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Úvodník - Velká voda na Janském potoce ?!
Jiţ třikrát zazněla při veřejném zasedání zastupitelstva tématika
stavu koryt potoků a Úpy na území Svobody nad Úpou. Jistě k tomu
přispěla průtrţ mračen a následná povodeň loni v srpnu na území
Horního Maršova a Malé Úpy. Problematika vlastnictví a správcovství
koryt potoků je na rozdíl od koryta řeky Úpy velice sloţitá a není ani
předmětem této úvahy. Kdyţ jsem dokumentoval některé škody v
Albeřicích a na Lysečinách a byl se podívat na Modrokamenském
potoce, honily se mi hlavou myšlenky, co by se dělo na Janském
potoce, kdyby v jeho povodí spadlo 160 mm sráţek jako na Malé Úpě
(v nejvyšších polohách zde spadlo pravděpodobně aţ 190 mm). Janský
potok má poměrně rozsáhlé povodí a navíc nemá ve svých zdrojových
oblastech rozsáhlá rašeliniště schopná zachytit značné mnoţství vody,
jako je to v prameništích Černohorského potoka. Okolo Vesny je
Janský potok navíc zatrubněn a centrem Janských Lázní protéká téţ v
zakrytém korytě. To vše značně urychluje povodňovou vlnu. Pod
Janskými Lázněmi se sice má moţnost velká voda rozlít v nivě lesa,
ale ve vtoku do zástavby je potok svázán do částečně regulovaného,
neudrţovaného a značně zaneseného koryta. Podle velmi hrubého
výpočtu sráţkový úhrn 160 mm zformuje v povodí Janského potoka
povodňovou vlnu s kulminačním průtokem odpovídajícím přibliţně
padesátileté vodě.
Na vtoku Janského potoka do zástavby poteče v takovém případě
povodňový průtok v rozmezí 20 - 23 m3/s. Lze očekávat, ţe hladina
vystoupí do výšky asi 1,5 m nad úroveň břehových čar potoka
(vypracovat podrobně mapu zátopových čár vyţaduje geodetické
zaměření příčných profilů a sloţitější hydrotechnické výpočty).
Největší problém nastane s vystoupením vody (a v minulosti se
to jiţ stalo) v zatáčce u školní jídelny, kde je potok odkloněn do
umělého koryta - starého náhonu a teče výše neţ jsou současná
nejniţší místa centra Svobody. Podle morfologie terénu je jasné, ţe
původně potok protékal středem obce. Kdy k odklonu a regulaci
potoka došlo, se mi zatím nepodařilo vypátrat a ţádný záznam
nenalezl ani pan Tichý, který má historii Svobody v malíčku. Abychom
v budoucnu zabránili škodám, bude nutné vyčistit koryto (jednání s

vlastníky pozemků), upravit zatáčku a zamyslet se nad opatřením v
případě hrozící přívalové vody. Odlehčení, respektive svedení do
potoka pod povrch do původního směru přímo do Úpy je věc finančně
pro Svobodu bohuţel neřešitelná.
(Pozn.: U pošty je zachována část podpovrchového náhonu a staré
kanalizace z pískovcových bloků. Ta pravděpodobně nebyla napojena
při rekonstrukci hlavní ulice na nový kanalizační sběrač a při vzedmutí
Úpy může způsobovat zatápění některých sklepů. Na zastupitelstvu
někdo v diskusi o zatopeném sklepu hovořil.)
Radko Tásler
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
LYŢOVÁNÍ
Pavel Dvořák úspěšně zakončil své vystoupení v Evropském
poháru v alpském lyţování. V sérii závodů konaných na alpských
sjezdovkách ve Švýcarsku, Rakousku a Itálii se soutěţilo ve slalomu
speciál, obřím slalomu a super-G. Pavel získal celkově 12. místo (z 53
závodníků Evropy). Pavlovi se nejlépe vydařil závod super-G ve
švýcarském středisku Klistere, kde obsadil 2. místo ve své zdravotní
skupině a celkové 9. místo. Výborně zajel i v rakouské Kobalte (10. ve
slalomu i obřím slalomu), ale trochu smůly měl na závěrečném závodě
poháru v rakouském Pitztalu, kdyţ v obřím slalomu minul při riskantní
jízdě jednu branku. Našemu mistru ČR k jeho výkonům v Evropském
poháru srdečně gratulujeme!
FOTBAL
Březnové akce přípravky :
5. 3. Odehráli jsme přátelské utkání s mladší přípravkou FK Trutnov B
3:4 (0:1, 1:1, 2:2), na penalty 5:4. Branky: 2x L. Kocík*), D. Celba.
Sestava: J. Eder, L. Šrůtek, S. Hofman, M. Krtinec, M. Mocek, R.
Plecháč, L. Kocík, D. Celba, D. Drlička, M. Tesař
12. 3. Opět jsme hráli s FK Trutnov B v krásné tělocvičně na Jiráskově
náměstí. Svoboda - Trutnov B 10:2 (2:1, 4:1, 4:0), na penalty 7:6.
Branky: 6x P.Beneš, 2x L.Berro, J.Eder, F.Rolenec. Sestava: L.Kocík M.Kurtinec, M.Mocek, R.Plecháč, D.Celba, D.Drlička, M.Tesař, J.Eder,
F.Rolenec, L.Berro, P.Beneš.
25. 3. Domluven přátelák s Poříčím ve školní tělocvičně: Poříčí Svoboda 10:2 (2:1, 5:0, 3:1), na penalty 7:5. Branky: 1x P.Beneš, 1x
vlastní.

28. 3. Tento den končí zimní trénování v tělocvičně Horní Maršov.
Trénovali jsme od listopadu do března 1x týdně. Na podzim jsme
zkoušeli trénovat 2x týdně, ale byl problém s dopravou a účastí. Byli
jsme na dvou turnajích, další dva byly zrušeny pro nemoc hráčů
ostatních oddílů. Tyto turnaje jsme nahradili čtyřmi přáteláky. Od
dubna bychom měli začít venku na hřišti u sokolovny. Jarní soutěţ
hrajeme
11. května v Poříčí
18. května ve Svobodě
1. června v Janských Lázních
8. června v Mladých Bukách
Děkujeme všem, kteří pomáhali s dopravou do Horního Maršova
a hráčům, kteří pravidelně trénovali (60%). Jsme potěšeni, ţe poprvé
za pět let existence druţstva přípravky a první sezónu mladších ţáků
se druţstvo muţů zmínilo, ţe existujeme. Tímto děkujeme trenéru
muţů panu Karlu Fialovi. Všem přejeme pěkné Velikonoce a
fotbalistům dobrý vstup do jara. Hlavně mladším ţákům, kteří to
nejvíc potřebují. Sportu zdar!
Richard Kocík, Zdeněk Rolenec
Mladší ţáci mají u sokolovny v sobotu 5. dubna ve 1400 trénink.
Chtěli bychom, aby ţáci začali chodit všichni - i ti, kteří v zimě
provozovali jiné sporty. Potřebujeme se připravit na jaro a je na čase!
Milan Machan, trenér mladších žáků
STOLNÍ TENIS
Někde se zatoulaly výsledky Vánočního turnaje neregistrovaných
hráčů ve stolním tenise, pořádaném 28.12.2002 ve školní tělocvičně za
účasti pí Veverkové, Veverky ml., p. Janko, p. Vaňka, p. Holuba, p.
Kocíka st. A Kocíka ml., pí Slaninové ml. A p. Vokatého ml. Hrálo se
systémem "kaţdý s kaţdým" na tři vítězné sety do 11ti bodů.
Výsledky:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Vaněk
8-3
Veverka
7-1
Holub
6-2
Kocík
5-3
Veverková
4-4
Vokatý
3-5
Kocík ml.
2-6
Slaninová ml.1-7
Janko
0-8

24:4
23:6
19:7
16:13
12:14
15:15
10:18
4:21
0:24

ATLETIKA XVI. ročník VELKÉ CENY KRKONOŠ

MALÁ CENA KRKONOŠ (pro děti a mládeţ) a ČESKÝ POHÁR v bězích do
vrchu
se koná v sobotu 26. dubna 2003 dopoledne v Horním Maršově.
Podrobný program přineseme v příštím čísle SF.
BASEBALL
Muţský tým SB Rýchory začíná soutěţ třemi zápasy s praţskou
Krčí 19. a 20. dubna, další víkend jede do Ostravy.
Béčko muţů jiţ zná své soupeře v jarních kolech mezioblastní
soutěţe baseballu muţů. Jsou to béčko Blesku Jablonce, Česká Lípa,
Kladno, béčko Krče, Rakovník, Roudnice nad Labem a Tempo Praha C.
Jedná se vesměs o kvalitní soupeře - a výraz "teplákovka" patří
dřevním dobám baseballu. O tom se nejen hráči, ale i diváci brzy
přesvědčí.
Kadeti budou hrát v mezioblastní soutěţi proti týmům Blesk
Jablonec, Laso Kladno, Kotlářka Praha, áčku i béčku Krče Praha,
Lokomotivě Louny, SaBaTu Praha a Tempu Praha.
Ţáci mají za soupeře týmy Blesk Jablonec, Laso Kladno, Kotlářku,
Krč A, Krč B, Louny, SaBaT Praha a Tempo Praha.
ŠACHY O pohár Města Svoboda nad Úpou
Otevřený přebor Královéhradeckého kraje v šachu juniorů se koná jiţ
příští dva víkendy ve školní jídelně:
pátek a sobota 4.-5. dubna 2003 a pátek aţ neděle 11.-13.4. 2003
HORKÉ ZPRÁVY:
*** V I. kole celostátního školského poháru Coach-Cola Cup v úterý
1.4. hraném na škvárovém hřišti v Janských Lázních zvítězila ZŠ
Svoboda nad ZŠ Mladé Buky 2:0 góly Martina Pelce a Miloše Reila rozhodčí Mgr. Jan Hainiš. Příštím soupeřem našeho týmu je ZŠ
Pilníkov.
*** V dubnu probíhá celá plejáda akcí Asociace školních sportovních
klubů. V sobotu je soutěţ ve skoku vysokém - Úpická laťka, ke konci
dubna přebory okresu ve volejbalu chlapců i dívek, silniční cyklistika v
Trutnově a přespolní běh v Horním Maršově.
nahoru - obsah

Kulturní zpravodaj
Váţení a milí občané Svobody nad Úpou!
Chtěl bych především Vám a jistě i dalším lidem z okolí, kteří
navštívili moji výstavu "DŘEVOŘEZBA - nejen váţně" poděkovat za
příjemně proţité společné chvíle. Oproti jiným výstavám, které mám

za sebou, jsem z organizačních důvodů osobně jako sluţba ohlídal
vystavená výtvarná dílka. Celkově to pro mě vyznělo velmi pozitivně.
Měl jsem moţnost si povídat v příjemném prostředí Vaší radnice s
dětmi, dospělými i opravdovými nestory. Pokud jsem vycítil upřímný
zájem o vystavené exponáty, zajímavě jsme o dřevě rozmlouvali.
Chtěl bych se s Vámi nakonec podělit o jeden zajímavý záţitek ze
soboty 22.3. dopoledne.
Výstavu navštívila rodina, která má chalupu na Rybníčkách. Z ní
vyčníval třiadvacetiletý mladík, který hraje basketbal na Slovensku a
měří 210 cm. Pozorně a trochu rozechvěle ke mně po prohlídce
přistoupil a z té, pro mne sedícího, úţasné výšky vzrušeným hlasem
povídá: "Můţu Vám ukázat svoji první sošku?" A z kapsy vytáhl asi
dvacet cm vysokou figuru z lipového dřeva. Měli jsme čas, a tak jsme
asi hodinu debatovali o dřevořezbě. Bylo komické, jak svoji ohromnou
postavu skládal do dřepu a společně jsme prohlíţeli různé detaily u
mých figurálních fantazií. Takţe, kdyţ mu to vydrţí tak jako kdysi
mně, moţná u Vás ve Svobodě nad Úpou uspořádá za 10 aţ 20 let
samostatnou výstavu. Mně se to, doufám, podařilo.
Závěrem děkuji touto cestou paní starostce, městskému
zastupitelstvu a propagaci ve Svobodském fóru za moţnost uskutečnit
moji výstavu. S pozdravem rodák z Mladých Buků
Milan Pejřimovský
Prosazení výstavby dálnice D11 v návaznosti na dálnici A3 v souvislosti
dopravních sítí EU.
*** Sdruţení pro výstavbu dálnice D 11-A 3 usiluje o urychlení
výstavby pokračování dálnice D 11 od Poděbrad k Hradci Králové a
dále na hraniční přechod Královec, kde by se dálnice měla napojit na
polskou dálnici A 3. Členové sdruţení aktivně spolupracují s orgány
státní správy a samosprávy, informují obyvatele a získávají podporu
pro výstavbu dálnice, která by se měla stát hlavním tahem od
Baltského moře na jih.
*** Sdruţení D 11 - A3 vzniklo na podzim roku 1999 v Trutnově jako
nevládní zájmová organizace fyzických a právnických osob, zabývající
se řešením dopravní situace na území okresů Trutnov, Náchod a
Hradec Králové. Nyní ve sdruţení figuruje více neţ třicet členů
například město Trutnov, Hradec Králové či průmyslové podniky.
*** Členy sdruţení jsou i fyzické osoby, senátoři, poslanci či státní
úředníci.
*** Proč Dálnice D 11? Výstavba dálnice D 11 je podle většiny studií
podmínkou dalšího ekonomického rozvoje v Královéhradeckém kraji.
Její výstavba by současně sníţila počty dopravních nehod, při kterých
nyní mezi Hradcem Králové a Poděbrady umírá kaţdý týden jeden
člověk a silnice si vyslouţila přízvisko cesta smrti. Dalším argumentem
pro výstavbu dálnice je zkrácení doby cestování mezi východem Čech

a Prahou.
Pan K. Novák nás upozornil na www.D11.cz
nahoru - obsah

Rybáři
Rybáři hodnotili uplynulý rok
Výroční členská schůze ČRS Horní Maršov se konala v prostorách
školní jídelny ve Svobodě nad Úpou dne 1.března 2003. Předpokládaná
účast nás přinutila upravit zasedací pořádek, neboť sálová plocha
jídelny neodpovídá námi potřebnému mnoţství míst. Stoly jsme
uspořádali podélně do tří řad a díky panu školníkovi jsme doplnili zbylá
místa ţidlemi ze školy. Účast členů byla jedna z největších za poslední
léta Kladně ji hodnotila starostka města paní Dagmar Berrová, která
byla hostem naší výroční členské schůze.
Zprávu o činnosti celé místní organizace Českého rybářského
svazu z pověření výboru MO přednesl jednatel p.Matějovic. V úvodu
byla provedena kontrola plnění úkolů daných usnesením z minulé VČS.
Zpráva obsahovala činnost od nejmenších rybářů o jejich práci v
krouţku mladých rybářů, kteří se scházejí ve škole v Horním Maršově
vţdy ve středu k získávání teoretických znalostí potřebných k lovu ryb.
Krouţek vede p.Radek Slováček, který převzal krouţek po p. Šubrtovi.
Na pravidelných schůzkách si promítají videokazety s rybářskou
tématikou, hrají různé hry. Nyní krouţek navštěvuje 10 nových dětí.
Krouţek navštěvují děti i z okolních obcí od Kalné Vody aţ po Pec pod
Sněţkou. Nábory se provádějí ve školách v Horním Maršově, Mladých
Bukách a Svobodě nad Úpou. Své teoretické znalosti uplatňují v praxi
na rybníčku v Albeřicích. Vrcholem pro všechny členy krouţku do 15let
jsou závody dětí, které se provádějí pravidelně na rybníku v Albeřicích.
Nejen pro děti jsme pořádali závody v lovu ryb, ale jiţ tradičně
se pořádají závody pro všechny členy MO a to v sobotu před závodem
dětí.Vţdy před závody zakoupíme z prostředků MO kapry a hodnotné
ceny, většinou potřeby pro rybáře. Pořádali jsme také zájezd pro
rybáře na dobře zarybněný rybník u Poličky. Všichni účastníci zájezdu
byli spokojeni, je jen škoda ţe se zájezdu účastnilo málo členů, a proto
se z dalším zájezdem nepočítá.
Zpráva obsahovala informace o škodách způsobených ničivou
povodní na řece Úpě 1. září 2002 a její následky na chovných potocích
v oblasti Malé Úpy, Lysčin a Albeřic. Povodeň poničila naše zařízení v
líhni a hlavně poničila boční hráz rybníka v Albeřicích, který musel být
z bezpečnostních důvodů odpuštěn. Pokud dovolilo počasí provedla se
na podzim nutná oprava hráze, zbytek se provede v letošním roce.
Škoda na povodí Lysečinského a Albeřického potoka přesáhla částku

5.000.000.- Kč, z toho na našem rybníku asi 350 000.-Kč, na kterou
jsme dostali zatím 34 000.-Kč z fondu územního svazu.
Na základě ničivých povodní v srpnu a září bylo schváleno radou
ČRS odběr povodňové známky pro všechny dospělé členy ve výši
100.- Kč právě k pomoci organizacím postiţených povodní a tím
zajištění a obnovení poškozených revírů a zařízení rybářských
organizací. Toto by ale nestačilo, proto větší část škod hradí správce
toku KRNAP a obecní úřad Horní Maršov. Velká škoda nám vznikla v
líhni, kde se zaplavily chovné rybníčky, kde byla připravena ryba k
prodeji našim spoluobčanům. Tím jsme kromě vánočního kapra neměli
co prodávat. Zpráva se zabývala líhní a vodárnou, kde se líhne pstruh
potočný na zarybnění chovných potoků, kterého zatím máme
zaloţeného v aparátech asi 140 000 ks jiker. Ve vodárně líhneme
sivena amerického, kterého máme v aparátech 60 000 ks jiker. Zpráva
se kriticky zabývá neplněním brigádnické povinnosti některých členů.
Kaţdý člen má povinnost 20 brigádnických hodin. Dále bylo kritizováno
špatné vyplňování úlovkových lístků a docházek k vodě a jejich pozdní
odevzdávání. Špatně byla hodnocena činnost rybářské stráţe a
kontrola toku před pytláky a kontrola MVE na dodrţování asanačních
průtoků, které po většinu roku nejsou provozovateli elektráren
dodrţovány. Jen pro zajímavost - splavem u kaţdé elektrárny by mělo
téct 750 - 800 litrů za vteřinu. V letním období, kdyţ nejsou sráţky,
teče v Horním Maršově 725 litrů za vteřinu!! To znamená, ţe by měly
být elektrárny převáţně odstaveny!!
VČS seznámila členy s úlovky našich členů v minulém roce. Na
našich revírech bylo našimi členy uloveno 202 ks kapra, 840 ks
pstruha, 8 ks pstruha duhového, 2 ks sivena. Na mimopstruhových
revírech bylo uloveno 1059 ks ryb převáţně kapra.
Závěrem jsme poděkovali členům výboru, kteří ukončili práci ve
výboru MO: panu Brdičkovi, panu Šarţíkovi a panu Gécovi.Všichni
dostali dárek a výbor jim poděkoval za odvedenou práci.
Zvláště výbor poděkoval panu Gécovi, který pracoval ve výboru
dlouhá léta (od r.1973) a jeho poctivá a příkladná práce by měla být
vzorem některým mladým členů organizace. Věnoval nemálo svého
volného času pro organizaci práce výboru místní organizace, kterého
byl tahounem a vzorem. Poděkování patří všem jednotlivým
sponzorům, firmě MAVL, městským a obecním úřadům, které
finančním darem pomohly naší organizaci v tíţivé finanční situaci.
Před přestávkou byli za příkladnou obětavou práci pro organizaci
odměněni bronzovým a stříbrným odznakem ČRS členové naší
organizace. Po přestávce v diskusi se jednalo převáţně o zprovoznění
rybníka,vysvětlení placení povodňové známky. Závěrem vystoupila
starostka města paní Berrová, která mimo jiné přislíbila dobrou
spolupráci a finanční pomoc MÚ Svoboda nad Úpou. Schůze byla
zakončena školením členů, seznámení členů s novými změnami v

rybářském řádu apod.
Za místní organizaci - jednatel Jindřich Matějovic
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz














DUBNOVÍ OSLAVENCI … Kulatá ţivotní jubilea oslaví v dubnu
paní Anna Skoupá, pan Otakar Bartošík, paní Zdeňka Oravcová a
paní Květuše Bělohlávková. Všem oslavencům přejeme do
dalších let pevné zdraví, ţivotní elán a mnoho slunných dnů.
Státní léčebné lázně, státní podnik 542 25 Janské Lázně
pronajmou
bufety v objektech Lázeňský dům a dětská léčebna Vesna
Praxe v oboru vítána
Písemné nabídky zasílejte do 20.3.2003 na adresu: Státní
léčebné lázně, s.p.
pí. Minarčíková - vedoucí provozu 542 25 Janské Lázně
Lyţařský oddíl ve Svobodě nad Úpou nabízí k prodeji rolbu
LAVINA PH 1400
Rolba má radlici, renovované křídlo, repasované pásy, najeto
1300 motohodin, rok výroby 1989. Nabídková cena 200.000,- Kč
+ 22 % DPH Moţnost i na splátky po vzájemné dohodě
Kontaktní osoba: pan Petr Kadrmas - mobil 732 837 002
Nabídka podnikatelům města … Město nabízí našim
podnikatelům moţnost zveřejňování inzerátů a prezentace na
oficiálních webových stránkách města.
 odkaz na webové stránky podnikatele 100,- Kč ročně
 foto (např.penzionu + cena) 200,- Kč ročně
 prezentace na stránkách města - vlastní stránka 500,- Kč
vytvoření
+ 200,- Kč ročně umístění na stránkách
Město Svoboda nad Úpou děkuje … panu Pejřimovskému za
uspořádání velmi pěkné výstavy "Dřevořezba nejen váţně",
kterou navštívilo okolo 400 návštěvníků.
Sbírka obnošených věcí … pro diakonii Úpice v úterý dne 8.4
od 14:00 do 18:00.
Místo konání sbírky:
KLUB Rýchorské sídliště (Restaurace Rýchorka) a KLUB Kino
Svoboda nad Úpou!!
Prosíme noste jen zachovalé a čisté oblečení!! Děkujeme
Závěrečný účet Města… musí být nejméně 15 dní před jeho




projednáváním zveřejněn. Proč jej nemáme v našich novinách?
Tento dokument je k dispozici na úřední desce Městského úřadu
a na webových stránkách, a to vzhledem k jeho obsáhlosti (8
stran A 4).
Ivana Balcarová
Sloţenky na daň z nemovitosti … budou po 10. dubnu na MěÚ
Hledáme zájemce … o dobrovolnou práci ve Sboru pro
občanské záleţitosti
nahoru - obsah

