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Úvodník - Oslavy dne země v našem regionu…
Hlavní událostí těchto dnů jsou bezesporu akce, které organizuje
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER ve spolupráci s
dalšími organizacemi:
Pondělí 19.4. - středa 21.4.
Speciální výukové programy pro základní školy v Horním
Maršově, Svobodě nad Úpou a Mladých Bukách.
Čtvrtek 22.4.
Filmový festival "Je jen jeden svět" v Trutnově.
Pátek 23.4.
"Co se skrývá v Úpě?" - úklid koryta a břehů Úpy 10.00 - 15.00
hodin
Sobota 24.4.
Zvláštní historický vlak bude jezdit na trase Trutnov - Svoboda
nad Úpou po celý den.
Jarní výlet přes Rýchory - Pro ty, kteří si
budou chtít trošku protáhnout svá těla, nadýchat se čerstvého vzduchu
a při tom se dozvědět třeba i něco nového, máme připravené pracovní
listy. Tento malý dáreček od nás dostane kaţdý, kdo se vydá na výlet
po trase Svoboda nad Úpou - Rýchory - Horní Maršov. Start mezi 8.30
a 10.30 z nádraţí ve Svobodě. Tímto příjemným výletem se dostanete
na odpolední program v Horním Maršově.
"Malé skotačení kolem řeky Úpy" - v Horním Maršově 13.00 16.00 - Představení vodních ţivočichů, které běţně neuvidíte, jak se
pletou košíky z vrbového proutí, které nám u vody vyrostlo, malování
kamínků, které nám řeka přinesla, výroba vodních mlýnků, píšťalek,
lodiček, divadlo pro děti a další atrakce. Sbor dobrovolných hasičů z
Horního Maršova představí pouţití norné stěny v případě havárie na
řece. K dobré náladě zahraje country kapela.
Koncert kapely OSTAŠ v Trutnově od 18.00 hod.
Pokud jsme vás ještě úplně neunavili, velice doporučujeme
příjemně zakončit oslavy Dne Země koncertem v Síni Bohuslava
Martinů v Trutnově. Hvězdou večera bude trutnovská kapela OSTAŠ a
další. Do Trutnova se můţete opět svézt speciálním autobusem nebo

vlakem. Zpáteční doprava individuální.
Neděle 25.4.
Songová bohoslužba od 10.00 ve starém kostele v Horním
Maršově.
Kontaktní osoba: Andrea Moravcová, SEVER Horní Maršov, tel. 4799
874 280
e-mail: sever@ecn.cz
Pro děti ve věku 11 aţ 15 let připravilo Středisko ekologické a
etické výchovy SEVER (Ing. Michal Skalka a Míra Emu Kněz) od úterý
do čtvrtka ve svém zařízení na Rýchorách bohatý program:









pozorování breberek a rostlinek mikroskopem
zkoumání stavu přírody na Rýchorách
laboratorní pokusy s vodou
výroba herbáře na ručním papíru
poznávání dřevin
odlévání stop do sádry
ekohry
povídání o Krkonoších

A jednu superzprávu na závěr: V
krajském kole recitační soutěţe zvítězila
svobodská ţákyně Pavla Holubová,
která přednášela báseň Františka
Hrubína "Červená Karkulka".
Gratulujeme Pavle k vynikajícímu
úspěchu, gratulujeme její učitelce Mgr.
Zině Rutarové - a gratulujeme autorům
vynikajícího výrobku "Made in
Holubovi". (pozn.red. - nejčerstvější portrét Pavly)
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
Muţi MFC Svoboda konečně prolomili sérii smolných zápasů a v
sobotu 10.4. porazili doma Kunčice 2:1, kdyţ skórovali Kosina a
Louda. Další zápasy: Tuto sobotu - 24.4. hrajeme venku proti týmu

Tatran Hostinné a doma se utkáme v sobotu 1. května v 17 hodin s
Úpicí. Srdečně zveme všechny příznivce. Můţeme je pozvat i na tuto
neděli. Celé dopoledne se hraje na našem hřišti turnaj okresní soutěţe
starší přípravky skupiny C.
Pozn.red.: Od předsedy výkonného výboru SK MFC Svoboda p.
Martina Drahoty jsem dostal v předvečer tisku minulého čísla SF deset
stran rukopisu s velmi zajímavými informacemi. Stihl jsem jich přepsat
pro SF 615 necelou polovinu. Zbývající materiály postupně přepíši a
vytisknu. Dnes v SF 616 soupisky hráčů pro letošní sezónu, příště
zprávu o hospodaření apod.
Soupiska mužů pro OP 2004:



















Martin Drahota
Štěpán Vlček (zraněn)
Karel Stránský
Tomáš Matějka
Jiří Karlík
Jiří Princ
Petr Trojánek
Petr Horáček
Milan Serbusek (hostování do 1.6.2004)
Josef Najman (hostování do 1.6.2004)
Michal Jiránek (hostování do 1.6.2004)
Ladislav Šrejber (hostování do 1.6.2004)
Martin Berky (hostování do 1.6.2004)
Tomáš Patzelt
Jaroslav Kosina (hostování do 1.6.2004)
Miloš Rejl
Kamil Louda (hostování do 1.6.2004)
Bob Roudný (zraněn)

Soupiska starší přípravky sk. C - 2004
Filip Rolenec, Štěpán Vlček, Denis Drlička, Martin Mocek, Dominik
Celba, Michal Tesař, Robert Plecháč, Lukáš Kocík, Tomáš Fencl,
Dominik Gurský, Alex Kněţevič, Filip Tomeš, Lukáš Šrůtek, Martin
Kurtinec, Ondra Pešek, Martin Velinský, Jan Juhasz, Stanislav Hofman,
Vratislav Miškovský, Lukáš Berro, Jakub Rozsévač, Naděţda Olahová,
Libor Fidler, Klára Nevečeřalová, Petr Beneš, Michal Stehlík
Soupiska mladších žáků
Jiří Fencl, David Klucho, Matěj Říha, Tomáš Turyna, Jakub Kulda,
Boleslav Pospíšil, Martin Morávek, Patrik Bert, Filip Rydal, Marek
Boček, Jarda Skuček, Sandra Králová, Adam Trejbal, Martin Gloss, Jiří
Vachek, Barbora Hrnčířová, Ondřej Mohr, Pavlína Kuricková, Martin

Búš, Sabina Hrnčířová, Jiří Štancl.
COCA COLA CUP 2004
je celostátní fotbalová soutěţ (školský pohár) pro ţáky 11-15 let
(nar. po 31.8.1988). Hraje se vyřazovacím způsobem od základních
kol aţ po finále, které bude hrát nejlepších 16 týmů ČR od 11. do 13.
června a vítězný tým poletí na ME do Portugalska. To našim klukům
zřejmě nehrozí. Ve II. kole sice porazili na škvárovém hřišti v Janských
Lázních tým ZŠ Mladé Buky 3:0, ale dnes je ve III. Kole čeká ZŠ
Komenského Trutnov (ta vyřadila ZŠ Pilníkov). Vítěze tohoto zápasu
ve IV. kole tým z Úpice, Rtyně nebo Malých Svatoňovic. V pátém kole
na sebe narazí týmy celé oblasti a teprve vítěz oblasti postoupí do
celostátního finále. Kaţdý zúčastněný tým (i ti, kteří vypadli jiţ v
základním kole) však dostane fotbalový míč a kaţdý hráč malý hrací
míč (vloni to byly chrániče, předloni klobouček, před tím fotbalové
tričko ap.).
BASEBALL
Naše áčko SB Rýchory se poprvé představí svým příznivcům v
ligové soutěţi na domácí půdě - na městském stadiónu ve Svobodě
nad Úpou jiţ tento víkend. V sobotu 24.4. hrajeme od 15ti hodin proti
týmu Angels České Budějovice - a v neděli 25. 4. opět od 15ti hodin
proti Tempu Praha. Další víkend jedou naši hráči do Třebíče a do
Bučovic - a doma se představí svým příznivcům aţ v sobotu 8. května
v 15 hodin, kdy se utkají s tradičním soupeřem Orlicí Choceň.
Ţáci a kadeti budou hrát pravidelnou soutěţ 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.
nahoru - obsah

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






STAROSTKA MĚSTA DĚKUJE … Děkuji všem občanům
Rýchorského sídliště, kteří se v sobotu 17.4.2004 podíleli na
úklidu městských prostor na sídlišti.
LANOVÁ DRÁHA … Janské Lázně - Černá hora společnosti
MEGA PLUS s.r.o bude v plném letním provozu od 1. května
2004.
PRÁCE VE MĚSTĚ … TELECOM - zemní práce. Upozornění od
Městského úřadu: Dne 4.5. 2004 v úterý bude od 8.00 hod do

12.00 hod prováděn překop přes místní komunikaci na Sluneční
stráni v kopci u hřbitova. V průběhu výkopových prací bude
umoţněn přejezd přes výkop. Prosíme obyvatele Sluneční
stráně, aby v tomto termínu jezdili co nejméně, aby výkopové
práce byly provedeny v nejkratší době. Děkuji.
Jiří Fleček, stav. technik města












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!!!
PÉČE O KRAJINU … Ještě do 30. dubna lze odevzdávat ţádosti
na správě KRNAP ve Vrchlabí o dotaci z Programu péče o krajinu
na údrţbu horských luk. Podmínkou je péče o víc neţ půl
hektaru, která se nachází na území parku a je v katastru vedená
jako trvalý travní porost. Správa nepodporuje mulčování a
plochy vyuţívané k podnikatelským účelům. Ţadatelé musí louky
posekat, uklidit trávu, odstranit nálet, pročistit struţky.
PRO ZLATÉ STRÁNKY SVOBODY … jsme dostali další telefonní
čísla. Více zájemců o reklamu není? Váţený pane Ondráčku,
zasílám tel. čísla mých podniků. Měšťanský dům - 499 871319.
Měšťanský dům restaurace 499 871 321. Měšťanský dům
bowling 499 871 384. Kiosek na nádraţí 499 771 147. Dále bych
Vám chtěl připomenout, ţe na Měšťanském domě funguje
internetový kiosek hojně navštěvovaný mládeţí ze Svobody.
Poskytujeme kaţdou pátou hodinu zdarma. S pozdravem
Miroslav Hedvičák
VÝZVA PRO ČLENY LYŽAŘSKÉHO ODDÍLU … V sobotu dne
24.4.2004 se koná od 8 hodin na lyţařském vleku DUNCAN jarní
brigáda pro všechny členy lyţařského oddílu. Vezměte s sebou
hrábě.
FINANČNÍ ÚŘAD OZNAMUJE … Sloţenky na daň z nemovitosti
jsou připraveny na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou k
vyzvednutí.
VOLNÝ ČAS … dětí a mládeţe se snaţíme vyplnit pestrou
nabídkou sportovních činností, které organizujeme o víkendech a
prázdninách v našem mikroregionu (ve Svobodě nad Úpou, v
Mladých Bukách a Horním Maršově). Informace vám kdykoliv
podáme na tel. 499 871 243, mob. 737 683 333 nebo mailem:
stondr@volny.cz.

nahoru - obsah

