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Úvodník - Podporujeme turistiku?
V úterý 6.7. jsem náhodně zhlédl na stadionu v Mladých Bukách
"přísně utajované" M ČR ve slow-pitchi. Vracel jsem se z dovolené v
Chorvatsku a na hřišti jsem uviděl státní vlajku (mimochodem visí tam
dodnes) a spoustu hráčŧ, hráček i divákŧ. Zajel jsem k hřišti a
dozvěděl jsem se, ţe se za pŧl hodiny se hraje finále M ČR mezi
týmem VIP Praha a domácím Sparks BAK Mladé Buky, který obhajuje
loňské prvenství. Nafotil jsem finálový zápas, který byl do poslední
minuty napínavý. Po velkém boji zvítězil tým Mladých Bukŧ 4:3 a
navíc tři jeho hráči získali osobní hodnocení: Břetislav Anděl jako
nejlepší nadhazovač šampionátu, Filip Poláček byl nejlepším pálkařem
a Markéta Švandová nejlepší hráčkou turnaje. Diváci odcházeli
spokojeni. Mne jenom mrzelo, ţe jsem se o šampionátu nedozvěděl
dříve. Určitě by reklama v lokálních novinách i plakáty přilákaly mnohé
návštěvníky Krkonoš. Pálkovací hry - baseball, softbal a v posledních
letech i slow-pich - získávají stále větší popularitu mezi sportovními
fanoušky. Slow-pitch je pro diváky atraktivní tím, ţe se jedná o
společnou hru - 5 muţŧ + 5 ţen a volný nadhoz upřednostňuje útok a
umoţňuje pestřejší hru v poli. Hráči nepotřebují dokonalou výbroj
(helmy, chrániče apod.) - a také nároky na hřiště nejsou takové, jako
třeba u baseballu. Slow-pitch je proto ideální hrou pro rekreační formu
sportu. V našem miniregionu je několik generací hráčŧ a hráček, které
hrávaly v minulosti softbal nebo baseball a mnozí z bývalých hráčŧ
aktivní hráčŧ by se rádi zapojili do rekreační formy krásného sportu,
který jiţ tím, ţe mohou hrát současně muţi i ţeny, stává společenskou
záleţitostí.
Po svém návratu z dovolené jsem mohl srovnávat nejen nabídky
na vyuţití volného času návštěvníkŧ v turistických střediscích u nás a v
zahraničí, ale také přístup k turistŧm majitelŧ penzionŧ, prodavačŧ v
obchodech i personálu v pohostinství. A především je diametrálně
odlišný zpŧsob poskytování informací. Mnohokrát jsem byl ve Svobodě
na náměstí svědkem toho, kdyţ zahraniční turisté bezradně pátrali, jak
najdou penzion, ve kterém mají zajištěno ubytování, zdravotní

středisko nebo poštu.
Doufám, ţe se u nás v péči o turisty konečně "blýská na časích".
Rozvíjí se činnost Informačního centra - a na plné obrátky jede Svazek
měst a obcí KRKONOŠE, který bilancoval svou činnost a nastínil další
spolupráci s obcemi na Valné hromadě 26.6. ve Vrchlabí. Více o tom
přineseme v dalších číslech SF. Dnes alespoň přetiskujeme loga tohoto
svazku.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Termíny III. tř. muţŧ - podzim 2004-2005:
1.
2.
13.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
14.
9.
10.
11.
12.
15.

so
ne
st
ne
ne
ne
ne
ne
ne
út
ne
ne
ne
ne
ne

7/8
15/8
18/8
22/8
29/8
5/9
12/9
19/9
26/9
28/9
3/10
10/10
17/10
24/10
31/10

17.00
17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30
16.30
16.00
16.00
15.30
15.30
14.30

Žacléř - Svoboda
Svoboda - Volanou B
Svoboda - Dol. Branná
Ml. Buky B - Svoboda
Svoboda - Strážné
Prosečné - Svoboda
Svoboda - Vrchlabí B
Borovnice - Svoboda
Svoboda - Jan. Lázně
Svoboda - Žacléř B
Bohuslavice - Svoboda
Rtyně - Svoboda
Svoboda - Dol. Kalná B
Vítězná - Svoboda
Volanov B - Svoboda

Termíny OS ţákŧ - podzim 2004 - 2005
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

ne
ne
ne
ne
ne
út
ne
ne
ne
ne

29/8
5/9
12/9
19/9
26/9
28/9
3/10
10/10
17/10
24/10

15.00
15.00
15.00
14.30
14.30
14.30
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Kuks - Svoboda
Svoboda - Mladé Buky
Svoboda - Rtyně
M-Svatoňovice - Svoboda
Svoboda - Podhůří
Svoboda - Kuks
Mladé Buky - Svoboda
Rtyně - Svoboda
Svoboda - M.Svatoňovice
Podhůří - Svoboda

pozn.red.: Termíny jsem přepisoval z webových stránek Okresního
fotbalového svazu, proto bez záruky.

-so
VOLEJBAL
"O vepřovou hlavu" - volejbalový turnaj muţŧ se hrál v sobotu
26. června na hřišti u Sirény v Janských Lázních. Několik přihlášených
týmŧ se omluvilo (Poláci, Podhŧří, Mladé Buky), takţe nakonec hráli na
8 setŧ volejbalisté Trutnova a Janských Lázní - a vepřovou hlavu
společně konzumovali na minigolfu. Volejbal však v našem miniregionu
stále ţije. V Janských Lázních se o to stará především trojice skalních
hráčŧ Leibner - Winkler - Němeček, ve Svobodě Karel Gebrt a v
Mladých Bukách Kašpar - Hilman - Syrovátka. Máte chuť si zahrát?
Mŧţete přijít na hřiště u Sirény v Janských Lázních, do svobodské
sokolovny nebo na hřiště k Intopu v Mladých Bukách.
BASEBALL
SB Rýchory zakončily v sobotu 10.7. svoji účast v základní
soutěţi Českomoravské baseballové ligy vítězstvím s Angels České
Budějovice na jejich hřišti. Naše hráče potěšila účast kečra Radima
Sklenuta, který zahrál ve výborné formě. Kvalitní horu ho podpořil celý
tým. V posledních zápasech jsme objevili nového nadhazovače (Olda
Vydra), který spolu s Dušanem Veverkou udrţeli soupeřovy pálkaře na
uzdě. Celý tým kromě dobré hry v poli perlil i na pálce, takţe jsme
slavili čtvrté vítězství v soutěţi. O body se rozdělili: Sikora, Pozděna a
Jiránek po třech, Sklenár a Vydra po dvou a Louda, Veverka a Hovad
po jednom bodu. Z pátého místa v západní ČML části budou naši hráči
bojovat v podzimním play-off se čtyřmi týmy západní části ligy (kaţdý
s kaţdým jednou). Našimi soupeři bude Lokomotiva Louny, SaBaT
Praha a Angels České Budějovice. Se čtyřmi týmy východní části
budeme bojovat kaţdý s kaţdým dvakrát. Jsou to Pelicans Bučovice,
Cannibals Šumperk, Nuclears Třebíč a Klasic Frýdek-Místek. Tvrdé boje
o udrţení budou probíhat od 28.8. do 3.10. Poslední dva týmy budou
sestupovat do mezioblastního přeboru. Doufáme, ţe bude uţ Bob
Roudný v plné síle - a ţe se uvolní i další hráči, které jsme často na
výjezdech neviděli (např. Filip Poláček, Jakub Nečina, Norbert
Fleischer, Dušan Veverka, Jarda Dlabal atd.). Hlavním problémem
našeho týmu (kromě financí) je skutečnost, ţe celá tíha odpovědnosti
leţí na bedrech několika hráčŧ. Výjezdy za vzdálenými soupeři
(Ostrava, Třebíč, Choceň, Olomouc, České Budějovice, Praha) jsou
velmi náročné - a přitom máme tolik dobrých hráčŧ, ţe by neměl být
problém se po vzájemné dohodě ve výjezdech vystřídat.
GOLF - 3. KRAKONOŠŮV HANDICAP
se koná v sobotu 17. července 2004. Je připraveno občerstvení
pro hráče formou balíčkŧ, začátek v 10:00, startovné 200 Kč (pro

nečleny navíc 400 Kč fee).
Více info na www.cgf.cz
737 282 668, 736 687 545
VOLNÝ ČAS MLÁDEŢE
Znovu nabízíme na závěr školního roku nebo na celé prázdniny
sousedním školákŧm sérii přátelských utkání smíšených týmŧ v
rŧzných sportech. Ideální jsou např. streetball (basketbal týmŧ 3+1 na
jeden koš), volejbal, florbal, softbal, malý fotbal, bowling - a pokud
bude zájem i golf na cvičném hřišti (po předchozí instruktáţi). Co je k
tomu potřeba? Nic, neţ mladé a schopné organizátory. Dejte
dohromady tým, dohodněte se na termínu a zavolejte na mobil 737
683 333 nebo pošlete mail na adresu: stondr@volny.cz. Potřebný
herní materiál i sportoviště zajistíme.
St. Ondráček
MLADÍ RYBÁŘI
Z dŧvodu letních prázdnin rybářský krouţek skončil a začne opět
na začátku školního roku! Od kdy začneme v novém školním roce a
kde, bude včas uveřejněno na webových stránkách rybářského
krouţku. Dále pak budou na ZŠ v Mladých Bukách, Svobodě a Horním
Maršově rozmístěné letáky!! Všem mladým rybářŧm přeji přes
prázdniny bohaté úlovky mnoho rybářských záţitkŧ a hlavně ať se ve
zdraví setkáme v novém školním roce! Samozřejmě i s novými zájemci
Petrova cechu! Webové stránky rybářského krouţku www.rybymarsov.unas.cz
Radek Slováček. 602 205 279
STOLNÍ TENIS?
Herna Rýchorka je pro veřejnost otevřena v pondělí, středu a
pátek, vţdy od 17ti hodin. Informace na tel. 603 163 117
nahoru - obsah

Mladí hasiči
26.6 2004 jsme byli v Dolní Kalné. Závodily děti v kategorii
mladší ţáci, ve sloţení koš Filip Trnka, strojník Alenka Mocková, béčkař
Lukáš Stehlík, rozdělovač Martin Mocek, levý proud Eliška Janková a

pravý proud Sára Berrová. Stroj i strojníka nám dělal pan Borŧvka
Pavel z SDH Libňatov (mockrát děkujeme). Dětem se docela dařilo, ale
menší nepozorností jsme nastříkali za dlouho a dalo nám to aţ
předposlední místo. Dětem to bylo moc líto a dohodly se, ţe další
týden to bude lepší.
25.6.2004 bylo vyhlášení "PO očima dětí". Této soutěţe jsme se
také zúčastnili a v páté kategorii se na 3. místě umístila Izabela
Hrnčířová tím postoupila do krajského kola a tam se také umístila na
3. místě.¨Děti dostaly ceny a malé občerstvení,vyhlášení bylo v malém
sále Mobidicku.
3.7.2004 závody v Třebihošti, ve sloţení koš Filip Trnka, béčkař
Lukáš Stehlík, troják Martin Mocek, levý proud Eliška Janková a pravý
proud Alenka Mocková. Zde se závodilo bez rozdělení kategorií mladšístarší. Naše děti byly nejmladší a v malém počtu. Tady nám pŧjčili
stroj i strojníka SDH Třebihošť (mockrát děkujeme). Tento závod se
nám velice povedl i za nepříznivého počasí a děti získaly skvělé
4.místo, od třetího místa je dělily pouhé 3 vteřiny. Je to náš nejlepší
úspěch - z desíti smíšených druţstev čtvrtí. Věřím, ţe svou pílí a chutí
vyhrát se jim bude dařit v příštím rose mnohem lépe.
Pro letošní školní rok jsme s krouţkem mladých hasičŧ skončili a
nová příprava začne 1.září 2004 v 16.30. Rádi v našich řadách uvidíme
nové členy, kteří si chtějí zasoutěţit a něco pro sebe i pro Svobodu
dokázat. Letos o prázdninách se ještě uvidíme s některými dětmi,
které pojedou na letní tábor do Třebihoště. Tábor pořádáme spolu s
SDH Janské Lázně, kteří jsou hlavním pořadatelem tohoto tábora.
Na závěr bych chtěla poděkovat tiskárně PRÁTR TRUTNOV za
krásné diplomy a firmě KRPA HOSTINNÉ za papíry. Třeba se v
budoucnu ještě nějaký sponzor najde.
JEŠTĚ PÁR VĚCÍ K TÁBORU PRO RODIČE JEJICHŢ DĚTI POJEDOU:
*** KDO NEMÁ ZAPLACENO, AŤ TAK CO NEJDŘÍVE UČINÍ.
*** MÁM POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI A MAPU TÁBORA. TAK SI JI
PROSÍM U MNE DOMA VYZVĚDNĚTE.
*** NA TÁBOR MŦŢETE VOZIT DĚTI JIŢ OD 9.00 HODIN.
*** NEZAPOMEŇTE OČKOVACÍ PRŦKAZ, ZDRAVOTNÍ KARTIČKU
POJIŠŤOVY NEBO JEJÍ KOPII,
*** POTVRZENÍ O BEZINFEKČNOSTI,
*** POTŘEBNÉ LÉKY,
*** PRO NEPLAVCE RUKÁVKY NEBO KRUH.
MOC SE NA VÁS TĚŠIM JÁ I VEDOUCÍ, KTEŘÍ NA TÁBOR POJEDOU.
Lucie Trnková tel.: 776 798 666
nahoru - obsah

MEZINÁRODNÍ TÁBOR 1989 - "Kdyby všichni chlapi světa …."
Ti dříve narození si určitě pamatují film "Kdyby všichni chlapi
světa". Uskutečnění a celá organizace prvního mezinárodního tábora
softbalu a baseballu v našem regionu připomíná ústřední myšlenku
kdysi tak populárního filmu. Solidarita a spolupráce všech
zainteresovaných lidí - nejen chlapŧ, ale prakticky všech občanŧ
našeho městečka i dalších měst a obcí - dokázala realizovat báječné
setkání mladých sportovcŧ z obou stran ţelezné opony v našem
regionu.
Dříve, neţ se pustím do popisování mezinárodního tábora, který
odstartoval éru ţákovského baseballu v Československu, přiblíţím
čtenářŧm tehdejší dobu ocitováním hospodářské zprávy softbalového
oddílu TJ Tatran Svoboda nad Úpou (tehdy platilo podle Pravidel
českého pravopisu "softball" se dvěma "l") z 28. prosince 1989:
"Aţ do roku 1985 leţely veškeré náklady na činnost hráčŧ na
bedrech rodičŧ. Ţáci si sami kupovali výzbroj a výstroj, rodiče jim
platili výlohy spojené s cestováním, ubytováním, stravováním i
startovným. I za těchto podmínek byli naši ţáci na špici výkonnosti
nejen v kraji, ale i v ČSR.
Poprvé nám v roce 1985 zakoupil Občanský výbor a Čs. Svaz
ţen první trička - a v roce 1986 nás příjemně šokoval pan Paolo
Valestri se svou ţenou Juditou, kdyţ vybavil naše dvě ţákovská
druţstva 32 soupravami dresŧ (od ponoţek aţ po čepice). Pronikavě
se zlepšila společenská úroveň i vystupování našich ţákŧ. Díky
nápadným dresŧm si našich dětí více všímali trenéři a manaţéři
zahraničních celkŧ - a tak jsme na jaře loňského roku (1988) navázali
kontakty se softballovými a baseballovými celky Sovětského svazu,
Nizozemí, Itálie a Polska. Výsledkem toho bylo navázání druţby s
nizozemským klubem Knuppelaars Rosmalen a uspořádání
Mezinárodního dětského tábora softballu a baseballu ve Svobodě od
22.7. do 2.8.1989.
Díky těmto kontaktŧm i perfektní péči o naše přátele z
Holandska při jejich zimní návštěvě, přerostla druţba v pevné
přátelství. Holandští přátelé nám vydatně pomohli materiálním
vybavením (pálky, míče, mety, suspenzory p.) a umoţnili našim
dvěma dorostencŧm - Radimu Turynovi a Petru Valtrovi dvouměsíční
intenzivní trénink baseballu v Holandsku."
Rok 1989 přinesl hattrick hráčŧm TJ Sokol Krč: muţi se stali
Mistry ČSSR v softballu i baseballu, ţeny v softballu.
Ing. Ruda Drnec s PhDr. Zd. Josefusem se zúčastnili třítýdenní
stáţe trenérŧ na Kubě, nejlepšími hráči roku 1989 byli vyhlášeni Hana
Hornychová z Chemie Praha a Miroslav Dufek ze Sokola Krč (v
softballu i baseballu!). Výraznou baseballovou novinkou byla i jedna

premiéra: Československé juniorské druţstvo bylo přijato na
Mistrovství Evropy baseballu juniorŧ, které se v Laseuwaerdenu v
červenci 1989 za účasti Nizozemí, Itálie, Španělska, Francie, ČSSR a
NSR. O té druhé premiéře se toho zatím mnoho nepsalo: Mezinárodní
tábor softballu a baseballu ve Svobodě nad Úpou dal základ pro vznik
ţákovského baseballu v Československu. Nevěříte? Mohu to doloţit!
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století jsme byli
v ţákovských kategoriích softbalovou velmocí. Petr Aubrecht nebo
Pavel Knobloch a řada dalších dlouholetých funkcionářŧ mŧţe
dosvědčit, jak jsme se na ţákovské turnaje snaţili nacpat alespoň čtyři
týmy, abychom naplnili autobus a tím zlevnili cestovné. Tím jsme
znechucovali pořadatele i soupeře. Kdyţ nám redukovali počet
startujících týmŧ (áčko, béčko, céčko, déčko) na dva, tak najdete ve
výsledkových listinách týmy Svoboda A, Svoboda B, Janské Lázně,
Mladé Buky, Trutnov. Nevynechali jsme ţádný turnaj v republice, na
který nás pozvali. Jednalo se ovšem o softbalové turnaje, protoţe
baseball hráli v ČSSR jen muţi a ke konci osmdesátých let ještě
dorostenci. Po shlédnutí světového šampionátu v r. 1986 jsme se
chtěli pokusit ochutnat baseball. První ukázku nám předvedl v
Olomouci Ing. Pepa Novák se svými dorostenci - a na jejich škvárovém
hřišti jsme si dali po softbalu krátké utkání v baseballu. Moc se nám to
líbilo, i kdyţ jsme pravidla vŧbec neznali.
Mezinárodní tábor jsme chtěli vyuţít pro ochutnávku ţákovského
baseballu i jako propagaci pálkovacích her v trutnovském okresu. Do
pozvánek jsme uvedli, ţe si během tábora zahrajeme turnaj. Mŧţeme
hrát softbal i baseball. Rusové a Poláci byli ochotni hrát obojí,
Holanďané a Italové chtěli pouze baseball. V jejich klubech prý hrají
kluci baseball a holky softbal. Úvodní schŧzku vedoucích jsme měli v
kulturním klubu Rýchorka. Tam jsme dohodli systém turnaje: základní
turnaj kaţdý s kaţdým a potom play-off 1.-4. a 2.-3. Hrát budeme
postupně na hřištích ve Svobodě, ve Dvoře Králové, Janských Lázních,
Trutnově a Vrchlabí. Boj o třetí místo a finále pak na travnatém
fotbalovém hřišti v Mladých Bukách. V pořadí zápasŧ nám určil los
nejprve Poláky a potom Moskvu. S oběma jsme hráli softbal. Naši
soupeři netušili, jaké máme kanonýry na nadhozu (Fleischera a
Poláčka). Na jejich prudké nadhozy si soupeři ani neškrtli. Obě utkání
jsme vyhráli vysokým rozdílem - a kdyţ jsme byli v ráţi, porazili jsme i
v baseballu Holanďany a Italy. Po základním turnaji jsme suverénně
vedli, (1. Svoboda A, 2. Itálie 3. Rusko, 4. Poláci, 5. Holanďané a 6.
naše béčko. Ale pak přišla pohroma. Z Polska přijel šéftrenér Liszka.
To ale nebyla liška, ale lišák. Kdyţ viděl naši hru s Italy, pochopil, ţe
neznáme pravidla baseballu. V semifinálovém utkání s Poláky se uţ
hrál baseball. Naši nadhazovači neznali "pikofy" (příhozy z
nadhazovacího kopečku na mety, kdy musí nadhazovač nejprve zadní
nohou odskočit). Jinak je to tzv. balk (nesprávný nadhoz), který je

trestán jednak posunem běţcŧ na metách, jednak označením špatného
nadhozu. Stručně řečeno: při kaţdém nadhozu Poláci běhali po metách
a my měli jeden balk za druhým. Vyklepli nás a ve finále si to rozdali s
Moskvany. Italský trenér (a špičkový nadhazovač jejich mistrovského
týmu muţŧ) Angelo pak školil naše nadhazovače, ale jeho vysvětlování
v italštině, kdy je nadhoz legální a kdy ne, jsme pochopili aţ o měsíc
později, kdy si naše nadhazovače vzali do parády holandští trenéři.
To, o čem jsem chtěl pŧvodně psát - o všech rodičích,
organizacích a přátelích sportu, kteří se podíleli na celé organizaci a
postavili pilíř nejen pro ţákovský baseball v ČSR, ale dali také základ
pro velké turnaje Grand Prix Svoboda v dalších letech . O tom příště.
Dnes mě trochu nadzvedl závěr seriálu o začátcích baseballu v
Krkonošských novinách, kde se zřejmě jednalo o jinou planetu.
(pokračování příště) St. Ondráček
nahoru - obsah

Pečovatelská služba
Dŧm s pečovatelskou sluţbou
(DPS) slavil v minulém roce své
desetileté narozeniny. Slavnostně
otevřen byl 19. listopadu 1993 a je
dodnes pýchou našeho města. V domě
je 51 bytových jednotek: 16 bytŧ 1+1 a
35 garsonier. Byty jsou vybaveny
kuchyňskou linkou s varnou deskou,
hygienickým jádrem (dostatečně
vybavených madly) a komorou. V kaţdém poschodí je pohodlně
vybavená společenská místnost. Součástí DPS je také kuchyň s
jídelnou pro dŧchodce, kde vaříme
prŧměrně 100 obědŧ denně. Do terénu
rozváţíme 35 obědŧ, 10 obědŧ
donášíme a zbývající obědy se podávají
v jídelně. Někteří senioři si docházejí
sami pro oběd, který si odnášejí v
jídlonosiči. Obědy do terénu rozváţíme
v našem autě v termonosičích, kde je
jídlo uchováno v teple 2-3 hodiny.
Celkem máme v péči 158 seniorŧ,
v DPS bydlí v současné době 60 seniorŧ
a ostatním poskytujeme péči v terénu (dováţka oběda, nákupŧ, praní

a ţehlení prádla, koupání, donáška lékŧ). Z Trutnova dojíţdí do DPS
pedikérka paní Jiřina Presslerová.
V DPS pracuje celkem 9 pracovníkŧ: 3 pečovatelky, kuchařka,
pomocná kuchařka, 2 údrţbáři (1,5 úvazku), účetní pí Věra Vrbenská,
ředitelka pí Helena Maternová (1/2 úvazku). Praktická lékařka MUDr.
Jarmila Oravcová má sice v DPS ordinační hodiny se svou zdravotní
sestrou Soňou Hauptovou kaţdý čtvrtek od 10.00 hodin, ale v
"pečováku" je denně. Pro pacienty je v DPS ještě jedna zajímavá
sluţba. Za 20,- Kč měsíčně dováţejí
všem zájemcŧm léky.
O pečováku bychom si mohli
povídat hodně dlouho - a určitě se
budeme k jeho činnosti v našich
novinách vracet. Zatím najdete fotky,
které v našich novinách nevyjdou tak
dobře, jako na počítači nebo v
barevném originálu i doprovodný
komentář najdete na obrazovce počítače
v městské knihovně.

DPS - chlouba města
Na jedinou stránku se nám zdaleka nevešlo všechno, co bychom
o Domu pečovatelské sluţby chtěli napsat. Ti dříve narození si
většinou o DPS sehnali všechny
podstatné informace. Ale o sluţbách,
které jiţ jedenáct let poskytuje DPS a z
velké části hradí město, by měli vědět
všichni občané. Co zajímá občany
nejvíce? Zřejmě poplatky, Nájemné se u
garsonek pohybuje (podle velikosti
bytŧ) od 514,- do 608,- Kč za měsíc, u
bytŧ 1+1 od 721,- do 752,- Kč/měsíc.
Vyúčtovatelné zálohy jsou:
Garsonky - byty 1+1
Otop + TUV - 500,-/byt 1000,-/byt
Vodné + stočné 30,-/os. 50,-/os.
Výtah 30,-/os. 40,-/os.
Energie společ.prostor 10,-/os.
STA 10,-/os.
Sluţby poskytované nejen obyvatelŧm DPS, ale všem seniorŧm,
kteří potřebují pomoc, alespoň vyjmenujeme: Koupání, pedikúra,
úprava účesŧ, praní a ţehlení prádla, dovoz lékŧ, lékařská sluţba.

Rádi zodpovíme dotazy čtenářŧ. Fotografie, které v DPS
pořídíme, budou k dispozici v městské knihovně a na webových
stránkách města.

-so
nahoru - obsah

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





HLEDÁM PODNÁJEM BYTU … částečně zařízený ve Svobodě
nad Úpou a okolí. tel. 737 922 068
KALKUKACE CENY VODNÉHO A STOČNÉHO … akciové
společnosti VaK Trutnov je vyvěšena na úřední desce města ve
vchodu do radnice. Pokud bude volná stránka v nejbliţších
číslech SF, předloţíme ji kompletní také našim čtenářŧm. Tím
bude naplněno ustanovení § 36, odst. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích. Ceny vodného a stočného se zatím
nemění.
Krkonoše na internetu … Nemáte v létě při sobotě a neděli
momentálně co dělat? Chcete vyrazit mezi lidi, pobavit se nebo
poznat něco nového? Nevíte co s volným časem? Při získání typu
jak aktivně proţít víkend v blízkém okolí vám uţitečným
pomocníkem mohou být internetové stránky Krkonoš - svazku
měst a obcí. Najdete v nich odkazy nejen na pamětihodnosti a
přírodní zajímavosti, které stojí za návštěvu, ale i aktuální
kalendář kulturních a sportovních akcí, tradičních či pivních
slavností, očekávaných událostí, výstav, koncertŧ, trhŧ,
folklórních a ostatních pořadŧ organizovaných v regionu
Krkonoš. Nechybí trasy a jízdní řády Krkonošské horské linky.
Webové stránky Krkonoš - svazku měst a obcí: www.krkonošesmo.cz, nebo www.ergis.cz jsou postupně zdokonalovány.
Nabízí například virtuální galerii fotografií renomovaných

krkonošských fotografŧ. Se snímky, které jsou vašemu srdci
blízké se mŧţete podělit se svými milými, kdyţ jim je zašlete
formou elektronické pohlednice. Pro provozovatele rozmanitých
sluţeb i krkonošské ubytovatele je zajímavá nabídka prezentace
zdarma. Formou krátkého textu mŧţete upozornit internetové
surfaře o svých aktivitách, o tom kde a s čím podnikáte, co
nabízíte a čím jste návštěvníkŧm či hostŧm regionu uţiteční.
Dáša Palátková




HLEDÁTE PRÁCI? … Městský úřad Svoboda nad Úpou zaměstná
dva brigádníky - zedníky na opravu hřbitovní kamenné zdi. Bliţší
informace na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou u starostky
Dagmar Berrové, nebo u stavebního technika Jiřího Flečka
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu 100 000 Kč na
opravu dětských hřišť. Opravy budou probíhat v červenci tohoto
roku.
Informace o stavebních pracích ve Svobodě nad Úpou …
Akce stavební úpravy Mateřská školka ve Svobodě nad Úpou je
ve stádiu výběrového řízení stavební firmy. Stavební úpravy se
budou provádět v srpnu 2004. V červeneci a srpnu budou
prováděny úpravy dětského hříště v Maršově I. na Rýchorské
sídlišti v rozsahu oplocení okolo hřiště, přikrytí pískoviště
síťovinou a úpravy terénu - zatravněním. Dětské hřiště ve
Svobodě u školy bude upraveno aţ po schválení navýšení
finančních prostředkŧ zastupitelstvem. Na bytovém objektu č.p.
510 bude během měsíce srpna proveden nátěr vnějších omítek,
oprava střešní krytiny a terasy. V období srpen-září se bude
realizovat v Kostelní ulici a okolo základní školy nové veřejné
osvětlení.
Stavební technik města Jiří Fleček





Průzkum zájmu … o odkoupení hrobek na městských
pohřebištích ve Svobodě nad Úpou - hřbitov Svoboda n.Ú.,
Maršov. Kdo by měl zájem o odkoupení hrobky na pohřebišti ve
Svobodě a v Maršově, ať se přihlásí na Městském úřadě u pí
Jany Hryzlíkové.
Česká speleologická společnost … vydala broţuru "Těţba
zlata v okolí Svobody nad Úpou". Broţura pojednává o historii,
geologii a zpŧsobu těţby zlata. Český a německý text je doplněn
barevnými fotografiemi a plánky. Zakoupit ji mŧţete v
informačním centru pana Búše.
Radko Tásler





BUDEME MÍT OLYMPIONIKA? … V těchto dnech se rozhodne o
protestu ČBA (České baseballové asociace) proti neregulérnímu
startu dvou jihoamerických hráčŧ za italský národní tým v
olympijské kvalifikaci na OH v Athénách. Pokud náš protest bude
kladně vyřízen, jela by místo Italŧ na OH výprava České
republiky. A v reprezentačním týmu jsou i dva nadhazovači SB
Rýchory: Petr Minařík z Mladých Bukŧ (v Extralize startuje za
Draky Brno) a ze Svobody nad Úpou Robert Roudný. Odpověď
na úvodní otázku budeme znát dnes nebo zítra!
Zpráva z knihovny … Po červencové dovolené bude knihovna
znovu otevřena od pondělí 2. 8. 2004. Těším se na setkání se
svými čtenáři.
knihovnice P.Tůmová
nahoru - obsah

