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Úvodník - Rudolfovy slavnosti ve Svobodě…
Co se chystá…
Město ve spolupráci se skupinou historického šermu SHŠ Rigel a
informačním centrem Buš Svoboda nad Úpou bude dne 2 . 10. 2004
pořádat Rudolfovy slavnosti. Jedná se o první ročník celodenního
programu. Slavnosti budou probíhat od 9 hodin a končit budou ve 24
hodin. Celý den bude probíhat jarmark, kde by se měla prodávat
především řemeslná výroba, turecký med, medovina, víno, výrobky ze
dřeva, keramiky a podobně. Dále bude po celý den zajištěn kulturní
program.
U bývalé zvláštní školy bude výstava fotografií a ukázky důlních
map rýţování zlata v Krkonoších České speleologické společnosti.
Zveřejnění důlních map Krkonoš bude k vidění poprvé v historii. Od
rána se na pódiu vystřídá několik kapel (country, bigbeat, rock a
folklorní soubor), soubor historického šermu, vystoupí i základní škola
s krátkým programem a zakončení bude doprovázeno ohňostrojem.
Mimo to bychom měli tento den podepsat slavnostně smlouvu o
spolupráci s německým městem Lohmen. Na tento víkend plánujeme i
první přátelské utkání ve fotbale mezi naší starou gardou a německým
fotbalovým druţstvem. Občerstvení budou zajišťovat místní sdruţení a
můţeme se těšit i na grilování selete u hotelu Měšťanský dům.
Na celé akci se budou spolupodílet dobrovolníci ze Svobody nad
Úpou. Všechno je v hrubém jiţ naplánováno, jen čekáme na potvrzení
všech účastníků. Program i se všemi účinkujícími vyjde v dalším SF.
Dagmar Berrová, starostka města
Proč právě Rudolfovy slavnosti?
Pro zvídavé občany jsem vyhledal v encyklopedii i v několika
publikacích (např. pana Tichého a pana Táslera) odpověď. Neškodí si
připomenout historii našeho města: "První písemná zmínka o Svobodě
nad Úpou je v listině císaře Ferdinanda I. z 30.8.1546, kterou
panovník povýšil hornickou osadu na městys s právy ostatních horních
(= hornických) měst. Hornické výsady potvrdil Svobodě nejen

Maxmilian II., ale i Rudolf II., který 18. října 1580 povýšil Svobodu na
město. S tím úzce souviselo důleţité právo trţní, zvyšující význam
lokality i pro širší okolí. Dva výroční jarmarky, vavřinecký a adventní,
rozšířil na čtyři císař František II. Týdenní trhy ve středu a v sobotu
zanikly teprve v roce 1810. Horní privilegia přinesla horskému
městečku rozvinutím obchodu a řemesel víc, neţ nejistý výnos z dolů."
Tím máte odpověď na dvě otázky: "Proč Rudolfovy slavnosti?" a
"Proč v říjnu?". Rudolfa II. známe většinou důvěrně z Werichova
podání ve filmu "Císařův pekař a pekařův císař". Pokud ale chcete
stručný seriózní ţivotopis, poslouţí Encyklopedie Diderot: "Rudolf II.
Habsburský (*18.7.1552, + 20.1.1612), arcivévoda rakouský, král
uherský, český a německý, císař římský. Vychován na španělském
dvoře. Po nástupu na trůn se snaţil udrţet mír s Turky. V rakouských
zemích prosazoval protireformaci, v Čechách obnovil zákaz jednoty
bratrské. ….. Mecenáš vědy a umění. Praha se za jeho vlády stala opět
císařským sídlem od 1583. Nashromáţdil zde mimořádné umělecké
sbírky." Organizátorům Rudolfových slavností můţeme k jejich nápadu
(probudit naše město ze sladkého spánku) jen gratulovat. Podrobný
program nám pořadatelé této akce slíbili dodat do příštího čísla SF.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
MFC Svoboda : Volanov "B" 1:0 pol.0:0 Gól:Veverka/pen/
Zaslouţené vítězství Svobody, kdyţ celý zápas naši hráči
nepustili soupeře za polovinu. Bohuţel neproměněné šance stojí za
chabým vítězstvím domácích, kteří mohli vsítit několik branek, ale ani
Matějka neproměněnou penaltou v závěru nezvýraznil převahu.
MFC Svoboda: D.Branná 1:2 (0:2) Branka:Martin Zeman, ČK : Vlček
Š., Roudný
V předcházejícím kole, kdy jsme vyhráli, se nám zranil brankář a
do středy se bohuţel nevyléčil. Proto musel do branky Š.Vlček, který
po zranění teprve začíná s tréninkem. Bohuţel ho naše obrana
nepodrţela a brzy jsme inkasovali. Ve druhém poločase se hra
vyrovnala, ale vyrovnat se přes veškerou snahu nepodařilo. Kdyţ
potom musel jít Š.Vlček předčasně do kabin za hraní rukou mimo
pokutové území, nastoupil do branky hráč z pole a bylo hotovo. Velmi

nepřesný rozhodčí ukázal v závěru utkání druhou ţlutou kartu
Roudnému. Tak jsme dohrávali v devíti.
Mladé Buky "B"-Svoboda 6:2 pol. 3:0
V krkonošském derby na nás soupeř vyrukoval s 5 hráči A
muţstva coţ dle pravidel je moţné (není to výmluva) se nám od
začátku nedařilo hlavně v obranné činnosti. Poté co soupeř po hrubých
chybách vedl po 20 min.3:0 bylo rozhodnuto. Ani po gólech Trojánka a
Matějky se nepodařilo výsledek změnit.
V neděli 29.9 v 17 hod. přivítáme na našem hřišti FK STRÁŢNÉ.
Doufáme, ţe přijdou fanoušci i kdyţ našimi výkony jsme je nepotěšili.
BASEBALL
SB Rýchory čeká nelehký úkol. Rádi by se udrţeli v ligové
soutěţi, protoţe konečně je pro příští sezónu na obzoru sponzor a
dokonce i trenér, ale oba chtějí podporovat jen ligový tým.
Opustit pásmo sestupu není na první pohled příliš těţké.
Potřebujeme v tabulce postoupit o jedno místo - a dva týmy před námi
mají o jediné vítězství v základní soutěţi náskok před námi: Klasik
Frýdek-Místek a Třebíč Nuclears.
Pokud hraje SB Rýchory v kompletní sestavě, jsme schopni
porazit kterýkoliv český nebo moravský ligový tým. Problém je v tom,
ţe na celý víkend a navíc do vzdálených míst se nemůţe kaţdý hráč
uvolnit. A hned v úvodu podzimní nadstavby hrajeme čtyři klíčové
zápasy venku. Tento víkend 28.-29.8. dvě utkání v Ostravě proti týmu
Klasik Frýdek-Místek (na krásném hřišti Arrows) - a o týden později v
sobotu v Bučovicích, odkud přejíţdíme na nedělní utkání do Třebíče.
Dalších šest zápasů budeme hrát doma. Proč máme v letošní soutěţi
takové problémy s hráči? Především to uţ není tým bezstarostných
mladíků - studentů a učňů. Většina je ţenatých, mají rodiny a hlavně
více starostí v zaměstnání. Mnozí pracují i o víkendech a ti, kteří mají
o víkendu volno, mají pouze o víkendu čas věnovat se svým dětem.
Baseball je nádherná hra, ale bohuţel velmi náročná na přípravu i na
čas. Fotbalista jde na utkání s vědomím, ţe odehraje 2 x 45 minut s
čtvrthodinovou přestávkou - a pak má celý víkend volno. Baseballista
ví, ţe zápas trvá obvykle 3 - 3? hodiny, hodinu aţ dvě příprava na
zápas a několik hodin cestování za soupeřem, kdyţ se hraje venku. Od
dubna do půlky července - a v září a říjnu neměli klíčoví hráči volný
víkend. Dřevní doba softbalu, kdy jsme hrávali hodinové zápasy, je
dávno pryč. Náš baseball se ve všech věkových kategoriích prodral do
evropské špičky. Proto se od nejniţší úrovně postupně přizpůsobovaly
herní podmínky potřebám reprezentace.
JEZDECTVÍ

Juniorky TJ Krakonoš se zúčastnily ve dnech 6.-8.8. regionálního
mistrovství v Německu. Ve velké konkurenci asi 370 koní se naše
juniorky neztratily. Startovaly celkem v pěti parkurových soutěţích a
vţdy se umístily do 7. místa. V soutěţi juniorů se umístila Veronika
Doleţalová na koni Sir Bento na pěkném 6. místě a v regionálním
mistrovství seniorů Alexandra Pejosová v silné konkurenci německých
jezdců na 7. místě. TJ Krakonoš děkuje naší starostce paní Dagmar
Berrové za zprostředkování pozvání na tyto pěkné závody.
VOLEJBAL
Krajský přebor B volejbalu zahajuje jiţ tento víkend podzimní
kolo soutěţe. Mladé Buky hrají venku - a další sobotu 4. září se
můţete podívat na kvalitní volejbal v 10 a ve 13 hodin na hřiště u
firmy INTOP.
Srdečně zveme všechny příznivce volejbalu!
nahoru - obsah

Co chybí Svobodě (a Krkonoším)?
V různých médiích můţeme často sledovat diskuse na téma
"nová lanovka na Sněţku, komplex luxusních bytových staveb na
Mísečkách a jiných krkonošských střediscích, propojování vleků do
lyţařských kolotočů apod." Co mají tyto akce společného ? Přilákat do
Krkonoš co nejvíce lidí bez ohledu na dopad na okolí. A důsledek ?
Narušení ţivotního prostředí, ztráta místní identity a v případě
komerčního neúspěchu nevyuţitelnost zařízení (stačí jeden příklad Labská bouda).
Tak trochu stranou často zůstávají lidé přijíţdějící do Krkonoš za
klidem, poznáním a obyčejnou turistikou. Zdaleka to nejsou jenom
chudí studenti či důchodci, ale stále více se mezi nimi objevují
podnikatelé, manaţéři, politici, vysoce postavení úředníci …. Zkrátka
lidé, pracovně silně vytíţení, hledající aktivní tělesný i duševní
odpočinek. A těchto lidí stále přibývá. Chtějí se o oblasti kam jedou
něco dozvědět, vyţadují kvalitní sluţby a hlavně hledají něco, čím se
region od těch ostatních odlišuje. Krkonošský národní park se svojí
přírodou úzce spjatý s mnohasetletým osídlením má co nabídnout.
Jenom to nějak neumíme prodat a zajistit na první pohled
bezvýznamné sluţby. Zkuste například sehnat jednodenní ubytování
pro malou skupinku lidí nebo i jednotlivce při přechodu hřebenů
Jizerských hor a Krkonoš. Je to hodně telefonování a výsledek typu
"jen kdyţ nám někdo odpadne" a v mezisezóně "to se nám nevyplatí".
Zkuste například odstavit auto na dvě tři hodiny na některé z

podkrkonošských silniček, posedět na lavičce, přečíst si pár informací o
místě, pokochat se výhledem na naše nejvyšší hory nebo se jet jen tak
projít do okolí. Musíte zajet dvěma koly auta někam nad příkop nebo
riskovat odtaţení před závorou u vjezdu na lesní komunikaci. O
posezení na lavičce ani nemluvím. Malé upravené odstavné plochy
chybí.
Ve Svobodafóru č.623 se pan Ondráček zamýšlí nad spojením
turismus a sport. V mnohém má pravdu. Není však tak velký problém
propagovat město pořádáním významné sportovní akce, jarmarku,
poutě, různých oslav nebo i mediálně rozmáznutého "průšvihu".
Problém je lidi udrţet. Obec ţijící z turistického ruchu by měla být
čistá, upravená, měla by mít srozumitelný informační systém, vstupní
branou by neměl být dehtový zápach, příjemně naladění klienti na
terase penzionu by neměli být vyčuzeni pálením posekané trávy a
okolí kontejnerů na tříděný odpad by nemělo připomínat smetiště. To
je se slušnou úrovni ubytování, sítí obchůdků a pohostinských sluţeb
asi základ.
Kaţdá obec, místo, region
stavící svoji prosperitu na
turistickém ruchu si musí najít tu
svoji jedinečnost, zvláštnost,
odlišnost od ostatních a to
propagovat. Tím nechci říci, aby v obcích nebyly tenisové kurty,
bazény nebo sportoviště. Ale ty jsou na celém světě a ať budou
sebelépe vybavené, jsou všude skoro stejné. Myslíte si, ţe nový
blanenský stadion, o kterém píše pan Ondráček a který je jistě pěkný,
dostal do podvědomí Moravský kras? Moţná ano, ale jen pro malou
hrstku lidí. Vţdyť Moravský kras má světoznámou Macochu a Punkevní
jeskyně a umí toho dokonale vyuţít. V Moravském krasu ale také měli
odvahu uzavřít pro automobilovou dopravu Suchý ţleb a Pustý ţleb a
malá obec Rudice neváhala investovat nemalé prostředky do
rekonstrukce větrného mlýnu.
S nápady, jak přilákat a udrţet kvalitní turistickou klientelu v
obci nepomůţe ţádná Evropská unie, ţádné grantové programy a
dotace. To si musí kaţdá obec objevit sama a ve spolupráci s
podnikateli a ţivnostníky akce podpořit a teprve potom hledat finanční
zdroje z různých fondů. Svoboda by měla hledat v historických
tradicích obce, výhodné poloze při vjezdu do východních Krkonoš,
okolních lesích a netradičních výhledech na hřebeny hor. Při všech
úvahách o tom, jakým směrem rozvoje by se měla obec vydat,
nesmíme však zapomínat, abychom v rámci nové investice nezničili
právě to jedinečné, co obec má. Zmiňovaná sportovní hala HGH 1050
na Pomezních Boudách podle mne zničila jedinečné a od všech
ostatních obcí odlišné panorama krkonošské horské osady s vrcholem
Sněţky na obzoru.

Je lehké kopírovat projekty, těţší je vymyslet a realizovat něco
vlastního.
Radko Tásler
nahoru - obsah

Stopem přes tři oceány - Martin Duda
Jiţ od ranného mládí jsem miloval dobrodruţství. Rádi jsme s
bráchou Filipem skákali ze střechy a podnikali nebezpečné výpravy do
lesa v okolí horske chaty v Krkonoších, kde jsme vyrůstali. Brácha byl
ještě navíc trochu masochista a rád si lámal kosti a dělal díry do lebky.
Vţdy mně byl ale dobrou oporou. Místo abych si rozbil hlavu v potoku
já, obětoval se on.
Po přečtení knih o mořeplavectví a o exotických krajinách na
druhém konci planety, jsem začal snít o dobrodruţné cestě kolem
světa, které bych se zúčastnil i já. Můj domov byla ale komunistická
republika s omezenými moţnostmi a ţádnou svobodou. Snil jsem tedy
dál.
Jako sedmnáctiletý gymnazista jsem se v roce 1993 vypravil do
USA jako výměnný student na roční stáţ. Tehdy jsem netušil, ţe to byl
začátek realizace mého snu. Po roce v high school jsem dostal
baseballové stipendium na univerzitu a zůstal jsem tam další čtyři
roky. V roce 1998 jsem odletěl do Melbourne hrat baseball za jeden z
jejich ligových týmů. Tam jsem se konečně dostal k jachtaření a
pochopil jsem, ţe starý sen by se mohl proměnit ve skutečnost.
Jachtařil jsem tedy v lokálním jachtařském klubu a sbíral zkušenosti.
Můj sen se pomalu, ale jistě měnil ve skutečnost, i kdyţ před nějakou
plavbou přes širé oceány uplyne ještě hodně času. Pro více zkušeností
jsem minulý rok v červenci odjel do mestečka Airlie Beach na
severovychodním pobřeţí Austrálie, coţ je brána k ostrovům
Whitsunday, kde jachtaření a potápění doslova kvete. Tam jsem deset
měsíců pracoval na charterové jachtě jako Deckhand (asistent
kapitána) a získával další zkušenosti pro můj plán a dlouholetý sen. V
průběhu pobytu v Airlie Baech jsem si ještě udělal kapitánské zkoušky
a potápečský průkaz Divemaster s předpokladem, ţe mně tyto
kvalifikace později pomohou sehnat místo v posádce na nějaké jachte,
která podniká mou vysněnou dobrodruţnou cestu.
V Airlie Beach jsem konečne ušetřil dost peněz na to, abych začal
mou cestu kolem světa. Asi si myslíte, ţe mám hodně peněz a
vlastním jachtu, na které si teď budu uţívat a obeplouvat svět. To
určitě ne. Peníze na koupi vlastní lodě jsem neměl, proto jsem se
musel ohlíţet po nějaké lodi, na kterou bych mohl nastoupit jako člen

posádky. Taková loď se dá sehnat na internetových stránkách, které
jsou buď vytvořeny lidmi, kteří na jachtě cestují a nebo jsou vytvořeny
agenturami, které se specializují na hledání a umisťování lidí na
soukromé i komerční lodě. Já jsem se právě pomocí jedné internetové
stránky skontaktoval s lidmi, kteří právě teď plují (cestují) po Tichém
oceánu a navštěvují exotické ostrovy jako Samoa, Tuvalu a Fidţi. Jak
uţ jsem se zmínil, mám rád dobrodruţství, a tak chci cestu kolem
světa provést za velmi malé náklady a poprat se s úskalími, která mi v
tom budou bránit. Potěšilo mne, kdyţ mi Rixzene, kapitánka lodi
Karmaladen zdělila, ţe platit nemusím nic. Běţně se totiţ posádka lodi
dělí o útraty za jídlo, které se koupí pro vsechny. Někdy kapitán chce,
aby posádka přispívala na jídlo, naftu a dokonce i na poplatky za
přístav v případě, ţe loď navštíví placené kotviště či přístav. Někteří
kapitáni a vlastníci lodi si z takového cestování dělají výdělečnou
činnost a chtějí poplatky i ve výši $US 40 na den za to, ţe s nimi
člověk pluje a cestuje. Proč by ale člověk platil, kdyţ můţe plout
zadarmo? Má budoucí kapitánka nechce prostě ţádné peníze. Nebudu
dostávat výplatu za práci, ale platit take nic nemusim. Je to vynikající
příleţitost, jak levně cestovat do končin, kam se člověk nedostane ani
autem, ani letadlem.
Nejdříve se mě Rixzene ptala, jestli bych s nimi chtěl plout uţ v
lednu 2004, ale to jsem ještě nebyl připraven a hlavně jsem ještě
chtěl zaletět do Čech navštívit rodinu a zařídit si nový pas před
odplutím na hodně dlouhou dobu. Další příleţitost nastala na srpen
2004 a to uţ pro me bylo reálné. Začal jsem proto vše zařizovat,
abych koncem srpna mohl byt na Fidţi, kde lod Karmaladen právě
kotví a kde se na ni i já nalodím jako člen posádky na několik dalších
měsíců. Karmaladen je patnáctimetrová jachta registrovaná ve
Spojených Státech. Její kapitánka, která loď vlastní, je Američanka,
stejně jako Joel, který se jako já stane částí posádky v srpnu. Další
členové posádky jsou Angličan Ash a fidţanský domorodec Joe. Já
opustím Českou republiku 5. srpna a poletím do Melbourne. Po třech
týdnech v Melbourne poletím na Fidţi, kde 26. srpna poprvé poznám
posádku Karmaladen, se kterou budu trávit několik dalších měsíců,
téměř 24 hodin denně. Člověk si strašně přeje, aby všichni lidé, tvořící
posádku, se kterou plánuje dlouho ţít v tak malé lodi, byli hodní lidé, s
kterými se lehce vychází. Vím, ţe někdy vztahy mohou trpět tím, ţe
jsou lidé moc dlouho pohromadě, k čemuţ ţivot na lodi dává velkou
příleţitost. Těším se i na tuto výzvu, kterou mi tato, pro suchozemce
nezvyklá situace, připraví.
Po mém příletu na Fidţi ještě budeme plachtit kolem místních
ostrovů a kochat se krásou tropického světa nad vodou, ale i pod
vodou. Budeme se co nejvíce potápět, k čemuţ nám pomůţe na lodi
nainstalovaný kompresor na plnění vzduchových lahví k potápění. S
příhodným větrem a počasím se pak vydáme na sever k souostroví

Tuvalu, kde opět provedeme rutinu plachtění kolem ostrůvků a
poznávání místního podvodního světa a samozřejmě i světa nad
hladinou Tichého oceánu. V listopadu začíná na jiţní polokouli sezóna
cyklónů, a proto se budeme snaţit být v tuto dobu jiţ u souostroví
Kiribati, které je na rovníku. Na Vánoce uţ plánujeme plavbu kolem
Marshallovych ostrovů, které se nachazejí na severozapad od Kiribati
okolo 10 stupňů severní šířky, kde nám uţ cyklóny vůbec nehrozí.
Další plány plavby na Karmaladen ještě nejsou upřesněny, ale podělím
se o ně hned, jak nějaké budou. Po několika měsících plavby na
Karmaladen, která zřejmě bude pokračovat v plavbě po Tichém
oceánu, budu muset najit jinou jachtu, která popluje na západ do Asie,
coţ je další etapa mé cesty. Po procestovani jihovýchodní Asie a
moţná i nějakého potápěčského zaměstnání na Thajskem pobřeţí,
najdu loď, která si to namíří na západ ke kontinentu ţiraf. V průběhu
plavby k Africkému kontinentu se budu snaţit navštivit co nejvíce
ostrovů Indického oceánu. Následovat bude přeplutí Atlantiku a
návštěva zajímavých ostrovů tohoto oceánu - jako Svatá Helena,
známého vězení Napoleona. Po procestování Jiţní Ameriky namířím ke
Karibskemu moři, kde bych rád plachtil a potápěl se u magických
ostrovů tohoto známého pohřebiště španelských galeon.
Jako pravý Čech nedám dopustit na vepřo-knedlo-zelo. Na
nějakou dobu ho ale budu muset oţelet. Tento klenot a mou lásku
musím na pár let vyměnit za čerstvě vyloveného mečouna či ţraloka.
Rixzene mě potěšila jednou zprávou. Poţádala mě, abych ješte v
Melbourne koupil 7 balíčků Cooper's Beer, ze kterých si člověk můţe
sám vyrobit pivo. Těším se tedy na místo hlavního sládka a
ochutnávače našeho vlastního piva Cooper's Beer na jachtě
Karmaladen.
Martin Duda
Kdo vlastně jsem a proč podnikám
tuto cestu?
Vyrostl jsem v srdci Evropy a
nemel jsem sanci navstivit vzdalene
krajiny, lidi a kultury, ke kterym se
clovek dostane jen po mori a tak jsem
vyhledaval knihy, ktere popisovaly
cestovani lodi po morich a oceanech.
Dobrodruzne knihy Richarda
Konkolskeho, prvniho Cecha, ktery
trikrat obeplul Zemi, me predstavily
krasy cestovani po mori, obeplouvani Zeme a navstevovani exotickych
krajin. Jeho knizky me braly do mist, o kterych jsem snil. Nikdy jsem
si ani nedovedl predstavit sam sebe na tak krasnych mistech. Avsak,
diky mnoha andelum v lidskem tele, jako moji rodice, Standa

Ondracek, ci Jim Jones - a prilezitostem, ktere tvarovaly muj zivot,
jsem ted na prahu dobrodruzne cesty mych snu. Moje maminka je
andel vsech tech andelu, kteri me vzdy podporovali na kazdem kroku
meho podnikani. Tato cesta (plavba) me povede k mistum, o kterych
jsem tolik snil a cetl, mistum exotickym s lidmi neznamymi a
zajimavymi, k mistum se zajimavou faunou a florou a daleko vice…
www.marty.czweb.org
Pozn.red.:
Na uvedené webové adrese budeme průběţně nacházet články a
fotografie z dlouhého, ale velmi dobrodruţného a zajímavého putování
Martina. Pro ty čtenáře, kterým je počítač a internet španělskou
vesnicí, budeme Martinovy články vydávat na pokračování v našem
čtrnáctideník. Při čtení Martinových dopisů můţete mít dojem, ţe celé
Martinovo dobrodruţství je jakási příjemná procházka růţovou
zahradou.Udělat si kapitánskou zkoušku, průkaz instruktora potápění,
osvědčení o způsobilosti záchranáře atd., atd.- to se však nedá získat
návštěvou několika úřadů. Těmto "papírům" předcházela tvrdá
příprava a roky studia. Martin ve svém vyprávění nemluví o tom, za
jakých podmínek vystudoval dvě vysoké škole (po americké univerzitě
ještě studium turismu na australské univerzitě). Stipendium získal
vynikajícími sportovními výkony, ale měl k tomu také podporu rodiny
a sám si ještě přivydělával tvrdou prací v různých oborech. Jeho
ţivotní příběh je příkladem pro všechny kluky a děvčata i návodem k
tomu, jak se dají klukovské a dívčí sny soustavnou a cílevědomou pílí
a vytrvalostí realizovat.
Bohuţel většina z nás realizuje své plány asi tak, jako Čech ve
staré, ale stále aktuální anekdotě: U nigarských vodopádů se setkali tři
turisté - Američan, Rus a Čech. Američan řekl: "Já bych tady postavil
hotely a zábavní parky - a nadělal bych spoustu peněz!!" Rus řekl: "To
já bych tady postavil velkou elektrárnu - a dodával bych ekonomickou
energii do všech okolních měst!!" A Čech se zasnil a povídá: "To já, já
bych, já bych se na to vys…!!!"
Uznejte, ţe Martin není typický Čech!
-so
nahoru - obsah

Zamyšlení nad odpadovým hospodářstvím našeho městečka
Na začátku roku jsem nastoupila do funkce referent odpadového

hospodářství a po půlročním působení v této funkci bych se chtěla k
problematice nakládání s komunálním odpadem v naší obci vyjádřit.
V našem městě máme dvojí způsob sběru domovního odpadu,
pytlový a popelnicový. Odvoz, který zajišťuje firma Transport Trutnov,
by měl být kaţdé úterý nebo středu, dle dané lokality. Občas se však
stane, ţe se v Transportu vyskytne nějaká porucha, ale to bývá
výjimečně, a odvoz se uskutečňuje o den později. Zamysleme se však
nad problémy, které si způsobujeme my sami. K největším dochází v
místech, kde shromaţ-ďujeme pytle. Mrzí mě, ţe nedodrţujete
termíny, kdy se mají pytle dávat na svozová místa a dáváte je tam
před dnem svozu. Pak dochází k tomu, ţe jsou pytle roztrhané a
odpadky se povalují po okolí. Myslíte, ţe by byl problém připravit pytle
vţdy na úterý nebo středu ráno? Vţdyť i vám určitě záleţí na tom, aby
naše město bylo čisté.
Dále vám děkuji za to, ţe třídíte ostatní odpad, jako jsou plasty,
sklo a papír. Jen za minulé pololetí se vytřídilo 7,2 t plastů, 8,6 t
papíru a 8,5 t skla. Za takto vytříděný odpad dostáváme od firmy
EKO-KOM finanční odměnu. Mnoţství vytříděného odpadu se promítne
ve výši poplatku za odpady na příští rok. Takţe čím více odpadu
vytřídíme, tím lépe. Ještě něco k tomu třídění. Stává se, ţe jsou
kontejnery naplněné dříve neţ je svozový den. Pokud to objevím
sama, telefonicky hned na to upozorňuji firmu Transport. Nemohu být
však v terénu denně. Jsem ráda, ţe se mi občas ozvete i vy, ţe jsou
kontejnery v některém místě plné. Děkuji. Potěšilo by mě, kdybyste si
taky uvědomili, ţe pokud jsou kontejnery naplněné, nelze odkládat
plasty nebo ostatní odpady vedle, ale zkuste to třeba za den nebo dva,
kdy uţ je kontejner vysypaný.
Stále hledáme nové cesty, jak zlepšit způsob shromaţďování
odpadů.V příštím roce bychom chtěli vybudovat ohrady na pytlová
svozová místa a nějak esteticky ohraničit i kontejnery na tříděný
odpad. Pokud vás napadne nějaké zajímavé řešení, něco šikovného
jste zahlédli při prázdninových toulkách po českých nebo cizích krajích,
budeme rádi, kdyţ se s námi o nápad podělíte.
Myslím však, ţe hlavní problém je v lidech. Záleţí na nás všech, jak
bude naše městečko krásné a čisté. Proto - pokusme se o to
společnými silami. Ještě bych chtěla připomenout, ţe splatnost druhé
poloviny poplatku za komunální odpad je do konce srpna 2004. Další
svoz nebezpečného odpadu je 4.9.2004 ve Svobodě na náměstí 9.0010.00 hodin a u Rýchorky 10.00 - 11.00 hodin.
Děkuji. D. Petržílková, MěÚ Svoboda n. Ú.
NOVINKY VE MĚSTĚ
Před radnicí a na Rýchorské sídlišti jsou
nové úřední desky. Rozhodně je to kulturnější
způsob zveřejňování dokumentů neţ lepení po

výlohách - a pro občany přístup příjemnější, neţ dobývat se do chodby
radnice. Jednu výhradu bych ale měl. Je logické, ţe si vyhlášky čtou
občané z chodníku na náměstí, ale z druhé strany působí prázdná
plocha rušivě. Škoda, ţe se neinstalovala oboustranná skříňka. Na
druhé straně (z ulice) by byla ideální plocha pro orientační plánek
města. Mnohokrát bloudí turisté po městě a marně pátrají po adrese,
na které mají zajištěné ubytování nebo dodavatelé různých sluţeb
(před několika dny jsem poţadovanou informaci pro poštovní vůz
získal aţ telefonicky na Městském úřadu).
O tom, jak naše město postupně mizí pod náporem nejen
plevelů, ale také křovin a stromů, dokazuje nejen sousoší na náměstí
Svornosti, ale kterákoliv ulice ve Svobodě. Nejlépe je to patrné na
fotografiích. Některé městské čtvrti se dají fotografovat v létě uţ
jenom z letadla nebo výsuvné plošiny.

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


Vážení spoluobčané, i kdyţ to moţná není tak vidět, za
posledních pár měsíců se ve městě udělala spousta práce a
několik akcí se začalo. Je to nejen dokončení opěrné zdi v Lipové
aleji. Jsou to také akce jako započetí další etapy rekonstrukce
veřejného osvětlení okolo školy a ulice Kostelní, ale také začalo
budování regulace potoka v Maršovské ulici.V Maršově II se
poopravila cesta Pod Rýchorami. Začalo se s rekonstrukcí
dětského hřiště na Rýchorském sídlišti. Dokončilo se budování
nové kanalizace a rekonstrukce vodovodu na Sluneční stráni.
Tam nás ještě letos čeká rekonstrukce cesty. V ulici 5 května
začala oprava střechy, terasy, oken a fasády na domě č.p.510.
Koncem měsíce srpna se začne s budováním vycházkové trasy
Via Piette. Zároveň bude dokončena rekonstrukce školky a děti
se do konce měsíce září s jistotou přestěhují do školky ve

Svobodě. Do konce roku se bude ještě realizovat částečná
rekonstrukce věţe v bývalém kině. Kromě toho jsme
nainstalovali dvě nové úřední desky, jednu ve Svobodě před
úřadem a druhou na Rýchorském sídlišti. Zároveň jsme umístili 7
nových košů a 3 lavičky v hodnotě 40 000,-Kč. K tomu bych
ještě měla malou připomínku - koše jsou neustále plné
domovního odpadu.To znamená, ţe místo aby lidé pouţívali
kontejnery, pytle či popelnice, nelení a svůj odpad hodí do košů,
které jsou okamţitě plné. Koše se vyprazdňují podle potřeby a
město uklízíme dvakrát týdně, ale Svoboda je i přes to plná
odpadků. Kdy uţ někteří pochopí, ţe jsou svozové dny a pytle se
vyndávají ten den, maximálně den před svozem? Aţ si to někteří
uvědomí, budeme mít Svobodu hezčí a bez smetišť. Pořádek ve
městě není obrázkem městského úřadu a jeho zaměstnanců, ale
obyvatel města.
Dagmar Berrová, starostka města






ZÁŘIJOVÍ JUBILANTI … Po úrodném srpnu oslaví v září
významní ţivotní jubilea podstatně méně svobodských občanů pouze dva: pan Josef Stránský a paní Margita Barancová.
Oběma přejeme pevné zdraví a hodně pohody do dalších let.
ROČNÍ KOCOUREK … dlouhosrstý, rezavý se zaběhl. Pokud jej
někdo najde, získá odměnu 300,- Kč. Volejte na čís. 605 502
725.
ZPRÁVA VEDENÍ ŠKOLY … Připomínáme všem ţákům, ţe nový
školní rok začíná ve středu 1. září 2004 v 8,00 hod. Děti si do
školy donesou pouze psací potřeby a poznámkový blok. Je
moţné se uţ přihlásit na oběd ve školní jídelně. Školní druţina
bude otevřena v tento den jiţ od 6,00 hod.
Slavnostní zahájení školního roku pro naše prvňáčky proběhne
také ve středu 1. září 2004. Děti a rodiče se setkají se svojí paní
učitelkou před budovou školy v 8,00 hod. Společně odejdou do
nově zrekonstruovaných prostor, kde proběhne slavnostní
přivítání. Rodiče obdrţí veškeré informace týkající se průběhu
školního roku.
V dalším čísle Svobodského fóra uveřejníme veškeré informace
týkající se volnočasových aktivit dětí, které bude pořádat naše
škola.
Za vedení školy Mgr. Jan Hainiš - ředitel školy




KOUPÍM BYT … 2+1 nebo 3+1 ve Svobodě nad Úpou telefon
606 544 714, 603 841 937 František Kouba
OMLUVA REDAKCE SF … Do dnešního čísla SF jsme dostali
takové mnoţství zajímavých informací, ţe jsme museli obsah

výrazně redukovat, abychom místo novin netiskli broţovanou
kníţku. Polovinu programů kina Vlast jsme nechali do příštího
čísla, stejně jako Technické okénko XI., první kapitolu cestopisu
Martina Dudy z jeho cesty kolem světa, pokračování seriálu
Historie softbalu a baseballu a Rostlinu měsíce. Všechny seriály
proto poskytneme ještě místní knihovně, kde budou jednak v
digitální a jednak v tištěné podobě. Věřím, ţe to všechno během
září stihneme.
-so
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