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Úvodník - Olympiáda pro děti?!
Paoa Duke Kahanamoku - říká vám něco tohle exotické jméno?
Pátral jsem po něm hezky dlouho. Někdy před dvěma týdny mě ve
škole navštívila starší dáma a požádala mě o pomoc při vyluštění
křížovky. V tajence bylo ukryto jméno amerického plavce, který
pocházel z Tichomoří a vyhrál na Olympiádě ve Stockholmu v roce
1912 plavecký závod na 100 m volným způsobem časem 1:03,4. To
by dnes nebyla žádná velká sláva. Důležité bylo, že šokoval své
soupeře zcela novým stylem, kterému dnes říkáme kraul. Asi by stálo
za to vypočítat všechny novinky, objevy a premiéry během dlouhé
historie olympijských her. K jedné jsem přišel (jako slepý k houslím)
uplynulý týden.
Když jsem listoval ve sportovní literatuře a lovil informace o
kraulu na Internetu, netušil jsem, že se o pár dnů později ocitnu
uprostřed olympijského dění - a dokonce navíc u další olympijské
premiéry - Olympiády pro děti.
O dětské Olympiádě jsem sice našel zmínku již v lednovém
baseballovém Zpravodaji, ale vůbec mě nenapadlo, že bych zrovna já
měl mít něco společného s krajským výběrem. Věděl jsem, že
žákovský baseball ve Svobodě je v útlumu. Na tréninky Jirky Šenka a
Filipa Procházky v Mladých Bukách i Romana Klempíře v Trutnově
chodí torza bývalých kvalitních žákovských týmů. Rtyně odchodem
Karla Nývlta a Petra Horčičky odpadla úplně - a na solidní republikové
úrovni jsou v bývalé VČ oblasti jen žáci a kadeti Chocně a Jablonce.
Nedošlo mi, že po vytvoření nových krajů patří Choceň do
Pardubického a Jablonec do Libereckého kraje - a tím zákonitě zůstane
výběr hráčů Královéhradeckého kraje na údolí pod Rýchorami. Jirka
Šenk však ještě nevyléčil zranění ze snowboardu, Filip Procházka
finišuje se závěrem vysokoškolského studia a Roman Klempíř se
nemohl uvolnit ze zaměstnání. Nejen výběr hráčů, ale i organizace a
vedení výpravy baseballistů proto padlo na mne. O výběru se vlastně
ani nedá mluvit. Otázka zněla "Kdo se může na šest dnů uvolnit?". Z
pětice nadějných baseballových kadetů Svobody pravidelně trénoval s
muži Vojta Jiránek, ale ten měl již zajištěný výjezd na dovolenou s
rodiči do Španělska. Dva kvalitní hráče dodal Trutnov a zbývajících

deset jsem vybíral z těch žáků mladobucké školy, kteří neměli
zaplacený zájezd do Chorvatska. Byli to Láďa Hettler (Svoboďák), Pepa
Vašata, Vojta Martínek, Lukáš Majzel, Jan Holakovský, Jan Dvořáček,
Lukáš Šlechta, Lukáš Karban, Jan Čukan a Tomáš Kopečný (Janské
Lázně). Pana Kopečného seniora jsem přesvědčil, aby mi pomohl s
vedením výpravy. Do Chocně jsme odjížděli s vědomím, že nemůžeme
konkurovat krajským výběrům, které se na turnaj dlouhodobě
připravovaly. Chtěli jsme jenom využít šance zúčastnit se aktivně
první dětské Olympiády a hráčům dát motivaci pro intenzivní a hlavně
soustavnou sportovní přípravu.
Hned první den Olympiády jsme si připadali jako Alenka v říši
divů. Překvapil nás nejen rozsah Olympiády (16 sportovních odvětví),
počet účastníků (přes 3 tisíce mladých sportovců ze čtrnácti krajů), ale
také pestrost doprovodných programů, perfektní organizace a spousta
nových sportovišť, která vyrostla ve třech olympijských městech:
Chocni, Litomyšli a Svitavách. O první Olympiádě pro děti budeme
ještě vyprávět na pokračování, ale hlavně se budeme pečlivě
připravovat na další ročníky. Příští rok bude zimní Olympiáda v
Krkonoších, další rok letní v Brně.
Pro naše kluky bylo největším zážitkem vidět zblízka celou
plejádu našich olympioniků - Danu Zátopkovou, Bugára, Doktora,
Dvořáka, Kocembovou, Kratochvílovou, Mužíka, Němce, hokejistu
Pouzara nebo fotbalistu Nedvěda
-so
nahoru - obsah

Zprávy o bytové výstavbě
Zeptal jsem se za Vás pana Ing. Jaroslava Rufra na některé nejasnosti
kolem výstavby bytovek ve Svobodě nad Úpou.
Co je to DBT?
DBT s.r.o. je dceřinná společnost a.s. BAK Trutnov. Naší hlavní
činností je tzv. developerská činnost při výstavbě bytů, m.j.
spolupracujeme s obcemi při výstavbě nájemních bytů se státní dotací.
Vím, ţe výběrové řízení na výstavbu bytovek ve Svobodě nad
Úpou vyhrála firma BAK. Jak je to s financováním?
Když stručně zrekapituluji projekt výstavby 2 x 18 b.j., je to
následovně: Město má přiznanou dotaci na výstavbu 36 b.j. od
Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 400 tis. Kč na bytovou

jednotku. Protože Město nemá prostředky na dofinancování této
výstavby do plné výše nákladů, v souladu s podmínkami pro
poskytnutí dotace uzavře Smlouvu o sdružení finančních prostředků s
Bytovým družstvem, ve které se vyřeší finanční zdroje a majetkové
poměry v průběhu a po skončení výstavby. Oba účastníci se zavážou k
podílovému vlastnictví jednotlivých bytů v poměru 51% město a 49%
Bytové družstvo (tj. 4+4 byty pro Město a 14+14 bytů družstevních) s
tím, že po uplynutí dvaceti let si vzájemně převedou bezúplatně své
podíly. Současně je potřeba naplnit členskou základnu Bytového
družstva tak, aby v době kolaudace bylo 100% družstevníků.
Co to znamená pro občana?
Pro občana, který má zájem o bydlení ve Svobodě nad Úpou to
znamená následující: Vstoupí (pokud bude jeden z prvních, tak založí)
do Bytového družstva (základní členský vklad je 10 tis. Kč),
zastupitelstvo Města jej schválí za člena Bytového družstva, a tím
získá práva k družstevnímu podílu, k jednomu konkrétnímu bytu. Do
doby kolaudace musí uhradit tzv. další členský vklad (je uveden v
tabulce jako "platba v hotovosti") a to buď jednorázově, nebo ve třech
splátkách. Úhradu tohoto dalšího členského vkladu lze provést ze
stavebního spoření, případně i z úvěru ze stavebního spoření. Druhá
část do hodnoty bytu po odečtení státní dotace je podíl na hypotečním
úvěru Bytového družstva, na jehož splácení se pak družstevník podílí
adekvátní částkou měsíčně po dobu dvaceti let. Samozřejmě je možné
uhradit i tuto část jednorázově do doby kolaudace, následně
družstevník platí pouze za služby a energie a částku do fondu oprav.
Za splnění těchto podmínek získá družstevník byt, u kterého je po
dobu dvaceti let omezeno nakládání s ním (prodej, případně převod),
ale lze prodat resp. převést družstevní podíl (který nepodléhá dani z
převodu nemovitosti) opět se souhlasem zastupitelstva Města. Po
uplynutí dvacetileté lhůty a po převodu městského podílu si sami
družstevníci rozhodnou o případném převodu bytu do osobního
vlastnictví nebo o zachování bytového družstva. Ještě bych chtěl
upozornit na jednu velkou výhodu, družstvo dostane hypoteční úvěr
bez ohledu na věk jednotlivých družstevníků, což je u individuálně
sjednávané hypotéky nemožné.
Kdy se má začít stavět?
Stavět by se měl začít první dům ještě v letošním roce, aby bylo
reálné jeho dokončení v polovině roku následujícího. Vše je závislé na
zájmu občanů o byty, resp. o členství v Bytovém družstvu. Zahájení
výstavby druhého domu je zájmem občanů podmíněno o to více,
hrubý odhad hovoří o zahájení v 2. čtvrtletí roku 2004 a dokončení v
2. čtvrtletí roku 2005.

Jaké to budou domy?
Jak bude dům vypadat je zatím zřejmé pouze z projektové
dokumentace, kterou má k dispozici Město, v budoucnu připravíme
nějaké pohledy domů a půdorysy bytů v barvě a v provedení co
nejsrozumitelnějším pro laickou veřejnost. Doufám, že takto podané
informace jsou dostatečné, pokud ne, ptejte se mě dál!
Věřím, že vážní zájemci o bytovou výstavbu budou mít na první
informační schůzce, která se koná 3. července 2003 od 17ti hodin ve
školní jídelně při ZŠ Svoboda nad Úpou připraveny dotazy na
problémy, které je zajímají. Zatím mohu panu inženýru poděkovat za
vyčerpávající odpovědi v našem mailovém rozhovoru.
Ptal se St. Ondráček a odpovídal pan Ing. Jaroslav Rufer
nahoru - obsah
Sportovní zprávy
FOTBAL
Muži SK Svoboda se v posledních dvou kolech této sezóny
představili minulý týden doma proti mužstvu Horního Starého Města B
a teprve v posledních minutách zápasu pečetili vítězství 4:1. Branky
vstřelil Matějka 3x a Karlík.
Tuto neděli jsme zajížděli na půdu Vítězné, kde jsme potřebovali
- jak se později ukázalo - získat jeden bod k postupu do okresního
přeboru. Bohužel jsme prohráli 2:3 a třetí příčka nás posunula do
baráže. Bylo to těžké utkání, ve kterém jsme nastoupili bez Jirky
Karlíka a naše hra byla dost chaotická a nepřesná. Po dvou
nešťastných gólech (první z ofsajdu a druhý se odrazil od obličeje
domácího útočníka) se podařilo ještě vyrovnat brankami Drahoty a
Trojánka, ale po chybě naší defenzívy jsme inkasovali z hlavy
domácího hráče na 2:3.
V hledišti nás vzbuzovali naši fanoušci v hojném počtu (asi 40
diváků) a moc jim děkujeme za podporu. Baráž sehrajeme tuto sobotu
28.6. v 1700 na hřišti v Poříčí s týmem Bílé Třemešné. Budu se snažit,
aby byl v sobotu přistaven pro fanoušky autobus. To však nebude
jednoduché. Nejpozději ve středu dáme vědět všem, jak jsme se
dohodli. Odjezd by byl v 16 hodin od restaurace HELENA. Přijďte nám
pomoct vyhecovat nás!! DĚKUJEME.
Martin Drahota

Svoboda - Bernartice 2:5 (0:2)
Poslední utkání okresní soutěže jsme sehráli 14.6.2003 s
mužstvem Bernartic, které je na konci tabulky. Opět jsme nastupovali
k utkání s nadějí na výhru v sestavě: Martin Gloss - Filip Rydval,
Sandra Králová, Marek Boček - Matěj Říha, Jarda Skuček (Vráťa
Miškovský), Tomáš Turyna, Pavla Kuricová - Patrik Ebert, Lukáš Berro,
Bolek Pospíšil. Bohužel se nám nedařilo. Už po prvním poločase jsme
prohrávali 0:2, i když se po celou dobu hrálo na polovině hostujícího
týmu. Bernartice měly dvě šance, které stoprocentně využily. Druhý
poločas byl navlas stejný jako ten první. Vstřelili jsme dva góly
(Pospíšil, Turyna), které na výhru nestačily, neboť i hosté třikrát
skórovali.
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Rudník
Poříčí
H.Maršov
Vítězná
Rtyně
Svoboda
M.Buky
Bernartice

13
14
14
13
14
14
14
14

13-0-0
10-2-2
8-3-3
7-1-5
6-1-7
3-0-11
2-1-11
2-0-12

140: 9
45: 12
38: 24
55: 24
38: 34
16: 83
17:110
14: 67

39
32
27
22
19
9
7
6

Celková tabulka střelců Svobody: Kopečný 4, Trejbal 4, Beneš 3,
Boček, Rydal, Turyna, Berro, Pospíšil po jedné. Všem hráčům přeji
krásné prázdniny plné sluníčka a načerpání sil do nové sezony 2003 2004. Tréninky o prázdninách u sokolovny každý čtvrtek od 16 do 18
hodin. Miloš Machan
BASEBALL
Béčko Rýchor zakončilo vítězně jarní cestu mezioblastní soutěží
dalšími dvěma vítěznými zápasy. Ambiciózní tým Jablonce porazili na
jeho hřišti 13:15 a s Kladnem vyhrálo opět rozdílem 2:13. Suverénně
vede tabulku a těší se na podzimní baráž o postup do Českomoravské
ligy.

1
2
3
4
5
6
7

U
Rýchory 10
Blesk B
9
Kladno
9
Tempo C
9
Roudnice 9
Č. Lípa
9
Rakovník 9

W
10
8
7
3
2
1
1

L
0
1
2
6
7
8
8

S

O

1
1

B
20
17
16
12
11
10
10

Slíbené vyhodnocení celé soutěže zatím ještě nemáme, ale určitě je do
příštího čísla SF získáme.
Kadeti z údolí pod Rýchorami se ve velmi nekompletní sestavě
účastnili Olympiády dětí v Chocni pod hlavičkou Královéhradeckého
kraje. Příjemně překvapili přítomné baseballové experty vítězstvím
nad týmem Středočeského kraje, který reprezentovali kadeti Kladna.
Po celý zápas jsme sice prohrávali 0:5, v závěru se však našemu týmu
podařilo díky zlepšené hře na pálce výsledek otočit. V dalších zápasech
se již zázrak nekonal. Po vysoké prohře s týmem Prahy (0-19) a
zbytečné s krajem Vysočina (5-15) se mohli naši kadeti na závěrečné
boje jenom dívat. Semifinálové boje a především finále však stálo za
to! Finále mezi týmy Prahy a Jižní Moravy se hrálo místo stanovených
7 směn po nerozhodném výsledku a třech a půl hodinách hry 11
směn! Oba týmy podaly vynikající výkony a před zcela zaplněnými
ochozy nakonec Jihomoravané (polovina týmu byla z Olympie
Blansko!!) porazili favorizovanou Prahu!
Z Olympiády dětí jsme se vrátili s odhodláním, že za dva roky na
2. ročníku Olympiády dětí v Brně (2005), budeme lépe připraveni.
Rozjedeme na školách kvalitní přípravu od T-ballu přes slow-pitch až
po softbal a baseball - a v olympijském roce budeme krajský výběr
hráčů soustavně trénovat.
PRAŢSKÝ BASEBALLOVÝ TÝDEN probíhá v těchto dnech na hřištích
Sokola Krč Altron Praha. Z našich hráčů se turnaje zúčastňují jenom
Robert Roudný a Petr Minařík (v současnosti hraje za Draky Brno). V
turnaji od 26.6. do 30.6.2003 hrají dva americké týmy, naše
reprezentační týmy, Německo a Slovensko. Výsledky můžete sledovat
na www.baseball.cstv.cz/pbt01/htm.
FOTBAL
18.5.2003
24.5.2003
01.6.2003
07.6.2003

Rudník - Svoboda 17:0
Svoboda - Mladé Buky 6:0
Poříčí - Svoboda 6:0
Vítězná - Svoboda 11:0

10. kolo:
Rtyně - Bernartice 5:0
Horní Maršov - Poříčí 1:1
Vítězná - Mladé Buky 9:0
11. kolo:
Poříčí - Vítězná 2:0
Bernartice - Horní Maršov 0:6
Sestava: Tomáš Turyna - Matěj Říha (Martin Gloss), Tomáš Kopečný,

Sandra Králová - Patrik Ebert, Marek Boček, Adam Trejbal, Petr Beneš
(Vráťa Miškovský) - Lukáš Berro, Filip Rydval, Bolek Pospíšil.
Svobodští žáci zajížděli 18.5. na hřiště vedoucího mužstva
okresní soutěže. Rudník podal opět skvělý výkon a zaslouženě vyhrál.
Našim hráčům se podařilo pouze jednou ohrozit branku soupeře.
Chuť jsme si spravili při derby se sousedy z Mladých Buků, které
jsme porazili 6:0. Již v 5. minutě krásnou dalekonosnou střelou udeřil
kapitán týmu Tomáš Kopečný, hned v 9. minutě zvýšil na 2:0 Filip
Rydval. Do přestávky to ovšem bylo vše, svobodští začali hrát strnule
a bez chuti. Do druhého poločasu jsme nastupovali vyburcováni a s
úmyslem alespoň trochu si opravit skóre, což se nám podařilo splnit.
Další tři góly přidal Tomáš Kopečný a skóre završil Adam Trejbal.
Zápasy s druhým (Poříčí) a třetím (Vítězná) celkem okresní
soutěže probíhaly ve stejném duchu. Soupeři a nesnesitelné teplo nás
udolali. První poločas jsme ještě hráli celkem vyrovnanou hru, ovšem
druhý poločas jsme již fyzicky a psychicky nestačili. Proti Vítězné jsme
navíc nenastoupili v ideální sestavě - chyběli Petr Beneš a Adam
Trejbal (oba v zahraničí) a nedostavili se Matěj Říha a Martin Gloss.
Poslední 14. kolo sehrajeme doma tuto sobotu od 10 hodin. Sraz
v 9.15 na hřišti. Tímto apeluji na všechny hráče, aby se dostavili.
Miloš Machan
PŘÍPRAVKA
Trénujeme Po-St-Pá od 16:15-18:00 od 1.4.2003. Jaro nás zaskočilo
nemocností (spalničky, chřipka, alergie), takže jsme před jarem
nemohli venku sehrát žádný přípravný zápas.
5. kolo os st. přípravky ‚A' (bez nás)
6. kolo os st. přípravky ‚A' (pro déšť odloženo na 15.6.03)
7. kolo os st. přípravky ‚A' (první turnaj)-18.5.
Náš první turnaj se konal ve Svobodě - doma!
Sv - Poříčí 0:18, Sv - Úpice 1:11(Beneš), Sv - J. Lázně 0:18
Nejlepším hráčem byl vyhlášen L. Šrůtek, všechny nadchl svým
výkonem!
My máme průměr 7-8 let ostatní 10-11 let. Platíme daň nejmladších v
této kategorii, ale dočkáme se jako předešlá přípravka. Další kolo bylo
bez nás, takže jsme našim hráčům připravili kvarteto přáteláků.
22.5. Tatran Hostinné - Sv 4:2 (1:0, 1:1, 2:1) na penalty 8:8!
Brankář-T. Turyna-P. Beneš, L. Berro (po 1 brance) Hostinné vedou
tabulku os st. př.'B'
23.5. Sv-Vítězná 1:12 (0:3, 1:3, 0:6) na penalty 7:6. Brankáři-první 2
třetiny Turyna, poslední L.Kocík, branka P. Beneš. Proti nám hráli hráči
starší o 4 roky! 28.5. Sv-Fk Trutnov'B' 6:5 (3:1, 2:1, 1:3) na penalty

14:8. Brankář-Eder, branky:P. Beneš 5x, L. Kocík 1x. Rovnocenný
zápas se stejně starým soupeřem. 30.5. H.St.Město-Sv 2:3 (2:1, 0:1,
1:1) na penalty 10:12 Brankář- Turyna, branky:P. Beneš, D. Celba.
Během turnajů hráli: T. Turyna, J. Eder, L. Kocík, P. Beneš, F. Rolenec,
O. Pešek, M. Zelinský, D. Drlička, D. Gurský, L. Berro, D. Celba, R.
Plecháč, D. Havlíček, M. Mocek, L. Šrůtek, A. Kněževič, M. Tesař, M.
Kurtinec.
1.6. 9. kolo turnaje se hrálo v J. Lázních
Sv-J. Lázně 0:13 (0:5)-T. Turyna v brance
Sv-Úpice 0:20 (0:8)-L. Kocík v brance (skvělý výkon)
Sv-M. Buky 3:0 (kontumačně-nedostavili se)
J. Lázně-Úpice 4:3 (0:2)
Jinak chceme všechny pochválit za bojovnost!
L. Kocík byl vyhlášen nejlepším hráčem.
8.6. 10. kolo turnaje se hrálo v Mladých Bukách Sv-Poříčí 0:3 (0:2),
Sv-J. Lázně 0:8 (0:2)
Sv-M. Buky 2:2 (0:2)-L. Kocík 2x, Poříčí-M. Buky 0:9
M. Buky-J. Lázně 1:11, J. Lázně- Poříčí 4:0
Všechny chceme pochválit za hru v tomto šíleném vedru, těžko bych
pochválil jednotlivce. R. Plecháč byl vyhlášen nejlepším hráčem. Hráli:
J. Eder-L. Šrůtek, M. Tesař, R. Plecháč, M. Mocek, S. Králová, L. Kocík,
D. Gurský, J. Fencl, D. Drlička, S. Hofman.
13. 6. přípravný zápas (odveta s H.St.Městem)
Sv-H.St.Město 2:5 (0:3,1:1,1:1) -penalty 9:8, branky: L. Kocík, V.
Miškovský
Brankář: 1/3- V. Miškovský, 2,3/3- O. Pešek Bohužel se nás sešlo
málo(9 hráčů)
15. 6. 2003 (odložené) 6. kolo turnaje hrané v Poříčí
Na ranním srazu se nás sešlo jen 8 hráčů (mužstvo bez střídajících).
Naše naděje se na lepší umístnění než poslední se začalo rozplývat a
ještě k tomu začínajícího gólmana O.Peška. Ostatní na dovolené s
rodiči.
Sv-Úpice 0:15 (0:5)-šetření sil na M. Buky a rozchytání gólmana.
Sv-M.Buky 7:4 (4:1)-vynikající zápas po všech stránkách. Nasazení,
nahrávky, branky a dobře chytající gólman! PRVNÍ VÍTĚZSTVÍ V
TURNAJOVÉM ZÁPASE!!!
Branky: 4x T.Turyna, 3x S.Hofman (hlavní nahrávač L.Kocík 5x)
Sv-Poříčí 0:5 (0:2)-vynikající obranný zápas. První půli jsme měli 4
brejky. Škoda, že nezbyly síly na přesnější zakončení. Mohli jsme i
překvapit.
Poříčí-M.Buky 18:0, Úpice - Poříčí 2:4
M.Buky-Úpice 0:25
Hráli: O.Pešek-V.Miškovský, S.Hofman, M.Tesař, L.Kocík, F.Rolenec,
T.Turyna, R.Plecháč-všichni by si zasloužili vyznamenání, ale dostali
alespoň nanuky.

M.Tesař vyhlášen nejlepším hráčem.
KONEČNÁ TABULKA
1. Jánské Lázně
208: 28
58
2. Poříčí
154: 43
52
FINÁLE
_______________________________________________
3. Úpice
144: 33
48
4. Svoboda n/Úpou
21: 209
13
5. Mladé Buky
25: 234
7

22.6.2003 (poslední turnaj) OS st. přípravky mužstev ze 3. a 4. míst
skupin A,B,C
Opět jsme jeli jen s 9 hráči.
Skupina"A": D.Kalná-Sv 5:1 (4:1) - L.Kocík
"B": Úpice-H.Maršov 7:0, Sv-Mostek 1:16 (0:8) - P.Beneš, H.MaršovVítězná 1:5, D.Kalná-Mostek 1:3 (1.1), Úpice-Vítězná 0:4
O 5. až 6. místo Sv-H.Maršov 4:5 (4:2)-2x L.Kocík, 1x J.Eder,
F.Rolenec-vynikající první půle (góly a brankář P.Beneš). Druhou půli
nás velice podržel gólman, ale únava celého mužstva vzala za své. V
útoku jsme nedali gól a soupeř vyhrál 3:0. Velké derby turnaje s
obratem. Hráli: J.Eder,P.Beneš-L.Kocík, F.Rolenec, M.Mocek, D.Celba,
D.Gurský, D.Drlička, R.Plecháč.
O 3. až 4. místo D.Kalná-Úpice 5:2
Finále: Mostek-Vítězná 3:2
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlášen P.Beneš.
25. 6. 2003 přípravka a mladší žáci POSLEDNÍ VÝKOP OD 16:00h na
fotbalovém hřišti.
Střelci v soutěži: P.Beneš 9x, L.Kocík 5x, T.Turyna 4x, L.Berro 3x,
S.Hofman 3x, F.Rolenec 1x
Střelci v přípravných zápasech: P.Beneš 10x, L.Kocík 3x, L.Berro 2x,
D.Celba 1x, V.Miškovský 1x, J.Eder 1x
Tímto se loučíme s celou sezónou a všem přejeme pěkné prázdniny.
R.Kocík
nahoru - obsah

Dopisy a názory čtenářů
Spalování rostlinných odpadů a sousedské vztahy
Dvanáctihodinový posun oproti Novému Zélandu a téměř 28
hodin v letadle trochu "rozhází" každého. Já se při svém návratu
snažím vždy na pár hodin usnout, abych si postupně srovnal svoje
vnitřní biologické hodiny, kdy mám den a noc přesně opačně.
Tentokrát bylo na konci března neobvyklé teplo a v domě jsme otevřeli

všechna okna dokořán. Neodpočinul jsem si však dlouho. Byl nádherný
sobotní den. Na protější stráni vyrazil k nebi sloupec dýmu po pálení
vyhrabané staré trávy. To, jako by byl signál pro ostatní. Za chvíli se
objevil další dým a postupně jsem jich napočítal pět. Jeden oheň,
pokud se doutnající hromada chrlící oblaka nažloutlého dýmu dá tak
nazvat, byl tak blízko, že nezbylo, než zavřít okna. Bylo po odpočinku.
Na slušnou žádost, zda by se s pálením mohlo přestat, jsme se
dozvěděli, že je to "ekologický" odpad a že to budeme muset ještě
nějakou chvíli vydržet. Nebudu teď rozebírat naprostou nevhodnost
slova "ekologický", ani právní aspekty likvidace jakéhokoliv odpadu,
ale rád bych upozornil na bezohlednost podobného jednání. Vrátil jsem
se ze země, kde jsou ohromné plochy nedotčené divoké přírody, které
si místní lidé čím dál tím více váží a možná právě proto mají i k sobě
blíž. Tohle by tam sousedovi nikdy nikdo neudělal. A když udělal, tak
asi naposled, protože by ho celé okolí morálně odsoudilo.
Ono je to velice jednoduché se zbavit svého problému na úkor
někoho jiného. Když už nechci zbytky ze zahrady pálit, stačí to hodit
ze stráně nebo odvézt do lesa. Hlavně, že to je za mým plotem. Když
jsem před několika týdny boural kůlnu, mohl bych vyhodit starý
dehtový papír některému z "paličů" na zahradu. Princip by byl stejný.
Vyřešil bych si vlastní problém s odpadem na úkor souseda. Je velký
rozdíl, pokud si někdo zapálí ohýnek na opékání špekáčků či během
krátké chvíle spálí stromek napadený nějakou chorobou a nebo
doutnající hromadou všeho možného vyčudí půlku Svobody. To
považuji za naprostou bezohlednost vůči svému okolí. Protože se mi
nezdá, že by se situace s pálením nějak zlepšila, navrhnu v nejbližší
době městskému zastupitelstvu novou vyhlášku o spalování
rostlinných odpadů. Doufám, že vyhláška dá občanům, kterým není
situace lhostejná, do ruky účinnější právní nástroj obrany.
Radko Tásler
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM
Pořadatelem letošního Dětského dne bylo Město Svoboda nad
Úpou. Rada města odhlasovala částku 3000 Kč a vydatně pomohli
další sponzoři:
Květinové centrum 500 Kč,
Tic Krkonoše 400 Kč,
Hadršop 200 Kč,
Bazar 200 Kč,
Hodinářství 200 Kč,
Restaurace Helena 200 Kč.
Věcné ceny:
Sat Hofman,
Auto Hlávka,

Potraviny Čema ,
Tabák,
Bevag,
Potraviny pí Pešková,
Cukrárna Aneta,
Zelenina pí Šubrová,
Lékárna U Černého Orla,
Květinářství u třech hořců,
Pekárna,
Daros,
pí Smolíková,
Potraviny pí Pejosová,
Da-mi pí Sochorová,
Textil pí Gécová, pí Koubová,
Potraviny pí Horáková,
Hotel Prom,
Galerie ve Svobodě n/ Ú
Velké díky patří také DEHTOCHEMĚ
a SHŠ RIGEL za jejich vystoupení a atrakce.
Děkujeme také všem, kteří pomáhali u jednotlivých disciplín:
pí starostce Dagmar Berrové , Olinu Kyselovi, pí Bernardové, pí
Miškovské, pí Pospíšilové, pí Uxové, pí Jiránkové, pí Kocíkové, sl.
Stehlíkové, pí Vlčkové, pí Dvořákové, pí Búšové, manželům Konečným,
Eliáškovým
pořadatelé manželé Rolencovi a Kocíkovi
nahoru - obsah
Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz




KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY … a.s., závod 3 - DEHTOCHEMA
Svoboda nad Úpou přijme do svého pracovního poměru
laboranta(ku) na čtyřstěnný provoz - vhodné i pro absolventa
Poţadujeme: SŠ, praxe vítána - základní znalost PC. Tel. 499
84 75 14, 606 611 713 - p. Adam
Knihovna … bude v červnu naposledy otevřena ve čtvrtek
26.června 2003. Znovu otevřena bude v pondělí 28. 7. 2003.
knihovnice Tůmová



JEZDECTVÍ … Oblastní mistrovství dětí, juniorů a mladých
jezdců v parkurovém skákání se uskuteční v sobotu 28. června














2003 v jezdeckém areálu oddílu Krakonoš. Srdečně zveme
všechny příznivce jezdeckého sportu. Občerstvení je zajištěno!
VODNÍ KOPANÁ … Turnaj dětí a mládeže v kopané o ceny na
mokrém povrchu nafukovacího hřiště se uskuteční v sobotu od
830 v retroparku koupaliště Sejfy. Přihlášky 4+1 na místě před
zahájením turnaje.
FOTBALISTÉ MFC SVOBODA … zvou své příznivce na důležité
utkání o postup do okresního přeboru. Hraje se v sobotu 28.6. v
1700 na hřišti v Poříčí s týmem Bílé Třemešné.
ZAHRADNÍ DOMEK … na Sluneční stráni 600 m2 s přípojkou
vody a elektriky 380 prodám ihned. Cena dohodou tel. 606 283
786.
Provedu drobné zednické práce … klempířské i pokrývačské
tel. 606 283 786
KINO VLAST NA ČERVENEC … Dovoluji si upozornit na docela
unikátní folkový koncert v neděli 20.7.03, jinak v programu kina
nepřehlédněte např. 4.7. "Oscary" opominutý film Gangy New
Yorku nebo "český týden": 14.7. Pupendo, 16.7. Krysař a 18.7.
Nevěrné hry či love story 28.7. Krásná pokojská
Z jednání rady 16.6.2003 …
 žádost o odkoupení p.p.č.500/3 (Bohumila Koťátková) předáno k rozhodnutí zastupitelstvu města
 rada schválila výsledky výběrového řízení na dodavatele
stavby "2x18 bytových jednotek v lázeňské ulici" (firma
BAK)
 rada schválila provedenou likvidaci invazní rostliny
křídlatky japonské, kterou provedla Správa KRNAP
 rada vzala na vědomí informaci Okresní veterinární správy
o veterinárních podmínkách konání jezdeckých závodů
28.6.2003 v areálu TJ Krakonoš
Všem školákům … děkujeme za pilnou práci ve škole i v rodině
během celého školního roku a přejeme jim pěkné prožití hlavních
prázdnin!
nahoru - obsah

