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Úvodník - Jsme v Evropě?
O tom, ţe jsme v Evropě, jsme samozřejmě nikdy nepochybovali.
Teď jsme ale v Evropské Unii. A význam toho kroku mnozí občané
ještě nechápou. V televizi, rozhlasu i tisku získáváme často
protichůdné názory na výhody a nevýhody našeho rozhodnutí. Já jsem
vyuţil šance, kterou nabízel Internet ( www.evropska-unie.cz ) a před
několika měsíci jsem vyplnil přihlášku pro zájemce o poskytování
všech základních informací. Několikrát týdně mi od té doby chodí
mailem nabídky významných informací o Evropské unii. Z první
květnové zásilky uvedu pár příkladů:
1. KVĚTEN JE PRO EVROPU HISTORICKÝM DNEM
Dnes v našem společenství přivítáme 10 nových členů a 75
milionů nových občanů Evropské unie. Pět desetiletí poté, co byl
zahájen náš velkolepý projekt evropské integrace, zmizelo jednou
provţdy rozdělení z dob studené války a my ţijeme ve sjednocené
Evropě.
TÝDEN V EVROPĚ (19. 4. - 25. 4. 2004)
Rada o sítích TEN, smlouvách o leteckých sluţbách a statistických
údajích o informační společnosti * Pokračování reformy SZP * Boj proti
klimatické změně * Autorská práva * Směrnice o Evropských radách
zaměstnanců * Konkurenceschopnost rozšířené EU * Spolupráce ve
zdravotnictví * Zajišťovací sluţby * Návštěva Evropské komise v
Moskvě * Televizní reklamy * Kyperské referendum odmítlo sjednocení
ostrova.
PROJEKT PHARE POMŮŢE ČESKÉMU BANKOVNÍMU SEKTORU
PŘIZPŮSOBIT PLATEBNÍ SYSTÉM
Nový projekt financovaný v rámci programu Phare pomůţe
českému bankovnímu sektoru dokončit přípravy platebních systémů na
začlenění do jednotného evropského trhu. Tisková konference u
příleţitosti zahájení projektu se uskuteční 28. dubna v 9:00 v
Kongresovém centru ČNB.
VYŠLO 16. ČÍSLO MAGAZINU EU

Evropa si cení české chytrosti - rozhovor s Pavlem Teličkou *
Oslavte vstup ČR do EU * Malé státy v EU - dělba rozhodování * Co
bude dál... * Do EU s novými webovými stránkami * Stručná historie
EU * Kviz
MODERNIZACE SILNICE II/476 TŘINEC - HORNÍ LISTNÁ A
SILNICE II/468
Dne 26. dubna 2004 bude za účasti představitelů všech
zúčastněných stran slavnostně otevřena stavba "Modernizace silnice
II/476 Třinec - Horní Listná a silnice II/468".
EU PŘISPĚJE 2,3 MLD. KČ NA MODERNIZACI TRAŤOVÉHO
ÚSEKU ZÁBŘEH-KRASÍKOV
V pondělí 26. dubna 2004 bude slavnostně zahájena stavba
traťového úseku Zábřeh-Krasíkov spolufinancovaná Evropskou unií z
fondu ISPA. Tento projekt přispěje ke sníţení cestovního času, zvýšení
bezpečnosti a spolehlivosti a zlepšení sluţeb cestujícím.
Budeme se snaţit našim čtenářů doloţit všechno, co vstup do
Evropské unie můţe přinést nám, svobodským občanům. Přiloţenou
fotografií (viz. dále), na které přeskakuje Zdeněk Šafář své soupeře,
vás chceme upozornit na jeho článek uvnitř listu. Je to hodnocení
uplynulé (a pro něj velmi úspěšné) lyţařské sezóny. Fotografie se
naším tiskem nedají dokonale reprodukovat. Zájemci si je ale mohou
prohlédnout na webových stránkách města.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Muţi MFC Svoboda získali od 10.4. ze tří zápasů 7 bodů! Nejprve
porazili doma Kunčice 2:1, kdyţ skórovali Kosina a Louda, v sobotu
24.4. vyhráli venku s týmem Tatran Hostinné 1:0 a v sobotu 1. května
v 17 hodin se utkali doma s Úpicí, se kterou hráli nerozhodně 1:1 - za
domácí skóroval Matějka. V aktuální tabulce Okresního přeboru sice
zůstávají s dvanácti body na posledním místě, ale na Pilníkov jiţ
ztrácejí jediný bod a na Úpici dva. Povzbudit můţete náš tým v sobotu
15. května, kdy hraje od 1700 doma s Podhůřím
FOTBALOVÉ SOUTĚŢE ŠKOL

Běţí na plné obrátky. V Coca-Cola Cupu (starší ţáci) přešla ZŠ
Komenského ve IV. kole hladce přes ZŠ Úpice. Soutěţ mladších ţáků
McDonald´s Cup má okrsková kola v tomto týdnu: V úterý soutěţí v
Hor.St.Městě ţáci 1.-3. tř. ZŠ. Ve středu na stejném hřišti ţáci 4.-5.
tříd. Okrskové kolo fotbalové soutěţe AŠSK starších ţáků se konalo v
pátek 30.4. v Poříčí za účasti dvou týmů ZŠ Náchodská Trutnov
(Poříčí), ZŠ Mladé Buky a ZŠ Svoboda nad Úpou. Do okresního kola
postupuje vynikající tým Poříčí A, který porazil Svobodu 4:2, Mladé
Buky 3:0 a béčko Poříčí 8:0. O pořadí na dalších místech rozhodovalo
při rovnosti bodů skóre. Druhé místo obsadily Mladé Buky, 3. Svoboda
a 4. Poříčí B.
Zajímavý souboj se konal mezi
týmy Svobody a Mladých Buků. První
poločas vyhrály Mladé Buky 2:0
brankami Vojty Drábka, ve druhé půlce
dokázal tým Svobody nejen vyrovnat,
ale v posledních vteřinách vstřelit i
vítězný gól. V pátek 7. května se hraje
na hřišti v Mladých Bukách od 830
okrskové kolo AŠSK ţáků 6.-7. tříd.
Pozváni jsou ZŠ Poříčí, Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Mladé Buky
a Bernartice.
PŘEHAZOVANÁ
je průpravná hra pro volejbal. Okresní přebor škol pro děvčata 7.
roč. ZŠ nar. 1.1.1990 a ml. organizoval v úterý 4. května Mgr. Miloš
Novotný v tělocvičnách ZŠ V Domcích. Zúčastnilo se 8 týmů
trutnovských škol, Vrchlabí, Dvora
Králové, Rudníka a Mladých Buků.
VOLEJBAL
V Mladých Bukách se v sobotu na
antukovém hřišti u INTOPu hrály dva
zápasy krajského přeboru muţů se
slavným týmem Sokola Dřevěnice. Obě
utkání vyhráli domácí (3:0 a 3:1).
Na snímku zleva doprava jsou
hráči: Tomáš Michera, Martin Hlávka, Michal Syrovátko, Jiří Minařík,
Pavel Šedivka, Martin Drobný, Jiří Kašpar a Petr Sobota.
V mladobuckém týmu hraje vedle zkušených hráčů trojice
mladých studentů trutnovského gymnázia (Martin Drobný, Petr Sobota
a Miroslav Pech), jejichţ silnou zbraní je vysoký výskok a dravost na
síti. Volejbal má ve Svobodě nad Úpou a hlavně v Janských Lázních
mnohaletou tradici. Svobodské mládeţi můţeme proto návštěvu
kvalitních zápasů ve volejbalu jen doporučit. Jiří Kašpar připravuje pro

školní mládeţ velký turnaj. Nábor dělal na Okresním přeboru škol.
Pokud bude zájem, jsme schopni dohodnout i pravidelnou ţákovskou
soutěţ v našem mikroregionu.
BASEBALL
Naše áčko SB Rýchory se poprvé představilo svým příznivcům v
ligové soutěţi na domácí půdě - na městském stadiónu ve Svobodě
nad Úpou minulý víkend. V sobotu 24.4. prohrálo po velkém boji s
týmem Angels České Budějovice 4:6 a v neděli 25. 4. s Tempem Praha
dokonce rozdílem 2-16.
O tomto víkendu jeli naši hráči do Třebíče a do Bučovic.
Vzhledem k finančním problémům bohuţel jen v devíti hráčích. Oba
zápasy proto museli odehrát bez střídání. Podlehli domácím celkům o
jediný bod. V Třebíči 8:9 a v Bučovicích 13:14. Doma se představí
svým příznivcům jiţ v sobotu 8. května v 15 hodin, kdy se utkají s
tradičním soupeřem a lídrem Českomoravské ligy Orlicí Choceň. Ţáci a
kadeti budou hrát školní ligu T-ballu v našem mikroregionu od května
do prázdnin. Našimi soupeři budou hráči Mladých Buků, Horního
Maršova a Rudníka. Souběţně s naší soutěţí bude probíhat školní liga
v Trutnově. Jiţ za měsíc bude v Mladých Bukách okresní přebor
školních týmů v softbalu.
nahoru - obsah

Skicross - Zdeněk Šafář
Dobry den pane Ondráčku,
opět vám píšu, tuto zimní sezónu jiţ zřejmě naposled.
Skicrossová sezóna skončila minulý víkend. Poslední ski-X závod se jel
ve Špindlerově mlýně v neděli 4.dubna. Já jsem ukončil tuto sezónu
přímo skicrossovým sprintem. Závodil jsem dva dny za sebou na
závodech, které od sebe byly vzdáleny přes 900 km. V sobotu 3.4.
jsem závodil ve Švýcarsku v lyţařském středisku Titlis (Engelberg) a v
neděli ve Špindlerově Mlýně. Ve Švýcarsku to byl poslední závod
švýcarské série Saab Salomon crossmax tour, která se jezdí jak v
Rakousku, tak v Německu, Italii a Francii. Jezdí se i mezinárodní série,
která je zároveň kvalifikací na X games, které se kaţdoročně pořádají
v USA a povaţují se za Olympiádu extrémních sportů.
Švýcarské lyţařské středisko Engelberg Titlis, leţí nedaleko od
známého města Luzern, které je známé především díky svému
dřevěnému mostu. Bohuţel náš časový plán byl tak nabitý, ţe na
prohlídku města nám nezbyl čas, ale tak to bývá, kdyţ závodníci jezdí
po světě po závodech. Většinou jsme rádi, ţe se dostaneme včas do

postele, abychom byli druhý den odpočinutí. Ale zpět k závodům.
Jak jsem se jiţ výše zmínil, závod ve Švýcarsku byl finálovým
závodem švýcarské série závodů Saab Salomon Crossmax tour a byl
proto opravdu nabitý. Závodu se zúčastnila celá švýcarská skicrossová
špička, které pravidelně boduje ve světovém poháru. Startovní čísla se
na Saab salomon crossmaxech rozdělují poněkud jiným způsobem
(losuje se prvních 15 závodníků a potom se losuje celý zbytek
startovního pole). Měl jsem štěstí, protoţe moje startovní číslo bylo v
první třetině startovního pole (130 závodníků). Po kvalifikaci, kterou
jede kaţdý závodník v trati sám, jsem k velikému údivu všech
zúčastněných skončil 6. Já jsem však měl namířeno ještě výš. Mnoho
závodníků přisuzovalo můj úspěch lyţím LUSTI, které se vyrábějí v
Ţacléři, a proto jsem vedl spoustu debat se závodníky. Všichni
zkoumali malý zázrak podobný švýcarským lyţím Stöckl.
Z rozjíţďky do rozjíţďky jsem postupoval celkem snadno vţdy z
prvního místa. Problémy se vyskytly aţ v semifinále, kdy se jede o
postup do velkého a malého finále. Start jsem měl dobrý a do první
klopené zatáčky jsem najíţděl na druhém místě, ale Andreas Stefen,
který jel na prvním místě, si zatáčku moţná moc nadjel a mně tím
uvolnil cestu vpřed. Začal jsem ho předjíţdět, ale v momentě, kdy si
toho všiml, do mě velice ostře najel a mně se v rozbité trati překříţily
špičky lyţí a upadl jsem. Toho vyuţil jezdec jedoucí za mnou a předjel
mě. Nikdo jiný mě nepředjel, ani neměl kdo, protoţe jednoho
závodníka jsem vyřadil v souboji hned po startu. V semifinálové
rozjíţďce jsem dojel 3. a zbývalo mi tedy uţ jen malé finále, kde se
bojuje o 5.-8. místo. Malé finále bylo velkou bitvou. Hned po startu se
se mnou začali prát dva závodníci, z kaţdé strany jeden. Toho vyuţil
závodník v krajní dráze a vypálil jako střela dopředu. Vytvořil si
náskok a já s dvěma dalšími jsme bojovali jiţ jen mezi sebou. Nakonec
jsem se mezi nimi prosadil aţ v druhé polovině trati na velice těţkém
skoku do zatáčky, kde jsem je oba přeskočil vzduchem a dopadl aţ
před ně (viz. foto: nahoře uprostřed Šafář). Tvrdě vybojovanou pozici
jsem udrţel aţ do cíle. Bohuţel jsem jiţ nestačil dohonit závodníka,
který byl přede mnou a skončil jsem tím pádem celkově na 6. místě.
Andrea Stefen, který mě vyřadil svým nekompromisním
zákrokem na hranici pravidel z boje o první místa, skončil ve finále na
4 místě. To mu stačilo k vítězství v celé sérii švýcarského Crossmaxu.
Celý závod byl tak trochu poznamenán nepřízní počasí. Závod byl
několikrát přerušen kvůli problémům s viditelností, a proto skončil aţ v
pozdních odpoledních hodinách. Přede mnou bylo více něţ 900 km
silnic a dálnic, které jsem přes noc musel zdolat, abych mohl druhý
den ráno nastoupit do skicrossu série Nokia extreme tour ve
Špindlerově Mlýně.
Závod ve Špindlerově Mlýně v neděli 4.4. byl opravdu posledním
skicrossovým závodem této sezóny, a proto se na něm sešla celá

špička z Čech a Moravy. Nechyběl tam nikdo kromě Tomáše Krause,
který se léčí s naprasklou lopatkou. Proti normálnímu systému
kvalifikace se zde jely dvě kvalifikační jízdy. Hned v první kvalifikaci
jsem dosáhl nejlepšího času. Na druhém místě skončil Stanley Hayer a
za ním Jakub Burda a jeho bratr Zdeněk
Burda.
Postup jednotlivými rozjíţďkami
byl vcelku jednoduchý a všichni jiţ
předem věděli, ţe finálová jízda bude
opravdu boj. Ve finále se na start
postavili vedle mě ještě Hayer, Burda a
Novotný. Po startu jsem se dostal do
vedení, za mnou byl Hayer, Burda a
Novotný. Hayer na mě při předjíţdění
pouţil nepovolený zákrok, ale na trati
nebyl dostatek rozhodčích, aby mohli zákrok takto posoudit. Do první
klopené zatáčky jsem tedy najíţděl jako druhý, jel jsem Hayerovy na
patkách lyţí a čekal jestli neudělá chybu, ale nakonec jsem chybu uděl
já. Od Hayerových lyţí létalo spousta sněhu a já neviděl dobře na
stopu. Jedna lyţe mi vjela do hlubokého sněhu a já jsem se neudrţel
ve stopě a minul jsem branku. Skončil jsem tedy aţ na 4. místě, coţ
pro mě po vyhrané kvalifikaci bylo zklamání. Stanley Hayer se mi v cíli
omluvil za nefér zákrok, ale to mi nebylo moc platné.
Zbývalo tedy jen zlepšit si náladu v následném ULTRACROSSU,
který byl v rámci série Nokia Extreme Tour pořádán jako exhibice. Co
je to ULTRACROSS? Je to kombinace dvou velice si podobných sportů
Skicrossu a Boardercrossu. Závodníci utvoří dvojce skicrossař a
boardercrossař a závodí jako tým ve štafetovém závodě. Na start se
postaví nejprve lyţaři, kteří klasicky, tak jak ve skicrossu, odstartují.
Na jejich místo na startu se postaví jejich týmový kolegové a čekají na
pokyn startéra, který jim jednotlivě dá pokyn ke startu v momentě,
kdy jejich týmový kolega protne cílovou linii. Závod tedy dokončuje
snowboardista a vyhlašují se potom jako tým snowboardista a lyţař.
Musím říct, ţe závod je velice dramatický a stát v cíli a čekat na to co
provede váš týmový kolega na trati, je opravdu stresující, protoţe víte,
ţe vy jste do toho dali všechno a teď je to všechno v rukou (spíše
nohou) vašeho týmového kolegy. Nakonec jsem vyhrál spolu s
Davidem Fischerem a byla to alespoň malá náplast na 4. místo ve
Skicrossu.
Tím jsem ukončil skicrossovou sezónu 2003/2004 a bude se
velice intenzivně připravovat na další. Vrcholem další sezóny bude
samozřejmě světový pohár a také univerziáda, kde bude skicross
zařazen do soutěţního programu.
Bilance uplynulé sezony:

Sezóna 2003/2004 byla dobrá, podařilo se mi dosáhnout
několika velice pěkných výsledků a neprodělal jsem ţádné příliš těţké
zranění. Určitě ale tato sezona nebyla vynikající. Dopustil jsem se
během zimy spousty chyb, ale byla to moje první celá sezona ve
světovém poháru a tak ji hodnotím velice pozitivně. Mnoho jsem se
toho za tuto sezonu naučil a získal mnoho velice cenných zkušeností.
Jen doufám, ţe na příští sezonu dostanu, respektive dostane celý náš
Ski-X team od svazu lyţařů více finančních prostředků a podaří se mi
sehnat sponzory, kteří mi umoţní věnovat se tomuto velice
perspektivnímu sportu opravdu na plno a bez starostí, kde na to vzít
peníze.
Výsledky 2003/2004 (Seřazeno podle důleţitosti pro mě
osobně):







13. místo v závodě světového poháru Pozza di Fassa (ITA)
41. místo v hodnocení světového poháru celkově
2. místo v závodě Evropského poháru Špindlerův Mlýn (CZE)
6. místo v závodě Saab Salomon Crossmax Titlis (SUI)
1. místo v závodě Nokia extreme Tour Špindlerův Mlýn (CZE)
a mnoho dalších…
nahoru - obsah
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Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz






DUBNOVÍ JUBILANTI … Tiskařský šotek tentokrát řádil na
úkor jubilantů. Poslední březnové číslo (SF 614) vyšlo 23. března
- a nám se zdálo, ţe je do dubna ještě daleko. SF 615 vyšlo aţ
6. dubna - a to jsem zapomněl na dohodu s paní matrikářkou, ţe
dubnové oslavence zařádíme do "patnáctky". S velkou omluvou
gratulujeme alespoň dodatečně nejprve dubnovým oslavencům k
jejich významným kulatým jubileům. Byli to paní Anna Skoupá,
pan Otakar Bartošík, paní Zdeňka Oravcová a paní Květuše
Bělohlávková. Dnes jsem na Městském úřadu získal přehled
jubilantů na celý rok - a tak uţ snad aprílovou chybu nezopakuji.
KVĚTNOVÍ JUBILANTI … V měsíci lásky oslaví svá významná
ţivotní jubilea paní Milada Dufková, paní Anna Firešová a paní
Marie Staňková. Všem květnovým i dubnovým jubilantům
přejeme do dalších let pevné zdraví, ţivotní pohodu a spoustu
krásných slunných dní.
DA - MI … prodejna na rohu ulice 5. května a náměstí Svornosti











nabízí české zboţí: velký výběr triček, spodního prádla,
suvenýrů, ale také SADBU. Přijďte si vybrat!
Český rybářský svaz - Místní organizace Horní Maršov zve
členy MO na tradiční rybářské závody v sobotu 29.května 2004 závody pro dospělé členy MO, v neděli 30.května 2004 - závody
pro děti. Informace vám poskytne jednatel MO na tel. 499 871
276. Další zprávy o naší činnosti najdete na našich webových
stránkách: www.rybarihornimarsov.wz.cz
Mladší ţáci fotbalového klubu MFC Svoboda jiţ mají díky
Petru Pospíšilovi také své webové stránky. Můţete se podívat na
adrese: www.volny.cz/fc-svoboda
SVOZ VELKOOBJEMOVÉHO ODPADU … je stanoven na
víkendy v těchto lokalitách: 8.5.a 9.5.2004 Rýchorské sídliště paneláky: u výměníku bude přistaven kontejner Maršov II naproti autobusové zastávce po levé straně směrem na Pec p.
Sn. - bude stát auto Liaz 15.5. a 16.5. 2004 bude přistaveno
auto Liaz na Novém Světě 22. a 23. 5. 2004 bude přistaveno
auto Liaz na parkovišti naproti Národnímu domu. UPOZORNĚNÍ
Jedná se pouze o velkoobjemový odpad, nikoli nebezpečný!!!
NEVÍTE O PODNÁJMU? … 57-letá důchodkyně hledá menší
podnájem. Adresa je na Městském úřadě. Pozn.red.: Moţná,
pomohu rozhodnutí někoho, kdo můţe pomoci, kdyţ ocituji dopis
pisatelky: "Prosím vás o pomoc. Napsal byste mi inzerát do
městských novin Fórum? Jedná se o minimální podnájem, stačí
jedna místnost. Jiţ sedmý rok bydlím s druhem odděleně v
jednom bytě 1+1. Od podzimu jsem uţ v důchodu, podala jsem
si ţádost do Pečovatelského domu, ale bylo mi řečeno, ţe tam
mají ţádosti na 10 let. Před důchodem jsem byla šest let v
částečném invalidním důchodu. Souţití s druhem je stále víc
neúnosné, WC máme na chodbě v mezipatře a na koupi bytu
nemám peníze. Byl byste tak laskav a otiskl mi inzerát?"
MÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET? … Doporučuji navštívit:
www.aloismilacek.unas.cz Najdete mnoho zajímavých a
hlavně aktuálních fotografií. Zájemcům ocituji úvodní stránku:
Na těchto stránkách vám chci zpřístupnit své amatérské
fotografie: Vrátil jsem se ke svému koníčku, protoţe mohutný
rozmach digitální fotografie je přesně to, co mi učarovalo. Pokud
má člověk kladný vztah k počítačům a zálibu ve fotografování,
tak digitální fotografie je prostě to pravé. A protoţe po
počátečním vyšším finančním nároku na pořízení fotoaparátu a
paměťových karet je fotografování uţ prakticky jenom otázkou
času, tak nadšenec fotí vše co vidí. Co s takovou spoustou
fotografií? Není to sice ţádné umění, ale aťsi toho uţijí i ostatní.
Dalším kladem dnešní doby je, ţe uţ i k nám domů dorazilo
satelitní připojení na internet. Mohu prohlíţet i fotografie jiných

autorů. Pokud má člověk čas a chuť, je toho k mání opravdu
mnoho. A tak jsem si dovolil vymyslet, a za pomoci technicky
zdatnějšího kamaráda, zhotovit tuto formu prezentace svých
výtvorů. Takţe pokud hodláte riskovat svůj vkus, máte moţnost.
Předpokládám, ţe budu asi po měsíci fotoalba měnit, protoţe
mám jiţ z roku 2003 spoustu fotografií ze všech moţných
památek a akcí konaných u nás, ve vedlejších obcích a tak různě
po světě.
Alois Miláček
nahoru - obsah

