu Měšťanský dům za zapůjčení
pozemku před hotelem zdarma a bezplatný odběr elektrické energie
pro účinkující po celý den. Firmě Štěpánský a Fišer děkujeme za
zabezpečení přívodu el.energie pro osvětlení.
Za zajištění celodenního programu a jeho organizaci bych chtěla
především poděkovat SHŠ Rigel ze Svobody nad Úpou. Tato skupina
se ujala i organizace programu na pódiu dle stanoveného časového
harmonogramu v den konání slavností. Ke zdárnému průběhu
programu nemalou měrou přispělo i kvalitní ozvučení a konferování,
které zajistil pan Olin Kysela. Z účinkujících děkuji zejména skupině
Slzy za zapůjčení aparatury a mikrofonů na celý den.
Dík patří i Informačnímu středisku ve Svobodě nad Úpou
zastoupeným panem Jozefem Búšem, které zajistilo propagaci akce.
Panu Janu Kapuciánovi ml. za dopolední organizaci stavby trţiště. Dále
patří díky za pomoc jako tradičně Sboru dobrovolných hasičů,
fotbalovému oddílu a třem zástupcům LAN klubu za stavbu a úklid
pódia a stanu, lyţařskému oddílu za zapůjčení zátaras, dětem a
pedagogům Základní školy ve Svobodě nad Úpou za pomoc při výběru
vstupného a originální plakáty a samozřejmě za zajímavé kulturní

vystoupení. Díky patří i zaměstnancům MěÚ, kteří se na organizaci
slavností podíleli ve svém volném čase a to zejména panu Štěpánovi
Vlčkovi a Jiřímu Zapadlovi.
Slavnosti se myslím i v letošním roce podařily a to díky všem, ať
uţ jmenovaným či nejmenovaným. Na letošní slavnostech vystoupila
nejen naše Základní škola s krásným kulturním pásmem, ale také
Základní škola z Kowar a účinkující Kulturního domu z Kowar. Doufám,
ţe naše spolupráce se bude i nadále rozvíjet i v jiných oblastech. Dále
jsme měli moţnost shlédnout zajímavé vystoupení CRAZY TEAMU,
který předvedl světový rekord odemknutí řetězů z rukou při tanečním
vystoupení v break dancu. Vystoupení kouzelníka Magic Erik Forkus
bylo také zajímavé, ale z důvodu nepříznivého počasí (velkého větru)
nemohl dělat světelné efekty. Skupina Slzy nám předvedla hudební
produkci ráno i ve večerních hodinách, kdy uţ opravu mrzly prsty.
Co se týče plánovaného předvádění starých automobilů, přijely
jen motocykly také z důvodu nepřízně počasí (obavy z deště ).
Zajímavé vystoupení předvedli Rytíři trnové koruny a samozřejmě
naše skupina SHŠ Rigel. V areálu Mateřské školy ve Svobodě nad
Úpou vystoupilo divadlo Studna, kde i přes nepřízeň počasí bylo
mnoho diváků. Myslím, ţe vrcholem programu dne bylo vystoupení
Wabiho Dańka, které mělo velký úspěch. Všem účinkujícím děkuji za
výdrţ při tak nepříznivém počasí, jaké v den slavností panovalo.
Děkuji i všem řemeslníkům a návštěvníkům a doufám, ţe se příští rok
opět sejdeme.
Dagmar Berrová, starostka
nahoru - obsah

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




ŘÍJNOVÍ JUBILANTI … V měsíci říjnu oslaví svá významná
ţivotní jubilea paní Anna Madlová, pan Zdeněk Martinec, paní
Věra Andělová, paní Libuše Balcarová, paní Jiřina Herzogová,
paní Vlasta Bekrová a paní Marie Imrišková. Všem oslavencům
přejeme do dalších měsíců a let pevné zdraví, dobrou náladu a
hodně krásných, slunečných dnů.
PODĚKOVÁNÍ … Touto cestou bych chtěla poděkovat panu
Pavlu Dvořákovi, který nám zajistil skvělou hudbu a příjemnou
atmosféru na odpolednim posezení pro naše důchodce, které se
uskutečnilo za finanční pomoci Města Svoboda nad Úpou v
areálu DPS.

Helena Maternová, řed.DPS


PODĚKOVÁNÍ STAROSTCE … Skupina historického šermu
děkuje a chválí starostku města při spolupráci organizování
Rudolfových slavností. Snaţila se při shánění sponzorských darů
i jiných důleţitých věcí na produkci, aby se vůbec uskutečnila.
Jiná města angaţují na organizaci agentury. Pokud odmítla další
prodejce piva a ţvance, tak jen proto, aby nebylo více piva jídla
neţ řemeslníků. Také jsme o tom věděli a rozhodovali. Není
jednoduché vyhovět všem. Pokud chceme další pokračování
slavností, které by byly určitě lepší a lepší, musíme si vycházet
vstříc.
Za SHŠ Jiří Pavuk



Vážení spoluobčané, … 30. 6. 2005 vypršel termín, do kdy měl
být zaplacen poplatek za provoz systému shromaţďování, sběru,
přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů.
Do konce září však tuto povinnost nesplnilo 19 % občanů
Svobody nad Úpou. Správce poplatku dle zákona č. 337/1992
Sb. o správě daní a poplatků a zákona č.565/1990 Sb. o
místních poplatcích bude postupovat takto: jiţ nyní se rozesílají
dluţníkům platební výměry na dluţnou částku. Pokud tato
nebude zaplacena včas, správce poplatku dle Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2005, kterou schválilo zastupitelstvo 21.1.2005,
zvýší dluţnou částku dodatečným platebním výměrem na
trojnásobek. Platební výměry se posílají i těm, kteří nedoloţili
patřičné doklady (např. o studiu, ubytování, ţádost o prominutí
apod.). Ještě vás upozorňuji na poslední moţnost odkoupení
popelnic na MěÚ do 20.10.2005. Zbývá tu pár posledních kusů,
které budou poté vráceny zpět firmě Transport do Trutnova.
D.Petržílková, agenda komunálního odpadu



Prosím toho, kdo v pondělí 3.10.2005 našel dámská hodinky, ať
je dá na poštu. Ciferník mají kulatý po stranách do
mnohoúhelníku vyřezaný, řemínek kovový zlaté barvy a na něm
šňůrka z perliček. Pro toho, kdo je našel, mají hodnotu jako
hodinky, pro mě mají hodnotu největší, byly darovány z lásky.
Věřím na dobrotu a předem moc děkuji.
Lucie Trnková



Krkonoše - svazek měst a obcí … zve odbornou i laickou
veřejnost na Fórum cestovního ruchu téma - Cykloturistika v
rámci turistického regionu Krkonoše, aneb projekt Krkonoše

ze sedla kola. Co? Zhodnocení výsledků práce na projektu a
stanovení dalšího postupu v přípravách na sezónu 2006.
Kdy? Ve středu 19. října 2005 od 13:00 hod.
Kde? Ve velké zasedací místnosti MÚ Vrchlabí - zámek II. patro
nahoru - obsah

