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Úvodník - Ode dneška měsíčník

redakční rada: Ing. Jiří Špetla, Mgr. Jan Hainiš, Mgr. St. Ondráček,
Petr Vlček
Ve středu 23. května 2007 Zastupitelstvo města na svém
zasedání v kongresovém sálu hotelu PROM rozhodlo o změně ve
vydávání našich lokálních novin ze čtrnáctideníku na měsíčník. Ve
svém archivu jsem si vyhledal, kdy se původní týdeník změnil na
čtrnáctideník. Můţeme si to ověřit v SF 511, které vyšlo ve středu 30.
srpna 2000. Ocituji komentář z tehdejšího úvodníku: "Druhou událostí
týdne (po zprávě o hrách bez hranic) je rozhodnutí rady, ţe nadále
budou vycházet svobodské lokální noviny jako čtrnáctideník. Tahle
zpráva potěšila mou ţenu, ale mne rozhodně ne. Chápu, ţe městská
pokladna ušetří touto redukcí výdaje (náklady za papír, toner ap.
samozřejmě převyšují příjem za prodej novin), ale neušetřilo by se víc,
kdyby se vydávání novin úplně odtroubilo? Selským rozumem bych
pochopil, kdyby se zvýšila cena za jednotlivá čísla, ale šetřit redukcí?
Naší chloubou byla právě aktuálnost zpráv, kterou zaručuje maximálně
týdeník, navíc tisknutý přímo na radnici, takţe můţeme dělat uzávěrku
krátce před tiskem. Zpráv a informací jsme měli za těch deset let vţdy
více, neţ jsme mohli vtěsnat do jediného čísla. Rozhodnutí rady je
jasné - a mně nezbývá neţ zcvaknout podpatky."
Od září 2000 aţ do posledního zasedání zastupitelstva naše
noviny kromě digitální formy vycházely jako čtrnáctideník - a cena se
za jeden výtisk zvýšila z 1,- Kč na 3,- Kč. Další redukci na měsíčník
jsem jiţ nerozdýchal. Nepatřím k lidem, kteří při různých ţivotních
problémech zaloţí ruce do klína. Nebavilo by mně nabízet čtenářům
staré rohlíky nebo staré zprávy. Přemýšlel jsem nad tím, jakým
způsobem dopravovat čtenářům čerstvé informace častěji, neţ jednou
za měsíc - a horké aktuality pokud moţno okamţitě.
Naštěstí není trestné šířit informace. Stačí k tomu tři úkony získat ţivnostenský list, licenci na Ministerstvu kultury a potom
vytrvale valit ten balvan zpráv a informací do počítače a jeho
prostřednictvím ke čtenářům.
Nepatřím mezi váhavé střelce.
Ţivnostenský list jsem měl během dvou
dnů, ţádost na MK uţ čeká na vyřízení
druhý týden, název Svobodský expres
vymyslel kolega Pepa Rybka z
Mladobuckých listů. Dcera, která bydlí o tisíc
kilometrů dál na jih, mi pracuje na grafické
podobě a pomáhá shánět počítačové
machry, kteří by mi píchli s rozjezdem. Moje představa je taková, ţe
by jednotlivá čísla vycházela jako čtrnáctideník, ale aktuální informace
by běţely jako teletext průběţně. Zájemci o bezplatnou dodávku novin

mailem by je dostávali pravidelně aţ do svého počítače, pro seniory,
kteří se s počítačem ještě nekamarádí, by bylo pár výtisků v barevném
provedení vţdy v knihovnách - o černobílém provedení pro několik
zájemců by se dalo také uvaţovat.
Potěšili mě radní, kdyţ přišli s poţadavkem, abych pokračoval v
práci i na městských novinách Svoboda fórum. Spolupráci jsem
samozřejmě neodmítnul (stále se povaţuji za jednoho z rodičů SF), ale
měl jsem jednu podmínku. Totiţ ţe budu pouze jedním ze členů
redakce - a ţe si budeme navzájem s městem poskytovat informace.
Proč by nemohli být dva kováři v městě? Naše národní písnička
zdůvodňuje, jaké je to hezké.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
15.4. Kocbeře - MFC Svoboda 7:0
21.4. MFC Svoboda - Stráţné 0:2
29.4. MFC Svoboda -Svatoňovice 3:3
5.5. Hor. Maršov - MFC Svoboda 5:4
8.5. MFC Svoboda - Hostinné 0:1
12.5. MFC Svoboda - Černý Důl 5:4
20.5. Bílá Třemešná - MFC Svoboda 2:1
26.5. MFC Svoboda - Ml. Buky 17.00 2:0
2.6. Dolní Branná - MFC Svoboda 0:4
9.6. MFC Svoboda - Lánov 4:3
17.6. Úpice - MFC Svoboda 1:0
24.6. St.Rokytník - MFC Svoboda 17.00
Ţáci potěšili vítězstvím nad Jiskrou H.Maršov 4-1!
Největší radost nám ale udělala přípravka, která na posledním
turnaji základní soutěţe v Mladých Bukách porazila FK Poříčí 3-2,
Baník Ţacléř 3-0 - a s domácím týmem FC Mladé Buky remízovala 4-4
- a tím získala v nedělním turnaji 1. místo!!
Konečná tabulka přeboru přípravek:
1. Sokol Bílá Třemešná
2. Baník Ţacléř
3. TJ Lánov
4. FC Mladé Buky
5. Jiskra Kuks

6. Sokol Kunčice
7. Sparta Úpice
8. Spartak Pilníkov
9. FK Poříčí
10. Tatran Hostinné
11. FK Mostek
12. Jis. Hor. Maršov
13. MFC Svoboda
14. Sokol Vítězná
BASEBALL
ČMBL 2007 Patrioti Liberec (kádr týmu jsou naši odchovanci)
vyhráli v Ostravě obě víkendová utkání: 0-9 a 9-12 - a upevnili si
první místo na čele tabulky před týmem Cannibalas Šumperk a Arrows
Ostrava.
Hráči SB Rýchory zvítězili v Jablonci 7-15 a čeká je v jarní
soutěţi poslední zápas na hřišti v Mladých Bukách od 11 hod. opět
proti Blesku Jablonec
III. OLYMPIADA DĚTÍ A MLÁDEŢE v Ústí nad Labem
bude zahájena jiţ v úterý 19. června 2007. Kluci ze Svobody,
Mladých Buků, Ţacléře, Rudníku a Dvora Králové reprezentují náš kraj
v baseballu pod vedením St. Ondráčka a Vojty Jiránka, Alek Pejos
vede krajský výběr v jezdeckých soutěţích. Podrobné zprávy o
průběhu III. Olympiády přineseme v příštím čísle SF.
RYBÁŘI
Tak jako vţdy po závodech dospělých se i letos konaly závody
rybářského potěru.V neděli 3. června se sešlo na rybníčku v Albeřicích
celkem 21 dětí včetně pěti dívek.Tento rok se poprvé zúčastnily
závodů i děti z rybářského krouţku Eldorado z Trutnova.Počasí bylo uţ
o něco lepší neţ na sobotních závodech dospělých,ale s rybami to uţ
bylo bohuţel horší. Celkem byly vytaţeny pouze čtyři ryby!!!! Celkovou
vítězkou se stala Bára Marková 46cm, na druhém místě Kristýna
Rejlová (Eldorádo) 42 cm a na třetím místě Kateřina Skalská
41cm.Tentokrát vyšli kluci poraţeni na hlavu!! Za výdrţ a snahu
dostali všichni mladí závodníci ceny.Poděkování patří sponzorům mateřská organizace ČRS MO Horní Maršov, rybářské potřeby ve
Vrchlabí HOBBY G s.r. o, DEHTOCHEMA Svoboda nad Úpou, OVOCE
ZELENINA Svoboda nad Úpou, TRAFIKA p.LEŠKO Svobada nad Úpou.
Dále děkuji všem co se závody pomáhali, výboru MO Horní Maršov a
své rodině.
Radek Slováček

RALLY LUŢICKÉ HORY
se jela 11.5-12.5 2007. Bohuţel posádka MIČÁNEK-HONCŮ
odstoupila z krásného druhého místa v páté RZ (ukroucená poloosa).
Svobodští závodníci byli ještě v Ústí nad Orlicí, kde se jel závod do
vrchu a tam startoval Martinův spolujezdec. Rally Tišnov 8.6-9.6
nedopadla pro posádku Mičánek-Honců dobře, kdyţ po půlce závodu
vypadli pro poruchu el.instalace z krásného pátého místa. Z vrchů
otiskneme pár fotek. Další najdete na webových stránkách
www.bobikhlavka.estranky.cz
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Zprávy ze školy
V letošním roce naši ţáci sesbírali přes 15 tun papíru. Celkem za
papír dostali přes 9 000.- Kč. Peníze budou pouţity na odměny pro
nejlepší sběrače a pro nejlepší třídy. Za zbytek peněz zakoupíme DVD
přehrávač do učebny hudební výchovy. 500Kč pošleme na dobročinné
účely. Všichni ţáci 9. třídy jsou přijati k dalšímu studiu na středních
školách.
Ţáci přijatí na střední školy
Behjoudiová Gymnázium Trutnov
Dombaiová SOU Hradec Králové fotograf
Hrnčířová SOŠ Dvůr Králové hotelnictví
Kleprlíková SOŠ Kostelec n.O. přírodovědné lyceum
Kobr SŠ les. Svoboda n.Ú. mechanizátorles.výr.
Kovaříková Obchodní akademie
Kulda SPŠ Trutnov elektrikář-slaboproud
Píšová SOU Hradec Králové kadeřnice
Rydal SŠ výp.tech.Praha informační technik.
Říha SOU Přelouč reprodukční grafik
Stránská SOU Trutnov pošt. a pen.sluţby

Tichá SOU a OU Opočno farmář
Ţalud SOŠ dvůr Králové informační technolog.
Na víceleté gymnázium byli přijati: Rolenec, Slaninová, Tesař,
Plecháč, Kochová, Hainišová
VÝJEZD DO POLSKA
V úterý 29. května naši ţáci opět vycestovali do Polska. Jedná se
o další spolupráci s partnerskými školami z polských Kowar a
německého Zernsdorfu.Ţáci 5. ročníku ( Dominik Celba, Bára
Smolíková, Eliška Janková, Robert Plecháč) a ţáci 6. ročníku (Jana
Drličková, Sára Berrová, Tereza Horáková, Zuzana Brátová) se podíleli
na tvorbě česko-německo-polského slovníku.
1. Dne 6.6. vyrazili prvňáčci na školní výlet směr Pec pod Sněţkou.
Vyjeli jsme lanovkou na Černou horu a pěšky přes Praţskou
boudu sešli do Pece pod Sněţkou. Tam na děti čekalo překvapení
v podobě bowlingu v Bowlingbaru manţelů Makovičkových.
Tímto jim ještě jednou děkuji za příjemnou atmosféru a
občerstvení. Zpět domů jsme se vrátili autobusem. Za pomoc s
dětmi děkuji paní Bartoňové a paní učitelce Ševčíkové. Dagmar
Rolencová - třídní učitelka 1. třídy
2. V neděli 10.6. s v časných ranních hodinách vrátili naši ţáci s
poznávacího zájezdu do italského Caorle. Všichni přijeli v
pořádku s mnoha záţitky. Poděkování patří zejména paní
učitelce Rutarové a paní učitelce Drncové za dozor nad našimi
ţáky.
3. V závěrečném týdnu se všichni ţáci budou učit do 11,45 hod.
Program: Po 25.6. sportovní a turistický den
Út 26.6. odevzdávání a rozdání učebnic
St 27.6. akademie
Čt 28.6. slavnostní zakončení školního roku diskotéka
Pá 29.6. rozdání vysvědčení
http://www.zssvoboda.eu
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ČERVNOVÍ JUBILANTI … V měsíci červnu oslaví svá významná
ţivotní jubilea paní Libuše Zavrtálková, pan František Koudelka,
pan Václav Eliášek, paní Eva Erbenová a paní Věra Stránská. Do
dalších dnů, měsíců a let přejeme všem oslavencům hodně
slunných dní, ale dostatek vláhy na zahrádkách i v domovech.
Státní léčebné lázně … s.p. 542 25 Janské Lázně, ČR přijmou
referenta(ku) přijímací a ubytovací sluţby
Poţadavky:
- vzdělání středoškolské
- znalost německého, anglického jazyka výhodou
- schopnost organizační a komunikativní
- znalost práce na PC
Písemnou ţádost, doloţenou profesním ţivotopisem, zasílejte do
10.6.2007 na adresu: Státní léčebné lázně, personální ref., 542
25 Janské Lázně
KOUPÍM NEBO PRONAJMU GARÁŢ … ve Svobodě nad Úpou
naproti policii. Volejte 731 498 459.
MUDr. Jarmila Oravcová … má od 11. června tři týdny řádné
dovolené. Zastupuje ji v Mladých Bukách MUDr. Divišová. V
červenci jiţ bude ordinace praktického lékaře ve Svobodě opět v
provozu.
JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP
IHNED. Bliţší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo
mob. 602 466 579.
UPOZORNĚNÍ … Připomínám všem občanům, kteří dosud
nezaplatili poplatek za svoz komunálního odpadu za rok 2007, ţe
mají poslední moţnost tak učinit do 30. 6. 2007. Poté se dle
Obecně závazné vyhlášky Města Svoboda nad Úpou č. 2/2005
dluţná částka zvyšuje na trojnásobek. Částku 480,- Kč můţete









zaplatit osobně v pokladně MěÚ ve 2. patře, sloţenkou nebo
platbou na účet č. 35-1303700359/0800, přičemţ variabilní
symbol Vám na poţádání sdělíme.
Svoz nebezpečného odpadu je tyto následující soboty:
7. 7. 2007, 1. 9. 2007, 3. 11. 2007 ve Svobodě na
náměstíObčané horní části Horské ulice v době mezi 9. - 10.
hodinou a u Rýchorky mezi 10. a 11. hodinou. Zde můţete
odkládat ledničky, mrazničky, televizory, zářivky, výbojky,
akumulátory, baterie, nádoby znečištěné od barev, lepidel a
olejů, apod. Dana Petrţílková,
referentka odpad.hospodářství
Občané horní části Horské ulice …
se dočkali. Firma Repare Trutnov
opravila vozovku během několika dní.
Naši čtenáři se zájmem sledovali
Martinovy zprávy z jeho cest stopem
třemi světovými oceány. V loňském
roce svá putování musel na rok
přerušit, aby nepřišel o australské pobytové vízum. Pracoval
nejprve na Novém Zélandu a na jihu Austrálie. Pak vyrazil na
sever za sluncem a teplým mořem do Airle Beach. Staral se o
turisty na plachetnici Boomerang a připravoval se na získání
kapitánského certifikátu. Letos vyrazil na katamaranu UHURU na
cestu Indickým oceánem. O záţitky z Indického oceánu se s
našimi čtenáři podělí.
Prezentaci … zajímavého projektu o historii, současnosti i
budoucnosti našeho regionu pod názvem ODKUD PŘICHÁZÍME,
KDE ŢIJEME, KAM SMĚŘUJEME? můţete shlédnout v expozici
"Zmizelé Sudety" v pátek 22. května 2007 v kongresovém sálu
hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou.
Pro občany našeho mikroregionu je výstava nejen zajímavá, ale
také inspirující. Na počátku roku se sešli v Horním Maršově
zástupci jedenácti škol, které se přihlásily do projektu "Krkonoše
vnitřní a vnější" se zástupci Střediska ekologické výchovy a etiky
SEVER, pracovníky KRNAPu a Mgr. Petrem Mikšíčkem - a dohodli
se na realizaci projektu. Svobodská škola se k projektu připojí.
Ve Svobodě nad Úpou i v Janských Lázních máme dost
významných sběratelů a publicistů, kteří jsou ochotni se ţáky a
učiteli na projektu spolupracovat. Věříme, ţe získáme zájem
všech občanů a podporu města.
REGIO CZ s.r.o. … Nádraţní 529, 542 24 Svoboda nad Úpou,
IČO: 260 05 611
Společnost REGIO CZ, s.r.o. se sídlem v Nádraţní ulici č. 529 ve
Svobodě nad Úpou vznikla v únoru 2004. Mimo jiných činností se
zabývá provozováním zařízení pro sběr a výkup odpadů a od

prosince 2004 je téţ demontáţním střediskem ekologické
likvidace autovraků.
Sluţby spojené s převzetím odpadu lze rozdělit do třech
kategorií:
- zpoplatněné je převzetí odpadu komunálního, stavebního,
nebezpečného (vyřazené lednice, vyřazené elektrozařízení) aj.,
kdy se současná cena pohybuje v rozmezí 1300,-Kč/1t (stavební
demoliční odpad) do 1800,-/1t (odpad komunální a podobný
ţivnostenský či průmyslový)
- výkup kovového šrotu a barevných kovů je na základě
platného ceníku proplácen ihned v hotovosti,
- převzetí autovraku k jeho ekologické likvidaci (z důvodu
vystavení protokolu nezbytného pro vyřazení automobilu z
registru vozidel) je v případě kompletnosti autovraku bezplatné,
v opačném případě jsou finanční podmínky převzetí stanoveny
před jeho převzetím
Veškeré sluţby spojené s převzetím odpadu jsou určeny nejen
pro firmy a podnikatele ze Svobody nad Úpou a přilehlých obcí,
ale i pro širokou občanskou veřejnost. Provozní doba sběrného
dvora je kaţdý všední den od 7,30 - 16,00 hod.
Výkupní ceník ţelezného šrotu a barevných kovů je průběţně
aktualizován a je samozřejmě k nahlédnutí v kanceláři
společnosti REGIO CZ.
V případě většího mnoţství odpadu (komunálního či stavebního)
lze zajistit přistavení kontejneru smluvním dopravcem na místo
určení, kde se odpad bude nakládat, stejně jako v případě
naloţení nepojízdného autovraku a jeho odvozu do areálu firmy
REGIO CZ s.r.o. (dopravné činí 20,-Kč/km).
V případě uzavření smlouvy s Městským úřadem Svoboda nad
Úpou o vzájemné spolupráci v oblasti odpadových sluţeb
(provozování sběrného dvora pro město) lze rozšířit nabídku o
zajištění zpětného odběru vyřazeného elektrozařízení.
J. Klose - jednatel, tel.: 603247853
nahoru - obsah

