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Úvodník - Po roce Vánoce, Vánoce přicházejí...

ZPÍVEJME PŘÁTELÉ!
Kdyţ jsem pátral po tom, kde koupit stromeček aniţ bych musel
jet do Trutnova, napadlo mě, ţe podobné starosti můţete mít také.
Ptal jsem se tedy za vás, KDY a KDE?
VÁNOČNÍ STROMEČEK?
Vloni jsem byl spokojený s pěkným smrčkem, který jsem koupil
na Lesní správě (vedle Aralu za benzínovou pumpou). Na můj dotaz mi
řekli, ţe je budou prodávat jiţ koncem týdne za loňské
(bezkonkurenční) ceny - průměrně od 50ti do 150ti Kč. Pracovní doba
na Lesní správě je od 600 do 1530 hod.
VÁNOČNÍ KAPR?
Toho je nejlepší kupovat u odborníků. Kdo můţe být větším
odborníkem na kapry, neţ rybáři? Ve Svobodě navíc mají rybáři ve
vodárně na Černohorské ulici bazény s pramenitou vodou takové
kvality, ţe kapři netrpí plísněmi a nepáchnou bahnem - a voda plně
vyhovuje i chovu pstruhů. Kapříci jsou proto v pohodě aţ do doby, kdy
je porcujeme. Prodej má na triku pan Luboš Báchor. V pondělí
přivezou kapry, tolstolobiky a moţná i amury. Prodávat se bude denně
od pátku 19. prosince (14.00 - 17.00 hod.) aţ do Štědrého dne.
Prodejní doby najdete na letáčcích ve svobodských obchodech.
VÁNOČNÍ CUKROVÍ?
Pokud nepečete pro radost, je nejjednodušší objednat si vánoční
cukroví v cukrárně nebo v místních obchodech. Ušetříte čas, energii,
ale na druhou stranu zase nemáte něco pro kočku.
VÁNOČNÍ DÁRKY?
Dnes se nic neshání, ale jednoduše se nakupuje. To ovšem za
předpokladu, ţe máte peníze. Pokud je ale nemáte (… štěstí je krásná
a ušlechtilá věc, ale prachy si za něj nekoupíš …!), máte ještě šanci si
zazpívat vánoční koledy. To vás nic nestojí. Vánoce jsou svátky štěstí,
pohody a míru a vy se můţete utěšovat tím, ţe po Novém roce můţe
být ještě hůř.
VÁNOČNÍ PRÁZDNINY?
Letos si uţijete svých
dětí, aţ vás to bude mrzet.
Prázdniny trvají letos celé
dva týdny. Máte štěstí, ţe
zřejmě budou Vánoce na
sněhu. Vlekaři budou mít
náruč dokořán, dokonale
připravené sjezdové trati i
své kasičky. Většina
sjezdovek je osvětlená,
takţe jezdit mohou aţ do
večera. Pokud by děti

touţily po změně, vynasnaţíme se připravit programy pro vyuţití
volného času a v příštím čísle SF 608, které vyjde v úterý 23.12. je
našim čtenářům předloţíme.
A CO MÁME PRO VÁS DNES?
Přece vánoční gratulaci! Hodně dárečků pod stromeček, Vánoce
plné radosti, pohody a míru ve Vaší rodině Vám ze srdce přeje
starostka Dáša Berrová, radní, úředníci Městského úřadu, Stavebního
úřadu, Sociálky v přízemí i v I. patře a kompletní početná redakční
rada. Jako dáreček máme pro Vás ještě teplou fotografii nového
kabátu naší stoleté stařenky školy.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Ríša Kocík přinesl dvě stránky o fotbalovém potěru. Zveřejníme
je samostatně. Výsledky všech soutěţí i rozpis na jaro 2004 najdete na
webových stránkách okresního fotbalu:
http://www.trutnov.zde.cz/
FLORBAL
patří v našem miniregionu k nejoblíbenějším sportům hlavně v
kategoriích mladších i starších ţáků. Týmy ZŠ Svoboda, ZŠ Horní
Maršov a ZŠ Mladé Buky kaţdoročně urputně bojují v přeboru okrsku o
jediné postupové místo na okresní přebor, který se obvykle koná v
lednu na ZŠ Mládeţnická Trutnov II.
Také letos budou jiţ ve středu (mladší ţáci) a ve čtvrtek (starší
ţáci bojovat v tělocvičně ZŠ Horní Maršov. Kdo letos zvítězí a postoupí
do okresního kola, se dozvíte v příštím čísle SF. Paní Táslerové
děkujeme za krásné grafické obrázky, které pouţíváme na diplomy.
BASEBALL
Zimní příprava hráčů zatím probíhá v kategoriích muţů a juniorů
v Trutnově, ţáků a kadetů na ZŠ Mladé Buky. Roman Klempíř vede
přípravu juniorů v tělocvičně na ZŠ Komenského, o víkendech mají k
dispozici posilovnu a bazén. Ţákovský výběr vedou zkušení trenéři v
Mladých Bukách a o příliv nových zájemců budeme usilovat na
základních školách od Horního Maršova po Trutnov. Obec Mladé Buky
má ve správě i velkou tělocvičnu (na SOU, bývalá "Zemědělka").
Střecha je jiţ opravena a vyřešeno je i oddělení od velkého komplexu

budov a vytápění. Vynasnaţíme se jiţ na vánoční prázdniny připravit
program vyuţití volného času dětí a mládeţe.
STOLNÍ TENIS
6. září, 18. října, 14. a 21. listopadu se uskutečnily v herně
"Rýchorka" ve Svobodě nad Úpou čtyři turnaje z pěti pro všechny
zájemce o stolní tenis v rámci celostátní akce "Sportuj s námi 2003".
Pátý závěrečný turnaj s předáním pohárů bude v sobotu 20.12.
2003. Prezentace bude do 830. Zveme na tento turnaj kaţdého, kdo
se chce pobavit a změřit svoji výkonnost ve stolním tenise. Všem
hráčům a příznivcům stolního tenisu přejeme o Vánocích sváteční
náladu a dětem hodně radosti z dárků.
Petr Bureš
LYŢOVÁNÍ
Zápis do lyţařského výcviku pro začátečníky a mírně pokročilé
proběhne v pondělí 5. ledna 2004 od 1430 do 1500 hodin na
lyţařském vleku DUNCAN ve Svobodě nad Úpou. Zápisné na celou
sezónu činí 200,- Kč + platná sezónní jízdenka nebo bodová jízdenka
(začátečníci moţno bez jízdenky). Lyţařský výcvik probíhá kaţdé
pondělí od 1500 do 1630 pod vedením zkušených cvičitelů.
Za lyţařský oddíl Martina Holubová tel. 499 771 595 nebo mobil
605 877 858.
nahoru - obsah

Poklady ze šuplíku
Pořádek není mou silnou stránkou. Při mých aktivitách se kupí
haldy potištěných papírů všude kolem mne a zásuvky psacího stolu
přímo přetékají. Na úklid dojde vţdy jen při mimořádných událostech.
Tou poslední byl souběh dvou problémů. Nejprve to byla výměna
radiátorů při malé generálce topení před blíţící se zimou a z toho
vyplývající nutnost přesouvat stůl s počítačovou technikou. O týden
později pak můj neplánovaný přesun do nemocnice. S přeplněnými
zásuvkami nebylo moţné psacím stolem, navíc zatíţeným počítačovou
technikou, ani pohnout. Musel jsem vytáhnout všechny zásuvky a
provizorně je uloţit do kouta obýváků. Kdo zná mou ţenu ví, ţe by
tam bez úhony dlouho nevydrţely. Kdyţ mi na roční kontrole mého
desetiletého boje s nepříjemnou nemocí pan primář řekl, ţe "máme
malou recidivu a musím na pár dní do špitálu", pustil jsem se ještě
před odjezdem do pečlivého úklidu obsahu zásuvek. A stálo to za tu
námahu! Co všechno jsem objevil? Vyjmenuji alespoň největší

poklady:
1. Dva roky marně hledaný a hlavně nesmírně zajímavý dokument
o příchodu řádových Sester do Albeřic, který jsem slíbil
měsíčníku Krkonoše.
2. Přefocené stránky krasopisně psaného cestopisu tří mladých
turistů ("Kaforádů") z výletu v r. 1894 vlakem přes Rakousko do
Itálie. Rukopis mi před pár lety zapůjčil "Šedý Vlk" a chtěl jsem
jej otisknout pro naše čtenáře. Jako ochutnávku přiloţím ukázku
rukopisu lounského turisty, jehoţ jméno se mi nepodařilo
bezpečně rozluštit. Třeba se to povede některému čtenáři.
3. Našel jsem přehled cestovních výloh našich softbalových a
baseballových ţákovských a juniorských týmů na domácí i
zahraniční turnaje z roku 1992. Teprve s odstupem dvanácti let
je nalezený dokument výmluvný. Za relativně málo peněz
vycestovala spousta školáků ze Svobody (i okolních obcí) na
neuvěřitelné mnoţství atraktivních míst. Jenom na cestovném to
bylo při zahraničních výjezdech přes 182 tisíc Kčs, cestovné po
republice přes 30 tisíc Kčs. Poplatky za ubytování byly minimální
(buď reciproční akce nebo po deseti korunách za přespání v
tělocvičnách nebo školách). Jídlo jsme obvykle dětem
připravovali sami z přivezených zásob. Cestovné platili rodiče
hráčů. Snaţili jsme se proto o co nejlevnější přepravu. Autobus
nebo mikrobusy musely být proto vţdy plně obsazeny. Pokud
hostitelé neměli námitek, vezli jsme s sebou obvykle 2-3 týmy.
Celému systému jsme tehdy říkali MINIMAX - maximální vyuţití
minimálních finančních prostředků.
Zahraniční výjezdy 1992
- 28.6.-5.7. Ramstein 42+4 (3 týmy) 31.726,- Kčs
- 10.-19.7. ME Mainz + Holandsko (4 t.) 38.221,- Kčs
- 18.-25.7. ME juniorů Stuttgart 12+3 10.500,- Kčs
- 29.7.-6.8. ME m.ţ. Ramstein 14+2 10.500,- Kčs
- 1.8.-9.8. ME softbalu dívek Bitburg 12.000,- Kčs
- 5.-10.8. Sala Baganza Itálie 28+4 30.208,- Kčs
- 13.-18.8. Stuttgart - 11 týmů!! 19.800,- Kčs
- 11.-14.9. Buttrio Itálie (2 mikrobusy) 16.800,-Kčs
- 18.-21.9. Modena Itálie (3 týmy) 24.449,- Kčs
Domácí výjezdy 1992 (uvádím cíl a počty týmů):
Olomouc (3 týmy), Praha (2 týmy), Choceň (2), Rtyně (2),
Choceň (3), Jablonec (2), Vítězná (2), Hradec Králové (2), Praha
(3), Jablonec (2), Brno - M ČSF juniorů, Praha - M ČSFR
kadetek, Brno (2), Jablonec - finále poháru (2 týmy).
4. Objevil jsem zajímavé dokumenty z dob slavné éry našich

softbalových začátků - z turnajů Grand Prix Svoboda. Věřím, ţe
ještě stihnu připravit seriál o historii našich Grand Prix. Byla to
éra neuvěřitelné spolupráce celé plejády obětavých lidí, úřadů,
škol, institucí a široké veřejnosti při realizaci jednoho šíleného
nápadu.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz
Váţení spoluobčané,
v krátkosti bych vám chtěla přiblíţit, co se událo za poslední rok.












V první řadě zastupitelstvo schválilo rekonstrukci ZŠ, která se
blíţí ke konci. Rekonstrukce probíhá aţ na některé nedostatky,
týkající se domluvených termínů, bez potíţí.
Rozhodli jsme se uzavřít smlouvu s firmou Štěpánský - Fišer na
údrţbu veřejného osvětlení, která se prozatím velice dobře
osvědčila. Ušetřili jsme tím i nemalé finanční prostředky. Mimo
naplánované investiční akce jsme vyměnili i sloupy na mostě,
které byly zkorodované. Investiční akcí byla výměna svítidel od
Lucraca po Rýchorku, nové osvětlení v Maršově 2 - v ulici Pod
Světlou Horou a veřejné osvětlení na Pietteho náměstí.
Na jaře proběhla zdárně rekonstrukce Městského úřadu. Podařilo
se nám oddělit pracoviště sociální pracovnice, kde je konečně
soukromí pro všechny klienty.
Dále proběhlo statické zajištění kina a opravili jsme část střechy,
kde zatékalo. Důsledkem statického zajištění byla nutnost
sundat strop kina. V současné době se dodělávají podhledy a v
příštím roce, pokud se zastupitelé dohodnou na vyuţití kinosálu,
bychom připravili projekt pro jeho rekonstrukci.
Celý letošní rok pracujeme na přípravě výstavby bytů v Lázeňské
ulici. Příprava se blíţí ke konci a do konce roku budeme vědět,
jak dopadne slíbená dotace. Proběhlo výběrové řízení a stavbu,
pokud budou peníze, bude provádět firma B.A.K.a.s. Dále jsme
zaloţili bytová druţstva "LÁZEŇKA" a "PRAMEN". Po zaloţení
druţstva se mohli občané registrovat. V současné době jsou
obsazeny všechny bytové jednotky v prvním objektu a v druhém
jsou volné čtyři bytové jednotky 1+3.
Za panelovými domy u garáţí jsme vyčistili zadní část, na které
chceme pokračovat v příštím roce. Pokud zastupitelstvo











rozhodne o nákupu laviček a odpadkových košů, umístíme
některé i tam.
Zábradlí na mostě na Nový Svět se nám podařilo také opravit, i
kdyţ opravy části za mostem, kterou měl opravit pan Báchor uţ
v roce 2001, se asi nedočkáme. Zábradlí je tam stále opřené a
není připevněné.
Uzavřeli jsme novou smlouvu s fotbalovým oddílem. Původní
byla dlouhá léta trnem v oku. Vyměnilo se celé vedení a
fotbalový oddíl funguje ve prospěch jak dospělých, tak široké
základně ţáčků. Co se týče veřejnosti, fotbalový oddíl přislíbil, ţe
uvolní přístup na hřiště. A podle informací, které mám, se
nestalo, pokud se jednalo o sport, aby někoho nepustili na
stadion. Baseball má organizační problémy, ale co se týče
stadiónu před sezonou, nově se formující klub pořádal brigády a
celé hřiště dal do pořádku. Do konce roku předloţí fotbalisti
vyúčtování a rada rozhodne o podmínkách pronájmu stadiónu na
příští rok.
V letošním roce jsme vstoupili do SVAZKU MĚST A OBCÍ
VÝCHODNÍ KRKONOŠE. Pokládám to za velice důleţitou věc. Ve
svazku jsou členy města Svoboda nad Úpou, Janské Lázně, Pec
pod Sněţkou a obce Horní Maršov, Mladé Buky , Černý Důl.
Budeme řešit společně propagaci, odpadové hospodářství,
dopravní systém skibus-cyklobus, rozvoj cestovního ruchu. Mimo
jiné i společný informační systém. První věc, která se našemu
svazku povedla je, ţe mezi Svobodou, Janskými Lázněmi a
Malou Úpou je jeden poskytovatel internetové metropolitní sítě.
Do budoucna to znamená i eventuelně telefonování přes internet
levněji mezi těmito obcemi. Na reklamním letáčku, pro který
jsme sbírali informace, se pracuje. Předsedou svazku je pan
starosta Horního Maršova Ing. Petr Kučera. Na úřadě v Horním
Maršově bude zřízena kancelář pro tajemníka svazku, který bude
koordinovat všechna dění v mikroregionu. Bude se starat i o
moţné získání finančních prostředků pro naše města a obce,
shromaţďovat materiály pro propagaci našeho regionu atd. Další
akcí je zřízení informačního centra všech sedmi obcí. Jako
nejlepší se jeví umístění ve Svobodě nad Úpou. Hledáme zatím
vhodný pozemek, nebo objekt.
Uzavřeli jsme smlouvu s firmou HI-NET Trutnov o přístupu na
naše budovy, která tady začala budovat metropolitní síť. Je na ní
v současné době napojen MěÚ, škola a někteří občané. Firma se
snaţí uspokojit zákazníky, ale má problém s dodrţováním
termínu.
Schválili jsme dvě vyhlášky, týkající se místních poplatků a
neinvestičních nákladů v mateřských školách a druţině. V příštím
roce nás čeká určitě diskuse o tom, která z obou školek bude





uzavřena. Je to opravdu velmi oţehavé téma. Paní ředitelka
Hanušová má do konce ledna předloţit návrh nebo koncepci, jak
by se dala nejvhodněji situace řešit.
Pokud chcete diskutovat, můţete na internetových stránkách
města, které se podařily v tomto roce realizovat. Adresa je
www.musvoboda.cz Spravuje je pan Ing. Jan Bena.
Na stavební úřad jsme přijali nového pracovníka pana Flečka,
který kontroluje nejen stavbu školy, ale i jiné práce, kde není
investorem město, ale práce probíhají na našich pozemcích. Od
léta se mu podařilo zmapování celé Svobody. Máme na papíře
nutné opravy. Je jich tolik, ţe by nám nestačilo několik rozpočtů.
Budeme systematicky věci dávat do pořádku. Od nového roku
bude vedoucí hospodářsko správního odboru pan Ing. Hůrka. Na
jeho místo vypisuje Město v současné době výběrové řízení. Paní
Ing. Holá nás bohuţel opouští.
Dagmar Berrová, starostka



MATEŘSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE … Obě zařízení Mateřské školy
ve Svobodě nad Úpou budou v období vánočních prázdnin od
22.12.2003 do 2.1. 2004 uzavřeny. Zaměstnanci budou čerpat
řádnou dovolenou.
Jana Hanušová, ředitelka školy



… Omlouváme se těm, kteří se nevešli do prostoru restaurace, a
proto odešli. Větší prostor bohuţel ve Svobodě není. Děkujeme
Pavlovi Dvořákovi za ochotu hrát a bavit děti, panu Búšovi za
zapůjčení prostoru bývalé restaurace. Mnohokrát také za pomoc
manţelům Černým, panu Bahníkovi, Kaňkovi a neznámému
Mikulášovi. V neposlední řadě děkuji všem účinkujícím a
pedagogům, kteří vše s dětmi nacvičili.
Dáša Berrová, starostka



NEJSEM POLICAJT … Odezva na článek v SF 606 (Mail via
starostka - Ondráček):
Váţený pane,
po přečtení Vašeho článku v časopisu Svoboda fórum s názvem "
Nejsem policajt, jsem ale občan!" jsem objevil v souvislosti s
Vámi popsaným incidentem přesný polohopis naší firmy XXX.
Ačkoli s Vaším rozhořčením a popisem situace na silnicích
souhlasíme, musím Vás upozornit, ţe zmíněný řidič je
zákazníkem naší firmy a my s jeho chováním nemáme vůbec nic
společného, coţ ve Vašem článku vyznívá úplně naopak. Navíc
vlastníme vůz podobného tvaru a barvy. Tyto skutečnosti jsou,






















jak sám jistě uznáte, pro mnohé naše zákazníky značně
zavádějící a pro nás velmi nepříjemné. Rád bych Vás tímto
vyzval ke schůzce, na které bychom si vyjasnili svá stanoviska,
kde byste se dozvěděl více o naší práci a v neposlední řadě i
název naší firmy pro případ, ţe byste o nás chtěl v budoucnu
psát.
S pozdravem Milan Bečvář
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA … TEXLEN - LENA, a.s. Mladé Buky,
Krkonošská 51 přijme větší počet zaměstnanců do 4 směnného
(nepřetrţitého provozu) na pozice
Obsluha textilních strojů - seřizovač (pomocník) tkalcovských
stavů.
Výhodu mají zaučené nebo vyučené tkadleny nebo seřizovači.
Nástup moţný během 1. čtvrtletí 2004, u vybraných profesí i
dříve.
Kontakt: pí Jaroslava Řemínková, tel. 499 873 181 - 183
ÚŘEDNÍ HODINY NA MěÚ O VÁNOČNÍCH PRÁZDNINÁCH
22.12.2003
23.12.2003
29.12.2003
30.12.2003
31.12.2003
2. 1. 2004

8,00 - 17,00
8,00 - 12,00
8,00 - 17,00
8,00 - 15,30
ZAVŘENO
8,00 - 12,00

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 2004 … Na základě smlouvy
mezi Městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov byly
pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu na
soboty:
Stanoviště
3. 1.2004
6. 3.2004
1. 5.2004
3. 7.2004
4. 9.2004
6.11.2000

Svoboda
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

-

náměstí
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

u Rýchorky
10,00 - 11,00
10,00 - 11,00
10,00 - 11,00
10,00 - 11,00
10,00 - 11,00
10,00 - 11,00

nahoru - obsah

