Svoboda fórum č. 592
Obsah: Úvodník - Stojíme ještě pořád jen na jedné noze?
Sportovní zprávy
Společenské organizace
Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - Stojíme ještě pořád jen na jedné noze?
Chcete si ověřit, jakou máte ţivotní rovnováhu (nebo jak hlasitě
tikají hodinky vašeho ţivota)? Postavte se na jednu nohu, předpaţte a
zavřete oči! Ještě pořád máte pocit jistoty? Proč se na to ptám? Stůl
na jedné noze také nemá velkou stabilitu, stejně jako vláda na jednom
pilíři (diktatura) - nebo místní samospráva řízená jedinou silnou
osobností bez kontroly veřejnosti.
Těšil jsem se, ţe vám ocituji svou mailovou korespondenci
posledních dní jako příklad ideální spolupráce občana a městské
samosprávy. Můj zdroj informací se sice pod kaţdý mail podepsal, ale
nepřeje si publicitu, aby si to s vrchností nerozházel. I kdyţ nerad,
musím mu dát za pravdu. Tím, ţe své názory ventiluji v našich
novinách, mohu rozdělit čtenáře na dva tábory. Jedni mi fandí, jiní by
mě nejraději utopili na lţíci vody. Jsem ale skálopevně přesvědčen, ţe
úřady, obchody, policie, školy a další veřejné nebo soukromé instituce
jsou sluţby občanům. Pokud se jako sluţby nechovají, musíme je k
tomu dotlačit.
Mrzí mě, ţe jsem nemohl mailovou korespondenci ocitovat
sakumprásk i s podpisy, ale přání dopisovatelů ctím. Nezbylo mi, neţ
zaměnit jména, korespondenci vloţit dovnitř listu v příštím čísle SF a
úvodník dnešního čísla napsat sám. Přiloţím jen můj závěrečný mail
předsedovi kontrolní komise, panu Ing. Janu Benovi:
Honzo, posílám Ti ještě jednou článek pana X.Y. "Veřejné osvětlení",
rozšířený o poslední mail. Pokud se občané bojí pod svůj názor
podepsat, dávají známky na vysvědčení Městskému úřadu,
zastupitelstvu, radě a i místním novinám. Ber tenhle mail jako moji
stíţnost určenou kontrolní komisi. Prošetřete na stavebním úřadě,
jakou ţádost (a proč) nemá pan X.Y. vyřízenou. Pak mě ještě zajímá,
jaká je zákonná lhůta na odpověď - a jakou odpověď a kdy pan X.Y.
písemně obdrţel. Mne tenhle mail inspiroval k úvaze, ţe by měl kaţdý
občan znát zásady demokracie - tři, resp. čtyři pilíře, na kterých
demokracie stojí: parlament (v obci zastupitelstvo), vláda (Městský
úřad) a soud (v obci komise veřejného pořádku nebo kontrolní odbor).
Ten čtvrtý pilíř je nezávislý tisk. Důvod k tomu, abych šel do voleb byl,
aby tohle bezpečně šlapalo i ve Svobodě. Pokud se naši občané bojí
vyslovit svůj názor, je někde chyba. Poţádáme americkou námořní

pěchotu o pomoc, nebo to vyřešíme sami?
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
BASEBALL
Extraligový muţský tým SB Rýchory stále ještě řeší problémy s
financováním i kádrového sloţení týmu. Na tři zápasy do Ostravy (kde
potřeboval alespoň jednou zvítězit) odjel v devíti hráčích s jediným
cílem - nepřipustit skreče a tím další finanční postih. Výsledek
odpovídal předpokladu: tři poráţky. Po šesti zápasech sedí áčko
bezpečně na posledním místě aktuální tabulky. Jedno vítězství má o
příčku výše Technika Brno, dvě Olympia Blansko, tři Arrows Ostrava a
MZLU Brno. Bez poráţky je na čele Krč Altron Praha před Draky Brno a
Tegolou Praha. V sobotu hraje áčko v Mladých Bukách (nebo v
Trutnově) s Blanskem, v neděli jede do Blanska a další víkend hraje
třikrát s Technikou Brno (v neděli doma).
Béčko muţů SB Rýchory vstoupilo do soutěţe impozantním
způsobem. V dubnu a květnu hraje převáţně doma. Usilovnou prací se
podařilo hráčům opravit škody na vnitřním baseballovém poli na
svobodském stadionu a připravit hřiště na jarní sezónu.
Obě víkendová utkání sehrálo béčko na výbornou. V sobotu 26.4.
porazilo tým Red Crayfish (Rudí krabi) Rakovník rozdílem po sedmé
směně 16:1, v neděli Praotce Roudnice nad Labem ještě o bod více 17:1. Pro diváky byly oba zápasy velmi příjemnou podívanou. Na kopci
se vystřídali tři kvalitní a zkušení nadhazovači - Dušan Veverka,
Marian Kovařík a Norbert Fleischer, kteří soupeřům příliš šancí k zisku
met nedali. Výborně kečroval Radim Sklenár (v neděli Petr Bohuslav),
ve vnitřním poli se vystřídali Norbert Fleischer, Jan Boček, Standa
Zmatlík, Jiří Dubský, Radim Sklenár, Martin Wolf a Marian Kovařík, v
zadním poli Olda Vydra, Petr Bohuslav, Michal Kraus, René Pozděna a
Vojta Jiránek. Rozhodčími byli Martin Vachek a Vojta Jiránek. Vedoucí
týmu Petr Valenta se postaral o zápisy obou utkání.
O příštím víkendu zveme diváky opět na svobodský stadión. V
sobotu ve 14 hodin hostíme Blesk Jablonec B a v neděli v 11 hodin
Ţelvy Česká Lípa.
Jarní program týmu Rýchory B:
26.4. 11:00 Rýchory B - Red Crayfish Rakovník 16:1
27.4. 13:00 Rýchory B - Praotci Roudnice n.L. 17:1
03.5. 14:00 Rýchory B - Blesk Jablonec B
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Rýchory B - Turtles (Ţelvy) Česká Lípa
Rýchory B - Tempo Praha C
Roudnice n.L. - Rýchory B
Rýchory B - Laso Kladno
Tempo Praha C - Rýchory B
Rakovník - Rýchory B
Česká Lípa - Rýchory B
Jablonec B - Rýchory B
Kladno - Rýchory B

ATLETIKA
XVI. ročník VELKÉ CENY KRKONOŠ a ČESKÝ POHÁR v bězích do
vrchu v sobotu 26. dubna 2003 v Horním Maršově přilákal na start
rovnou stovku závodníků. Za ideálního počasí potvrdil svoje kvality
Miroslav Vítek, který dosáhl ojedinělého výkonu na této trati a zvítězil
jiţ po osmé v řadě!! Za vlastním rekordem zaostal o pouhých 24
vteřin. Zajímavé byly i výsledky dalších kategorií. Úřadující veteránský
mistr světa Jiří Libra výrazně zlepšil rekord kategorie šedesátníků, v
kategorii 50-59 let potěšil svobodské a maršovské příznivce vítězstvím
Jiří Javůrek, v ţenách čtveřice krkonošských a podkrkonošských
závodnic.
Kompletní výsledkovou listinu najdete na webových stránkách.
MALÁ CENA KRKONOŠ (pro děti a mládeţ) v přespolním běhu na
2 km uličkami Horního Maršova byla především záleţitostí chovanců
DVÚ Horní Maršov, ale v kategorii mladších ţáků potěšil vítězstvím a
hodnotným časem ţák 5.tř ZŠ Mladé Buky Ondra Martínek.
TURNAJ V ŠIPKÁCH
pořádá v sobotu 3. května Měšťanský Dům ve Svobodě nad Úpou.
Prezentace: 18:30
Zahájení: 19:00
Startovné: 50,- Kč/osobu, kredity se platí (kredit = 5,- Kč)
CYKLISTIKA
Na okresním přeboru škol získal Jiří Šritr ze ZŠ Svoboda krásné třetí
místo. Gratulujeme!
SOFTBAL
V květnu se koná okresní přebor škol v softbalu smíšených týmů.
Najde se ve Svobodě parta, která by zkusila navázat na tradici
pálkovacích her v našem městě?
STREETBALL
Turnaj čtyřčlenných smíšených týmů 3+l škol i mládeţe a dospělých ve
streetballu se koná 8. května v Pavlovicích.

nahoru - obsah

Společenské organizace
HASIČI
*** V pátek 11. dubna 2003 se zúčastnilo 7 našich členů hledání
pohřešovaného dvouletého Vítka Kalouska z obce Borovnice. S
ostatními hledajícími (Policie ČR, HZS, hasiči a dobrovolníci), kterých
bylo přes 500, jsme prošli přes 15 km v členitém terénu v okolí
Borovnice, ale chlapce jsme nenašli. Nalezen byl aţ v neděli mrtvý.
Pátrání se zúčastnili tito naši členové: Ondruš, Riegel, Kaňka, Pikl,
Bahník a Bartoníček.
*** V sobotu 26. dubna a v neděli 27. dubna jsme za pomocí hasičské
techniky čistili centrum města. Čistění se v sobotu zúčastnili hasiči Ota
Ondruš, Jarda Ritter, Standa Gaisl, v neděli Mirek Bahník, Martin
Ewinger a Slávek Houser. Pokud jsme na někoho zapomněli,
omlouváme se!
*** Ve středu 30. dubna organizujeme spolu se sdruţením Poctivě a s
rozumem oslavy pálení čarodějnic. Zajišťovali jsme dřevo, budeme
provádět hasičský dohled při pálení ohně a pořadatelskou sluţbu.
*** V neděli 4. května na svátek sv. Floriána, patrona hasičů, pořádá
SDH "Den otevřených dveří" hasičské zbrojnice na náměstí Svornosti
ve Svobodě nad Úpou. Zde si budete moci prohlédnout výzbroj a
výstroj hasičů, kroniku, fotoalba a pobesedovat se členy SDH.
*** V sobotu 17. května odjíţdí druţstvo SDH dospělých na I. kolo v
poţárním sportu do Pece pod Sněţkou.
*** Na Den dětí zajistí svobodští hasiči na hřišti u sokolovny jiţ
tradičně jednu z dětských atrakcí.
*** 6. a 7. června odjíţdějí Mladí hasiči do Úpice a Havlovic na okresní
kolo hry "PLAMEN".
*** Dále hasiči nabízejí občanům sprej "PYROCOOL" - velmi účinnou
pomůcku pro hašení poţáru v domácnosti, dílně, autě apod. Cena je
příznivá - 250 Kč/kus. Zájemci se mohou obrátit na členy SDH, kteří
spreje přivezou.
RYBÁŘI
Zahájili svoji letošní sezónu sportovního rybaření. Z doslechu víme o
mnohých kapitálních úlovcích dospělých i mládeţe. Těšíme se na jejich
zprávy.
ZAHRÁDKÁŘI
Patřili v minulých letech k velmi čiperným zájmovým organizacím.

Dočkáme se také jejich zpráv?
MYSLIVECKÉ VÝROČÍ
Před osmdesáti lety - 22. dubna 1923 - byla zaloţena společná
organizace myslivců - Československá myslivecká jednota v Brně. V
čele ČSMJ byl první předseda lesnický rada Slanina, později profesor
A. Dyk, prof. Zásměta aţ po dnešního předsedu ČMMJ prof. Hromase.
Dalšími osobnostmi v naší organizaci byli spisovatelé a vědci prof. J.
Komárek, prof. Javůrek, J. Vrba a další. Mezi fotografy jsou K. Hájek,
Holečkové, S. Štochl i náš Ing. J. Havel, kynologové K. Podhajský a R.
Knoll.
Československá a později i Česká myslivecká jednota stála v
popředí Evropy svým vývojem, ochranou a péčí o zvěř i umělým
odchovem zvěře, zvláště baţantů, koroptví, kachen a nakonec i
tetřevů. Dbala také o zvyklosti a myslivecké tradice zavedené
hrabětem F.A.Šporkem na Kuksu.
ČMJ dosahovala úspěchů v drobné zvěři, kdy úlovky koroptví a
zajíců přesahovaly milionové výřady. Po padesátých letech se
podstatně sníţily stavy drobné zvěře, ale zvýšily se stavy jelení, srnčí
a po roce 1980 se přemnoţily stavy černé zvěře (např. v bývalém
okrese Trutnov jsou odlovy divočáků přes 1 tisíc kusů ročně). Česká
republika má stále světové trofeje muflonů.
K tomuto výročí byla zaměřena slavnostní výroční schůze
Mysliveckého sdruţení Svoboda (nyní Mladé Buky), která se konala v
únoru na myslivecké chalupě "Pod kaštany" v Sejfech za přítomnosti
36 myslivců ze čtyřicetičlenné základny. Výroční schůze se pravidelně
zúčastňuje předseda Okresního mysliveckého spolku pan Dr. Čechura.
Za Správu KRNAP byl přítomen náměstek ředitele pan Ing.
Grundmann a za obec Mladé Buky starosta pan Holomíček.
Zprávy o činnosti a plnění plánů za rok 2002 byly kladné.
Hodnotily práci myslivců při péči a ochraně zvěře, zvláště při
zajišťování krmiv na zimu, která byla velmi dlouhá a mrazivá. Zde
splnili členové čestně své povinnosti. I plán lovu byl splněn.
Brigádnické úkoly byly překročeny. K úspěchům patří i trofej jelena
pana Nemeše v bronzové hodnotě a srnčí trofej p. Pavlů rovněţ v
bronzové medaili.
Po skončení hodnocení a schválení plánu práce a úkolů na rok
2003 došlo k pasování myslivců, kteří ulovili první srnce. Méně
radostná je však skutečnost, ţe podle mysliveckého zákona. 449/02 a
novele č. 59/03 Sb. se upravuje pro nové nájemní smlouvy na deset
let výše nájemného téměř trojnásobně! K práci myslivců, která zabírá
značný čas, přibude i připlácení členů na hospodaření. Přesto se
myslivci i s tímto vyrovnají a budou dál plnit jiţ tradičně své poslání v
péči o přírodu, zvěř a ostatní mysliveckou činnost.
Je také třeba poděkovat i obecním úřadům v Mladých Bukách a v

Horním Maršově i Městskému úřadu ve Svobodě nad Úpou za finanční
příspěvky na mysliveckou činnost.
Myslivci děkují také obyvatelům v oblasti našeho revíru za
obětavou pomoc při přikrmování srnčí zvěře v letošní mrazivé zimě.
Tímto dokazují svůj kladný vztah k přírodě a zvěři, coţ je hezké a
chvályhodné.
Na závěr bych rád připomenul, ţe měsíc duben býval "Měsícem
lesů" - a tam máme také své povinnosti k přírodě.
Květen bude výročím zaloţení a schválení Krkonošského
národního parku před čtyřiceti lety (17. května 1963) - a tam také
patříme.
Červen je "Měsíc myslivosti a ochrany přírody". Děkujeme všem,
kteří to respektují a těšíme se na další spolupráci ve prospěch ochrany
přírody a zvěře.
Za Myslivecké sdružení
Zdeněk Balcar
nahoru - obsah
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Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz









KVĚTNOVÍ OSLAVENCI … V měsíci lásky budou slavit svá
kulatá ţivotní jubilea paní Milada Dufková, paní Anna Firešová,
paní Marie Staňková, paní Jarmila Koukalová a paní Marie
Jaklová. Přejeme všem jubilantům krásné slunné dny, případně i
májový deštíček, ale hlavně pevné zdraví a dobrou náladu. Na
muţe byl zřejmě květen příliš skoupý. Tak snad příště.
DĚKUJEME … všem občanům Svobody , kteří přispěli do sbírky
ošacení pro diakonii v Úpici.
Zároveň děkujeme paní Horákové Běle, Steinerové Zoře,
Sobotkové Ludmile a Hofmanové Marii za pomoc při
organizování této akce.
KONTEJNERY na objemný odpad budou přistaveny od 3.5. do
4.5. - jeden na Rýchorském sídlišti na parkovišti, druhý na
parkovišti u Národního domu Nám. Svornosti a nákladní
automobil LIAZ na Novém Světě. Lokalita Maršov 2 - nákladní
automobil bude přistaven 10.5. a 11.5.
Do těchto kontejnerů v ţádném případě nepatří nebezpečný
odpad ( např. BATERIE, LEDNICE, PRAČKY, TELEVIZE apod.)
Klub důchodců bude opět kaţdé úterý pořádat sběr papíru za
MÚ
OBČANSKÉ PRŮKAZY … Jiţ dnes je moţné poţádat o výměnu
občanského průkazu, typu kníţka, který má delší dobu platnosti



neţ 10 let. Zároveň upozorňujeme, ţe je třeba v občanském
průkazu mít správně, pravdivě uvedeny všechny údaje - stav,
bydliště…
Jen tak je občanský průkaz platný a nevystavujete se nebezpečí
finančního postihu!
MěÚ ve Svobodě nad Úpou upozorňuje občany, ţe občanské
průkazy bez strojově čitelných údajů, to je občanské průkazy
které, byly vydány do 31.12.2001 pozbudou platnosti dnem
31.12. 2005.
Hledáme zájemce … o dobrovolnou práci ve Sboru pro
občanské záleţitosti
nahoru - obsah

