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Úvodník - Zimní radovánky ve Svobodě

Svatý Petr si s námi letošní zimu trochu pohrál. Bohaté sněhové
nadílky se nečekaně střídaly s rekordními teplotami. Radost mohly mít
děti - a na jaře zřejmě budou mít i pokrývači. Horší to ale bylo (a je) s
motoristy, chodci a potaţmo i pojišťovnami. Havárií a úrazů bylo
poţehnaně - a to ještě zima zdaleka neskončila.
Dnes nechci popisovat dětské zimní radovánky. Úvodní slogan je
spíše ironií, protoţe mimořádné sněhové nadílky a prudké změny
teplot způsobily hodně starostí chodcům i motoristům. Zákonem
schválnosti ještě v kritických dnech selhala technika - a tak stíţností
se sešlo na Městském úřadě i v
debatách na ulici víc neţ dost.
Mohl bych dlouze popisovat
všechny nepříjemnosti, které způsobily
přívaly sněhu nebo kluzká vozovka při
změnách teploty. Raději bych ale
hovořil o moţnostech, jak problémy
řešit.
Předevší
m by mělo zastupitelstvo konečně
vydat vyhlášku o zákazu nejen
parkování, ale i stání vozidel na ulici 5.
května v nočních hodinách. Dovedu se
vţit do
kůţe
řidičů
sněhový
ch pluhů, fréz a nakladačů, kdyţ se
musejí vyhýbat zaparkovaným autům
(mnohdy nepřetrţitě celý týden).
Chcete důkaz?
Zkuste se vţít do role řidiče, který
má odklidit sníh z naší "hauptštráse"!
Někteří majitelé domů jiţ vyměnili lopatu za sněhovou frézu a chodník
si před svým domem vyčistí. Odklizení sněhových hromad však stejně
zbude na městskou techniku.
Poslední snímek je z neprůchodného chodníku mezi autodílnou
Hlávka a jedním ze sousedních rodinných domů. Všichni zaměstnanci
autodílny denně perfektně uklidí chodníky, ale chodci musejí vozovkou
obíhat překáţku u sousedů. Kdyţ si majitel soukromého domu nepřeje,
aby chodník vyčistila městská technika, musí se postarat o úklid sám.
Vzpomínám na perfektní sluţbu městské policie v Brně v době mého
mládí. Městský stráţník zazvonil před domem, kde nebyl uklizený sníh.
Oznámil, ţe se vrátí za dvě hodiny s pokutovým blokem. Čekáte na
pozvánku do komise veřejného pořádku?

St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Svobodští fotbalisté se připravují na jarní sezónu od 9. ledna
kaţdé úterý, čtvrtek a neděli pod vedením Martina Drahoty (dodatečně
se připojí k týmu hlavní trenér). Absolvujeme výběhy v okolí Svobody,
fyzický fond nám poskytuje tělocvična v Horním Maršově. Coca-ColaCup je celostátní přebor školní mládeţe ve věku 12-15 let. Zúčastňují
se ho pravidelně i ţáci škol našeho údolí - ZŠ Horní Maršov, ZŠ
Svoboda a ZŠ Mladé Buky. Odměna je lákavá pro účastníky i pro
vítěze. Kaţdý hráč dostane fotbalový míček, tým fotbalový míč a
vítězové finále poletí do Portugalska na Euro 2004! Loňský vítěz - tým
z městečka Kelč (2 500 obyvatel) jel vloni za vítězství do Dortmudu.
Setkali se s Tomášem Rosickým a Janem Kollerem - a podařil se jim
husarský kousek. Porazili ţáky Borussie 11:0!! Letošní rozpis zápasů
dostaneme v nejbliţších dnech.
BASEBALL - muži
SB Rýchory jiţ znají svou termínovou listinu zápasů Českomoravské
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SB Rýchory - Angels České Budějovice
SB Rýchory - Tempo Praha
Třebíč Nuclears - SB Rýchory
Pelicans Bučovice - SB Rýchory
SB Rýchory - Orlice Choceň
Canibals Šumperk . SB Rýchory
Angels Čes. Budějovice - SB Rýchory
SB Rýchory - SaBaT Praha
SB Rýchory - Skokani Olomouc
SB Rýchory - Klasik Frýdek-Místek
Tempo Praha - SB Rýchory
Blesk Jablonec - SB Rýchory
SB Rýchory - Lokomotiva Louny
SaBaT Praha - SB Rýchory
SB Rýchory - SaBaT Praha
SB Rýchory - Lokomotiva Louny
Tempo Praha - SB Rýchory
SB Rýchory - Blesk Jablonec
SB Rýchory - Blesk Jablonec
Angels Čes. Budějovice - SB Rýchory
Lokomotiva Louny - SB Rýchory

Západ: Blesk, Louny, SaBaT, Tempo, Angels, Rýchory

Východ: Třebíč, Choceň, Skokani, Bučovice, Šumperk, Frýdek
Kde máme "domácí" hřiště? Oficiálně ve Svobodě, náhradní v
Mladých Bukách a Trutnově. Čeká nás ještě hodně práce, aby se naše
domácí hřiště alespoň blíţilo představám, jak má vypadá ligové hřiště
a jeho zázemí.
Jaký máme rozpočet na letošní sezónu?
rozhodčí v základní části: 8 800,- Kč
cestovné v základní části: 46 720,- Kč
míče v základní části:
7 920,- Kč
rozhodčí v podzimní baráži: 5 000,- Kč
cestovné v baráži:
23 000,- Kč
pálky:
22 500,- Kč
======================================
náklady na sezónu 2004
117 540,- Kč

V celkové částce nejsou výdaje na Český pohár, kterého se tým
zúčastní.
Na závěr ještě výzva všem hráčům a příznivcům. Pokud chcete
být pravidelně a dokonale informování o dění v našem klubu, nahlaste
svou mailovou adresu a budeme vám pravidelně posílat náš informační
bulletin. V současné době se připravují i nové webové stránky. Má je
na triku Tomáš Med - jeho mailová adresa je doobie57@centrum.cz,
na mne a Svoboda fórum je adresa stondr@volny.cz.
Ţáci a kadeti trénují pravidelně v tělocvičně ZŠ Mladé Buky. V
březnu provedeme nábor do krajského týmu, který se bude
připravovat na II. ročník Olympiády mládeţe, která bude v r. 2005 v
Brně.
LYŽOVÁNÍ
V televizních zprávách jsem zaslechl
informaci, ţe Zdeněk Šafář obsadil třetí místo
ve Světovém poháru Skicrossu, který se jel ve
Špindlerově Mlýnu v sobotu. Večer jsem zavolal
Zdeňku Šafáři seniorovi a dozvěděl jsem se, ţe
realita je ještě růţovější. Zdeněk obsadil druhé
místo - a to je parádní výsledek. Pokusím se
získat další podrobnosti. Dnes přiloţím alespoň fotku z denní práce
Zdeňka - výchově lyţařské drobotiny:
Zítra, to je ve středu 11. února 2004 jsou oblastní závody ţáků
škol (od 1. třídy aţ po IV. ročník gymnázia). Jede se to v Petříkovicích,
já tam jedu s výpravou Mladých Buků a doufám, ţe se tam setkám i se
Svoboďáky! V příštím čísle SF najdete výsledky.
FLORBAL
Ve Svobodě, Horním Maršově i v Mladých Bukách je florbal u

mládeţe stále sportem číslo jedna. Musíme drţet palce zastupitelům,
aby se postarali o výstavbu pořádné tělocvičny - a zatím alespoň o
zakoupení povrchu na betonové hřiště u školy. Hrát v bývalé školní
kapli v sestavách 2+1 je asi takový problém, jako kdyby měli
fotbalisté trénovat fotbal na volejbalovém hřišti. Doţije se ještě naše
generace nápravy?
-so
nahoru - obsah

Dopisy čtenářů - Zážitky z Krkonoš
Bylo krásné počasí, sluníčko hřálo a my jsme se s přáteli vydali
lyţovat na vlek Dunkán. Jezdíme sem jiţ léta, protoţe se nám
Krkonoše líbí a mám tam krásné vzpomínky z mládí. Byli jsme však
nemile překvapeni chováním obsluhy vleku KRVÁK panem Uxou. Bylo
mi řečeno, ţe je to majitel vleku, ale spíš se choval jako neurvalý
dřevorubec. Nadával dětem, byl arogantní a hrubý. Dokonce napadl
slovně i moji přítelkyni, která dvakrát z vleku vypadla, ţe je
neschopná a ať se jde procvičovat někam jinam a nezdrţuje ostatní.
Některé děti byly tak vyděšené, ţe odmítly lyţovat.
Naopak chci velmi poděkovat panu Šafářovi a jeho instruktorům,
kteří učili naše děti lyţovat a tak alespoň někdo měl radost.
Pan majitel KRVÁKU si pojmenoval vlek asi po sobě, asi se cítí
být Krvavým Bilem - a podle toho se k lidem chová. Měl by si však
uvědomit, ţe peníze mu vydělávají odporní a otravní lyţaři! Jinak
opravdu velké poděkování instruktorům a panu Romanu Šafářovi, kteří
mají jistě s p. Uxou své nevalné zkušenosti a divím se, ţe si to nechají
líbit! Velice se omluvám za písmo, ale ţádám, abyste to vydali!
Marie Nováková, Libuše Malá, Radek Černý, Bohuslav Novák - Mladá
Boleslav

pozn.red.: Odevzdáno na Městský úřad ve Svobodě nad Úpou dne 4.
února 2004. Co k tomu dodat? Nerozčilujme se, kdyţ nás někdo
kritizuje. Faktem zůstává, ţe stále více občanů je přímo nebo nepřímo
závislých na příjmu z turismu. Musí být proto snahou nás všech, aby
se turistům v našem regionu líbilo. Pokud nejsou spokojeni, hledejme
vinu především u sebe a snaţme se pracovat tak, aby byli návštěvníci
maximálně spokojeni. To platí o všech sluţbách, obchodech,
restauracích i v dopravě.
Musím říct, ţe já mám z akcí lyţařů na
Duncanu ty nejlepší zkušenosti.Fotím tam
obvykle školní utkání a jarní karnevaly, ale
dopis návštěvníků z Mladé Boleslavi je má první
negativné zkušenost. Na volné místo připojím
pár fotek.

Dlouholetého předsedu lyţařského
Zdeněk Šafář jr. je nejen
oddílu Petra Kadrmase nemusím
vynikající závodník, ale také
Svoboďákům představovat.
zkušený instruktor všech věkových
kategorií.

Kdy se má s dětmi začít lyţovat?
Rozhodně aţ po narození!

Tradici utkání škol Svoboda Mladé Buky jsme obnovili, ale rádi
bychom přibrali i Maršováky!
nahoru - obsah

Komu zvoní hrana?

ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ za pana Jaroslava Hofmana
(= ŠEDÉHO VLKA) se bude konat v pátek 19. března
2004 v 16 hod. v kostele sv. Josefa (nad Rýchorkou).
Housle, harmonika vítány!!!
Dovolte, abych k tomu připojil několik slov. Po
válce přišlo do našeho města mnoho mladých rodin. Po
desítky let bývaly pohřby výjimečnou událostí. Celá
naše populace však stárne, hodně mladých lidí odchází
do vnitrozemí. Poslední roky zaznamenávat stále více
úmrtí - a na vítání občánků vídám o mnoho méně nových tváří, neţli v
letech minulých. Kdykoliv se dozvím o odchodu někoho známého,
vzpomenu si na úvodní motto Johna Donneho, které citoval Ernest
Hemmingway ve svém slavné románu "Komu zvoní hrana":
Žádný člověk není ostrov sám pro sebe,
každý je kus nějakého kontinentu,
část nějaké pevniny. Jestliže moře
spláchne hroudu, je Evropa menší,
jako by to byl nějaký mys, jako by
to byl statek tvých přátel nebo tvůj.
Smrtí každého člověka je mne méně,
neboť jsem část lidstva.
A proto se nikdy nedávej ptát,
komu zvoní hrana.
Zvoní tobě!
O tom, ţe uţ Šedého Vlka na cestách našeho regionu nepotkám,
jsem se dozvěděl teprve před několika dny, i kdyţ svou ţivotní pouť
ukončil někdy v půlce prosince. A to čtu místní noviny pravidelně.
Někde v toku informací musí být chyba. Nevíte o někom, kdo by si
vzal na triko společenskou rubriku? Vím, ţe mezi námi ţije celá řada
velmi zajímavých lidí, o kterých mnozí spoluobčané nemají ani páru
(natoţ pak tušení!). Vynasnaţím se našim čtenářům postupně přiblíţit
alespoň některé z nich. Dnes připojím pár fotek Šedého Vlka:

Kdo nebyl u něj v bytě, netuší, jak Šedého Vlka jste určitě potkávali
vášnivým sběratelem krkonošských
na cestách i necestách
reálii p. Hofman byl.
krkonošskou krajinou.

Škoda, ţe zastupitelstvo nenašlo v celém městě prostory, kam
by p. Hofman své sbírky umístil. Pochybuji, ţe se to povede v blízké
budoucnosti. Bojím se, ţe za pár týdnů nebo měsíců zbudou z jeho
pracně nastřádaných pokladů jenom vzpomínky.
nahoru - obsah

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






Starostka města … svolává mimořádné veřejné zasedání
Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou na středu 18. února
2004 od 18. 00 hodin ve školní jídelně ZŠ v Kostelní ulici.
Beseda s občany v 17.30 hod.
Program :Zahájení prezence - Rekonstrukce a financování
Sokolovny - Rozprava - Usnesení - Závěr
Společnost MEGA PLUS s.r.o, … Janské Lázně hledá
pracovníka na obsluhu kabinové lanové dráhy v Janských
Lázních.
Poţadujeme středoškolské vzdělání - ELEKTRO a 5 let praxe v
oboru.
KONTAKT : p.TAM tel. 736 751 902
Nabídkové řízení na koupi bytu … 9. veřejné zasedání
Zastupitelstva města Svoboda nad Úpou dne 25.11.2003
schválilo prodej bytu 1 + 1 na Rýchorském sídlišti v čp. 127 po
panu Částkovi obálkovou metodou nejvyšší nabídce občana
Svobody nad Úpou.
Termín prohlídky bytu je stanoven na den 26.2.2004 v době od
15,00 do 16,00 hodin.
Celková odhadní cena, dle znaleckého posudku, činí: 240.540,Kč
Uzávěrka podávání nabídek je stanovena na den 3.3.2004 do
16,00 hodin na Městský úřad ve Svobodě nad Úpou k rukám
Ing. Josefa Hůrky.
Nabídky budou odevzdány v zalepené obálce označené slovy:
"NABÍDKA - byt 1 + 1 v čp 127".
Ing. Josef Hůrka, vedoucí hospod. správního odboru



ÚŘEDNÍ DNY … na Městském úřadě: pondělí a středa od 8,00
do 17,00. V těchto dnech musí být poţadavky občanů vyřízeny.
Mimo úřední dny v úterý a ve čtvrtek bude MěÚ otevřen, ale
poţadavky občanů nemusí být vyřízeny. V pátek bude MěÚ

uzavřen z důvodu zpracování celotýdenní agendy.
Ivana Hlaváčková


POPLATEK ZA PSA … Upozornění drţitelům psů: Ze zákona je
kaţdý drţitel psa povinen zaplatit místní poplatek za psa.
Poplatek lze zaplatit hotově do pokladny MěÚ nebo převodem z
účtu na účet č. 19-1303700359, kód banky 0800, variabilní
symbol - rodné číslo, specifický symbol č. 1341. Poplatek je
splatný nejpozději do 30. 6. tohoto roku. Sloţenky nebudou
zasílány.
Jana Hryzlíková, Městský úřad ve Svobodě nad Úpou







VYMĚNÍM BYT 4+1 … v osobním vlastnictví za podobný 2+1.
Informace J.Kroupa 604 265 773, nebo 499 876 228 se
záznamem. Také prodám zahradu 250 m2 s chatkou.
ŽÁDOST O PŘÍSPĚVEK … na provoz motorového vozidla pro
tělesně postiţené občany na období od 1.1.04 do 31.12.04 formulář je k vyzvednutí na Městském úřadu ve Svobodě nad
Úpou.
VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKA … skupina ČEZ informuje o
změně kontaktních míst: S dotazy a poţadavky se mohou
zákazníci obracet za místní poplatek na Zákaznické centrum tel.číslo 14 055, prostřednictvím faxu na číslo 495 842 400 nebo
e-mailu: zakaznicke.centrum@vce.cz
Osobní kontakt je moţný v Trutnově na ulici Praţského povstání
čp. 543, písemné poţadavky na adresu: Východočeská
energetika, a.s., Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové
nahoru - obsah

