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Úvodník - Proč máme jít k volbám?
Čtyři roky od prvních voleb do krajské samosprávy uběhly jako
voda - a jiţ příští víkend volíme znovu. Přesněji řečeno: jen třetina
oprávněných voličů se chystá volit. Kdyţ jsem se zamýšlel po příčinách
nezájmu občanů, prolistoval jsem si v archivu volební čísla našich
novin z října a listopadu 2000. Před tehdejšími volbami jsem pátral po
příčinách znovuzavedení krajů. Tiskovou mluvčí tehdejšího Okresního
úřadu jsem poţádal o odpovědi na otázky:
1. Jaký je přínos zřízení krajů pro občana Svobody?
2. V čem se zlepší činnost státní správy a samosprávy po zavedení
krajů?
3. Kdo nás hodlá v kraji zastupovat?
4. Kde získám informace o volbách?
Po doporučení, ţe se mám obrátit na jednotlivé volební partaje,
jsem se přehraboval ve webových stránkách politických stran.
Odpovědí jsem se ale dočkal aţ po zavedení webových stránek
Královéhradeckého kraje. To uţ ale bylo s kříţkem po funuse. Tehdy
jsem nestačil přesvědčit ani sebe, natoţ naše čtenáře o potřebnosti a
uţitečnosti krajů - i o významu výběru mnou (tedy i vámi) vybraných
kandidátů.
Nejprve se ale ohlédněme za posledními volbami. Účast i v
okolních obcích byla okolo 30% a pořadí na předních místech
podobné:
Svoboda: 601 voličů z 1857 = 29,5% a pořadí: ODS 177, Čtyřkoalice
126, KSČM 119, ČSSD 90
Janské Lázně: 217 voličů ze 741 = 29,28%. ODS 68, Čtyřkoalice 58,
ČSSD 34, KSČM 16
Malá Úpa: 39 voličů z 97 = 40,2%. ODS 22, Čtyřkoalice 8,
Str.venkova 4, ČSSD 2
Mladé Buky: ODS 118, KDČM 101, Čtyřkoalice 98, ČSSD 86
Další kandidáti ze 40 zastoupených stran nezískali potřebný
počet hlasů, takţe do krajského zastupitelstva bylo zvoleno: ODS 15
zastupitelů (z našeho okresu Miloš Jon - DK a MUDr. Vambera - TU),
Čtyřkoalice 13 (MUDr. Martin Limburský - TU) KSČM 10 (Ing. Vl.

Prouza - TU, Iv. Zoufalá DK) ČSSD 7 (MUDr. Pavel Trpák - TU)
Patřím k voličům, kteří by se nechali zastupovat raději
důvěryhodnými osobnostmi, neţ politickými stranami. Bohuţel volební
systém je jiného názoru. Původně jsem chtěl voliče varovat, ţe zřejmě
mají šanci na zvolení jenom čtyři politické strany. Hlasy, které dáte
malým stranám končí obvykle v propadlišti. Po volbách do Evropského
parlamentu i do Senátu však máme novou zkušenost. Voliči mohou
překvapit - a při pohledu na některá volební seskupení, ve kterých
figurují výrazné osobnosti - např. v SNK sdruţení nezávislých
kandidátů jsem napočítal 20 starostů měst a obcí a dvanáct kandidátů
z našeho okresu, výrazné osobnosti jsem objevil i na kandidátce
koalice "Volba pro kraj" nebo ve Straně zelených. Pozadu nezůstaly ani
favorizované volební strany, které rozšířily své kandidátky o zástupce
našeho okresu: ODS jich tam má 10, ČSSD 12, KSČM 9 a KDU-ČSL 6.
Kandidáty z našeho okresu mohou posunout na volitelná místa vaše
preferenční hlasy. Můţete je "zakrouţkováním" pořadového čísla na
kandidátce posunout nahoru.
Význam krajů se během jejich čtyřletého působení podstatně
zvýšil - a tato tendence bude i nadále pokračovat. Pokud budeme v
našem městě nebo regionu potřebovat finanční účast státu, řešit
problematiku školství, zdravotnictví nebo sociální oblasti, bude mít
hlavní slovo kraj. O všem podstatném rozhoduje krajské zastupitelstvo
- a to si na další čtyři roky volíte jiţ tento víkend. Pokud nepůjdete k
volbám, můţete další čtyři roky kritizovat jenom sebe. Pokud půjdete,
měli byste práci svého poslance sledovat - a to nejen na konci
čtyřletého období, ale i během těch čtyř let, kdy můţete průběţně od
svého kandidáta (nebo jeho volební strany) poţadovat skládání účtů. A
vo tom to je!
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Komentář Pavla Vlčka:
Sokol Vítězná-SK MFC SVOBODA 2:2 (0:1)
B:Karlík, Vlček
Smolný zápas, kdyţ jsme neudrţeli výsledek 0:2. Po hrubých chybách
hráčů soupeř nejdříve zkorigoval výsledek na 1:2 a v nastaveném čase
vyrovnal.

Starší ţáci
Jiskra Malé Svatoňovice SK MFC SVOBODA 2:0
Kluci tentokrát na lepšího soupeře nestačili.
SK MFC SVOBODA-DOLNÍ KALNÁ "B" 2:4 (2:3)
B: Reil /penalta/, Kosina
Zaslouţené vítězství hostů, kteří vedli po hrubých chybách domácích
jiţ 3:0. Ani dvě branky domácích nepomohly k lepšímu výsledku.
SK MFC SVOBODA-M.SVATOŇOVICE 10:0 (6:0)
B:Štelzer 3, Beneš 2, Stehlík 2,Trejbal, Eder, vlastní
Nejlepší hráč: Stehlík
Skvělé vítězství kluků, proti nimţ neměl soupeř ţádnou šanci.
FK VOLANOV-SK MFC SVOBODA 5:6 / 3:3/
B:Gernát,Reil /pen/,Karlík 2,Matějka 2
Neuvěřitelný zápas ve kterém domácí vedli po 20.min 3:0. Poté jsme
se vzchopili a během dalších 15.minut jsme dokázali srovnat výsledek.
Na začátku druhé půle se opět domácí ujali vedení,na které jsme
odpověděli vyrovnávajícím gólem. Poté musel za faul předčasně pod
sprchy M.Zeman. Následoval nápor domácích za vydatné podpory
rozhodčího, který viděl pouze fauly svobodských hráčů, coţ vyústilo v
další červenou kartu, kterou obdrţel Š.Vlček. Na tento "nápor" jsme
odpověděli gólem na 5:4. Bohuţel hostující obrana neuhlídala útočníka
domácích, který 5.min před koncem vyrovnal. Zdálo se, ţe zápas
skončí remízou,ale v závěrečných vteřinách po rohovém kopu hosté
přeci jen obrátili ve svůj prospěch, i kdyţ dohrávali v devíti. Opět bych
chtěl poděkovat našim fanouškům, kteří nás neúnavně povzbuzovali aţ
do konce-takţe DÍK. Tímto zápasem skončila podzimní sezóna, ve
které se nedařilo podle našich představ-doufejme, ţe po zimní
přestávce to půjde lépe.
BASEBALL
O tom, jakou soutěţ budou naši muţi SB Rýchory hrát v příštím
roce, se rozhodne zřejmě jiţ na nedělní schůzce v Brně. Pozvánku ČBA
ocitujeme:
Ahoj, schůzka k Českomoravské lize se uskuteční, v neděli 7.11.
v 15:00 v Brně, Zámečnická 2, budova KS ČSTV, místnost 4.
(Zámečnická je v centru, budova je hned vedle McDonaldu na Náměstí
Svobody). Srdečně Vás zvu, předpokládám účast 1 zástupce z kaţdého
oddílu. Strava se nehradí, ani neposkytuje, ČBA proplácí cestovné
hromadnou dopravou nebo autem ve výši 4Kč/km. Mohu-li zde
odstartovat nástin jednotlivých námětů, dovolím si Vám navrhnout
následující: Po letošních zkušenostech bych doporučoval zrušit systém
dvou divizí a hrát prostě kaţdý s kaţdým 2x v jednom víkendu,
přičemţ by domácím byl vţdy dvakrát tentýţ tým. Kaţdý by tedy hrál
5 víkendů doma a 6 víkendů venku (na tomtéţ místě), případně
opačně (6 doma, 5 venku). Ekonomicky je to podle mých propočtů cca

stejné, rozhodně ne systematicky draţší, moţná dokonce levnější.
Těším se na setkání v Brně. Jirka Votinský, výkonný ředitel ČBA
PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŢÍ
Na tuto sobotu - 6. listopadu jsme zajistili pro školáky všech
věkových kategorií zájezd do sportovní haly v Trutnově (u 3. ZŠ
Komenského) od 9.00 do 11.00. Pojedeme zvláštním autobusem v
8.30. Na částečnou úhradu nákladů (pronájem haly + doprava)
budeme vybírat od ţáků 20,- Kč. Účastníci budou mít společný trénink
a podle zájmu i utkání ve florbalu pod vedením trenérů a učitelů.
Pokud se nám tato akce vydaří, budeme ji pravidelně opakovat.
Jinak mám sportovní krouţek kaţdé pondělí, středu a pátek vţdy
od 15ti do 16ti ve školní tělocvičně ZŠ Svoboda nad Úpou. Florbal
trénujeme zatím v malé tělocvičně ZŠ Faltisovka Mladé Buky. Ţáci
3.tř. mají trénink florbalu v úterý od 16ti hod. do 17.30, ţáci 4.-7.tř.
ve stejnou dobu a stejné tělocvičně v pondělí.
St. Ondráček
JEZDECTVÍ
Ve dnech 23.-24.10. pořádala TJ Krakonoš ve spolupráci s JK
Nová Amerika (u Jaroměře) jezdecké halové závody, které byly
zároveň Mistrovstvím VČ oblasti v halovém parkurovém skákání v
kategoriích děti, junioři, mladí jezdci a senioři. Na startu se představilo
celkem 160 koní a nechyběl mezi nimi ani účastník letošní Olympiády z
Atén Jaroslav Halta. V kategorii dětí získala mistrovský titul Kateřina
Malá s koněm Top Gun z JK Přelouč. (Kůň Top Gun byl odchován ve
stáji TJ Krakonoš ve Svobodě a v loňském roce byl prodán této mladé,
nadějné jezdkyni.) V juniorech mistrovský titul obhájila Alexandra
Pejosová z TJ Krakonoš na koni Samuraj. V kategorii mladých jezdců
zvítězila Barbora Hassová na koni Condé z TJ Nisa Jablonec a v
kategorii dospělých zvítězil letošní Mistr ČR Martin Šoupal s koněm
Orsh Kenta z SK Olympia Pardubice. Poslední závody letošní sezóny
budou znovu na Nové Americe ve dnech 13.-14.11. s budou opět ve
spolupráci s TJ Krakonoš. Vzhledem k tomu, ţe se bude jednat o velké
závody do stupně "T" (150 cm), je přislíbena účast většiny
reprezentantů.
Vychodilová
SKAUTING
Svobodští skauti byli i na podzim pilní. V sobotu 16. září se
zúčastnili "Kaštaniády" (soutěţ ve výrobcích z přírodnin) ve Vrchlabí.
Získali jedno první a dvě třetí místa ve dvou kategoriích (mladší a
starší skautíci). O týden později - v sobotu 23. září 2004 zorganizovali úspěšně i přes nepříznivé počasí jiţ tradiční DRAKIÁDU v

údolíčku nad jezdeckým areálem.
ASŠK (Asociace škol. sportovních klubů)
ZŠ Svoboda obnovila letos svoji činnost v AŠSK Nejbliţší termín
okresních přeborů škol:
Stolní tenis - úterý 16. listopadu ve Vrchlabí
Kategorie: chlapci a děvčata 8. a 9. ročníku ZŠ
Ch - druţstva 3+1, D - 2+1
Na škole organizuje Mgr. Karel Ševčík školní přebor v malé
kopané (MacDonald Cup), ve vybíjené, ve stolním tenisu. Výsledky
mají ţáci na nástěnkách a budou zveřejňovány v SF.
nahoru - obsah

První vlaštovky
Nebojte se, příroda se nezbláznila, vlaštovky nevzaly při letu na
jih zpátečku, ani pisatel článku se nezbláznil. Mám ale pro čtenáře
několik zajímavých premiér - a doufám, ţe jsou pouze předvojem
dalších zajímavých událostí!
-so
SVOBODSKÁ MLÁDEŢ SE DOČKALA!
V prosinci hodlá pan Ota Šášinka otevřít vedle restaurace a
penzionu HELENA nový taneční klub. Bude v něm 100 míst k sezení - a
zhruba 150 k poslechu i tanci. Pět stavařů dokázalo postavit nový
objekt za pár měsíců (od srpna do prosince). Provozovatel má ještě v
plánu vybudovat v klenutém sklepení posezení pro seniory a taneční
zábavu zpestřit nedělními programy - střídavě pro děti a pro seniory.
Uvaţuje i o moţnosti promítat digitální fotografie a videozáznamy pro
své návštěvníky. Drţíme Otovi palce, aby se jeho záměr podařilo
realizovat.
DĚTI A CIGARETY?
Také se vám tahle kombinace nelíbí? První vlaštovkou v téhle
problematice je trestní oznámení, které jedna svobodské mamina dala
na obchod, který prodal cigarety jejímu synovi. Případ bude řešit
přestupková komise. Moţná, ţe mnozí občané nevědí, ţe přestupky při
prodeji alkoholu nezletilým nebo cigaret školní mládeţi mohou být
potrestány pokutou od deseti tisíc do jednoho miliónu korun. Začneme
konečně brát zákony váţně?

MLÁDEŢ A ALKOHOL …
Určitě kaţdý občan ví, ţe podávat alkohol nezletilým (= mládeţi
do 18ti let) je trestné. My, dříve narození, pamatujeme doby, kdy před
dobou diskoték byly v módě odpolední "čaje". Jednalo se o taneční
zábavy mladistvých, kde samozřejmě nebylo moţné prodávat a
konzumovat alkoholické nápoje. Postupem času prodejci zjistili absenci
jakékoliv kontroly ze strany úřadů, místní samosprávy i policie. Prodej
alkoholu mládeţi se stal samozřejmostí. Na všech diskotékách teče
pivo proudem, ti bohatší si je zpestřují tvrdým alkoholem - a cestou
domů z tanečních zábav se baví demolicí odpadkových košů, popelnic
a kontejnerů nebo jinými vandalskými kousky. Městská samospráva je
prakticky bezmocná. Proto nás potěšila zpráva o akci Police ČR, která
ve spolupráci s Městskou policií v Trutnově provedla z pátku na sobotu
(předminulý víkend) razii v pěti trutnovských nočních podnicích a v
jednom janskolázeňském. Opilou mládeţ potom během noci rozváţeli
policisté domů - a další opatření budou v přestupkovém řízení
následovat.
RECEPT NA NÁPRAVU?
Není ţádné tajemství, ţe se děti a mládeţ uchylují ke kouření,
alkoholu, drogám nebo kriminalitě hlavně tehdy, kdyţ se nudí nebo
kdyţ nemají zajímavé ţivotní programy a cíle. U nás není tak pestrá
nabídka vyuţití volného času dětí a mládeţe, jakou by si děti přály a
pedagogové představovali. Snaţte se proto u svých dětí podporovat
kaţdou šanci na smysluplné vyuţití volného času, kterou jim škola,
sportovní kluby a společenské organizace nabízejí. Především jim ale
pomáhejte vytvářet vlastní ţivotní reţim, ve kterém by mělo být místo
na studium, domácí práce, kulturu, sport, zábavu i další zájmovou
činnost.
CO NÁM VE SVOBODĚ CHYBÍ?
Především pořádná tělocvična, ve které by se daly hrát velké hry
(vybíjená, přehazovaná, volejbal, basketbal, florbal, sálová kopaná) a kde by byl i prostor pro diváky. Dokud ji nebudeme mít, musím si
občas vyjet někam k sousedům do pořádné tělocvičny (alespoň neţ
napadne sníh). Budeme pořádat společné výjezdy za minimální ceny.
První bude tuto sobotu - 6. listopadu. V 8.30 pojedeme zvláštním
autobusem do sportovní haly v Trutnově (ZŠ Komenského), kde
budeme dvě hodiny (9.00 - 11.00) hrát závodivé hry a uspořádáme
turnaj ve florbalu. Poplatek bude 20,- Kč na osobu. Letáčky si mohou
děti vyzvednout ve škole. Pokud se bude akce dětem líbit, budeme ji
pravidelně opakovat. 737 683 333
St. Ondráček
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Stopem přes tři oceány II. Martin Duda
14. - 17. září 2004
Práce a zase práce
18. září 2004
Uţ dlouho jsme nic nepodnikli a proto jsme byli moc rádi, kdyţ
jsme měli na následující tři dny volno. Ještě jsme neprozkoumali
vnitrozemí ostrova Viti Levu. Následující tři dny tedy věnujeme
průzkumné expedici do vnitrozemí ostrova Viti Levu.
Před cestou do hor ve vnitrozemí jsme ještě s pomocí Adama,
domorodce, který nám pomáhal s opravou lodi, nakoupili kořen gvava
nebo také sevu-sevu. Gvava je vysušený kořen, který se umlátí na
prášek a posléze vylouhuje, pro výrobu velice populárního sedativa,
kávy. Je zvykem tento kořen při návštěvě kmene či vesnice darovat
náčelníkovi, který kořen buď přijme a pak tím návštěvu vítá, či kořen
nepřijme, coţ znamená, ţe návštěva by se měla radši vrátit odkud
přišla. Prošli jsme trţištěm a s pomocí Adama jsme levně nakoupili 2kg
sevu-sevu za $40. Z trţiště jsme si to uţ namířili k taxi pikapům.
Jejich řidiči by nás do hor velice rádi svezli, ale jen nejméně za $20.
To pro nás bylo trochu moc a tak jsme začali smlouvat. Po odmítnutí
všech taxíku jsme byli rádi, ţe jsme se s jedním dohodli na $15 a
kolem 10:00 hodiny jsme vyjeli.
Jízda po hliněné cestě obrostlé hustým, tropickým porostem, z
kterého čas od času vykoukla palma s banány, kokosy, či papájou,
nebyla pohodlná, ale výhled byl celou cestu krásný. Hned po vyjetí z
města Lautoka jsme měli šanci vidět nekonečný obzor Pacifiku na
jedné straně a husté tropické lesy na horách ve vnitru ostrova na
straně druhé. Cílem byla vesnice Abaca, která je také branou do
národního parku, kde jsme museli zaplatit $5 za vstup. Nabídli nám
také, ţe za $30 můţeme přespat ve vesnici a za $10 nám uvaří večeři.
Byznis je dobrá věc, ale my jsme chtěli prostě jít do nitra ostrova a
najít nějakou osamělou vesnici, kde náčelníkovi dáme sevu-sevu a oni
nás přijmou jako návštěvu i bez nějakých $30 za noc a $10 za večeři.
Z Abaca jsme se tedy vypravili k vodopádu, který se údajně dá vylézt
a potom se dá pokračovat v cestě dál. Neznali jsme nikoho, kdo se
tam před tím vypravil, a tak to byla taková sázka do loterie. Po
hodinové procházce jsme uţ stáli u 30 metrů vysoké skály, ze které se
valila masa vody, vytvářející studenou páru, která pohádkově plnila
údolíčko řeky, která pokračovala aţ k oceánu. Okolní kopce a skály

byly pokryté bujnou, zdravě zelenou tropickou florou, kterou se mimo
stezku nedá projít.
Po malé přestávce jsme začali hledat nějakou schůdnou trasu,
kterou by se dalo vylézt po skále vedle vodopádu a pokračovat dále do
vnitrozemí za hledáním osamělého kmene. Vylezli jsme to, ale párkrát
jsem se podíval dolů a říkal jsem si, ţe jsme pěkní blbci, kdyţ takhle
riskantní cestu vůbec podnikáme. Pohled na balvany pod námi nebyl
vůbec příjemný, hlavně proto, ţe jsme s sebou neměli ţádné jistící
lano. Zaslouţený pohled po výstupu nad vodopád byl překrásný.
Klidný oceán byl perfektním pozadím pro skály, kopce a údolíčka
pokrytá krásně zelenou barvou palmových listů a jiných tropických
porostů. Oba bychom tam vydrţeli sedět a koukat celé hodiny, ale
museli jsme dál za naším neznámým kmenem. Kam se ale máme
vydat? Stezku jsme nikde neviděli. Takhle ten kmen nenajdeme a
slézat tu skálu zpátky dolů se nám opravdu nechtělo. Chtěli jsme
prostě pokračovat do vnitrozemí a pak z hor vyjít úplně někde jinde.
Nakonec jsme nějakou tu pěšinku našli.
Mapu jsme neměli a vůbec jsme nevěděli, kam by tato pěšinka
mohla vést, ale někam určitě, a tak jsme se po ní vydali. Po třech
hodinách chůze pořád ţádný osamělý kmen či vesnička. Kopce byly
strmé, někdy aţ 55 stupňů a po několika hodinách chůze do takových
kopců jsem začal dostávat křeče. Bylo teprve 14:00 a ţádná stopa po
nějaké vesničce. Situace nebyla nejlepší. Několikrát jsme ztratili
stezku a pak ji zase našli. Jeden z nás vţdy zůstal na cestě, po které
jsme přišli a druhý hledal pokračování. Několikrát jsme museli
pokračovat po čtyřech, protoţe porost byl místy tak hustý a
neprostupný, ţe jediná cesta dál byla blíţe k zemi. Prostě jsme tam
lezli po zemi jak divoká prasata. Oba jsme měli velké batohy a ty se
neustále za něco zachytávaly. Několikrát jsem ten můj batoh proklel a
skoro zahodil. Zachoval jsem ale chladnou hlavu. Najednou jsme se po
několika desítkách metrů doplazili na konec stezky, která spíš
připomínala zablácenou trasu pro trénink v plíţení členů armády neţ
cestu k vesnici. Bylo uţ 15:00 hodin. Stezka nebyla k nalezení. My
jsme byli una veni a dostávali jsme křeče do nohou. Byli jsme uţ tak
vysoko, ţe slunce hustými, nízkými mraky nebylo vidět. Vypadalo to
na déšť. Sedět tam celou noc někde v blátě, v dešti se nám nechtělo, a
tak jsme se rozhodli vydat se zpět a slézt ten vodopád. Oba jsme byli
zklamáni, protoţe jsme počítali s tím, ţe noc strávíme v nějaké
osamělé vesnici.
Cesta zpět byla lepší, poněvadţ to bylo převáţně směrem dolů,
ale stejně jsme se museli místy plazit a prodírat se hustou dţunglí a
trnitým porostem. Vlastně nám to uţ ani moc nevadilo. Byli jsme tak
unaveni a zabláceni, ţe nějaký trn zarytý do stehna nebyl velkým
problémem. Hlavně, ţe jsme se blíţili někam, kde si budeme moci
odpočinout. Za pár hodin jsme stáli nad vodopádem a přemýšleli, jak

se ţiví dostat pod něj. Začali jsme tedy slézat stěnu vedle vodopádu,
která byla hustě porostlá keři a dlouhou travou, kterou jsme pouţívali
jako jistící element při pádu. Dostali jsme se do úseku, kde stěna byla
hladká a my jsme se neměli čeho chytit. Uţ jsme se viděli, jak tam
někde přespáváme a ráno to obcházíme někudy jinudy. Naštěstí jsem
s sebou měl 4 metry pětimilimetrového lodního provazu, který jsme
uvázali kolem stromu a díky jemu jsme překonali i tuto pasáţ. Pak uţ
jsme se jen prodrali hustou dţunglí zpět pod vodopád, kde jsme se
vykoupali a smyli ze sebe všechno to bláto. Koupel byla pálivá díky
ranám, které jsme utrţili od trní, při plazení nahoře v horách. To byl
ale detail. Hlavně, ţe jsme byli zpět v bezpečí. Se západem slunce
jsme uţ byli u chaty, kterou domorodci ve vesnici Abaca pouţívají pro
turisty, kteří platí $15 za noc. Dveře byli otevřené. Uţ byla tma, a tak
jsme tam vlezli, spadli jsme na postel a probudili jsme se aţ ráno.
19. září 2004
Vstali jsme uţ v 5:30, abychom se vytratili brzo a více toho
během dne stihli. Přes den tudy projede pár těch pikapů převáţejících
lidi nahoru a dolů. Ţádný ale nejezdí v 6:00. Vyrazili jsme tedy na 15
km tůru zpět do města. Z Lautoky na západním pobřeţí jsme plánovali
autobusem vyrazit na sever ostrova a jít do vnitrozemi z města Raki
Raki, coţ nám pár domorodců poradilo jako lepší alternativu. Cestou
zpět do města jsme si ještě uřízli pár papájů ze stromu u cesty a
pořídili si tak výbornou a čerstvou snídani. Po několika hodinách jsme
uţ kráčeli po silnici v předměstí, tvořené z jednoduchých plechových
stavení chudší vrstvy obyvatelstva.
Najednou u nás zastavila dodávka a kamarádský fidţanský Ind
se nás ptal, kam jdeme. Byli jsme moc rádi, kdyţ nám nabídl, ţe nás
sveze aţ do města. Většina populace Fidţi je velmi chudá a turisti jsou
jeden z mála způsobů, jak si přivydělat, a tak není divu, ţe místní lidé
v nás vidí peníze. Byli jsme proto překvapeni, ţe Ind po nás za svezení
nic nechtěl. Přesto jsme mu dali $2, právě proto, ţe se nás na peníze
ani neptal.
Lautoka je domovem pro 15000 obyvatel. V nepříliš velkém
městě nebylo autobusové nádraţí daleko. Autobus nám naštěstí
neujel. Zaplatili jsme $6 a uţ jsme byli na cestě na sever po hrbolaté a
děravé silnici, ze které byl krásný výhled na klidnou hladinu oceánu.
Klidná jízda to ale nebyla. Obyvatelé Fidţi jsou velice klidní lidé do té
doby, neţ si sednou za volant. Styl jejich řízení je podobný
uspěchanému, praţskému taxikáři, který si myslí, ţe vlastní celou
dopravu. U nás jsem ještě nezaţil, aby autobus začal předjíţdět kolonu
aut pár set metrů před zatáčkou. Ještě jsem nezaţil, aby autobus,
který je na rozsypání, začal předjíţdět kamion s rychle se blíţícím
protijedoucím autem několik set metrů před námi. Všichni domorodci,
ale i my jsme štěstím hekali, kdyţ se autobus zařadil zpět do našeho

pruhu před tím, neţ to do nás protijedoucí auto napálilo. Několikrát
jsem se spolu s dalšími pasaţéry krčil za sedadlo, abych si při nárazu
zlomil jen ruce a nohy nebo páteř. Cestou jsme se jistě nenudili.
Na zastávce v Raki Raki jsem se cítil, jakobychom vyhráli nějaké
rally. Hned po vystoupení z autobusu se k nám přichomýtl místní
domorodec Sam a hned nám chtěl pomoci. Ptal se nás, kam jdeme a
co chceme dělat. Potom s námi obešel město a vše nám ukázal. To se
opravdu můţe stát jen na Fidţi. Je pravda, ţe ve městech jako je
Suva, Nadi, či Lautoka místní obyvatelé místo turistů vidí dolarové
znaménko. To se v menších městech či na vesnicích nestane. Lidé jsou
tam opravdu moc hodní, usměvaví a hlavně z nás nechtějí tahat
peníze. Chtějí si prostě hezky popovídat a vyzvědět zajímavosti stejně
jako my. Sam nám také prozradil, ţe do vnitrozemí se asi
nedostaneme. Nám nějak ušlo, ţe je neděle a ţe ţádný pikap do vnitra
ostrova dnes nejede. Neděle je odpočinkový den a na Fidţi je to
opravdu znát. Nikdo nic nedělá. Je opravdu málo domorodců, kteří by
v neděli dělali něco jiného, neţ šli do kostela, odpočívali, či trávili čas s
rodinou. Rozhodli jsme se, ţe přespíme někde na pláţi a ráno se
vypravíme do vnitrozemí, kdyţ to dnes nejde. Na pláţ to ale bylo 7
km. Sam nám v tu chvíli prozradil, ţe pracuje jako průvodčí v
autobuse, který jede kolem odbočky na silnici vedoucí k pláţi a ţe nás
tam vezme zdarma. Moc nám pomohl. "Dík, Same, hodnej kluk."
(pokračování příště)
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz




DOTAZ ADRESOVANÝ KANCELÁŘI KRAJSKÉHO HEJTMANA
… Váţení, mám patnáct let na triku lokální noviny Svoboda
fórum. V úterý ve SF 630 chci vyzvat občany, aby šli k volbám.
Připravuji přes víkend maximum informací i důvodů, proč by k
volbám měli jít. Jedna z otázek, na které na ulici naráţím je, co
vlastně členové krajského zastupitelstva dělají - a kolik za to
berou. Řadoví občané mají dojem, ţe poslanecký mandát je
"trafika". Potřebuji od vás odpověď - jaký je plat poslance
(pokud je) a jaká je jeho činnost po volbách. Případně i další
zajímavé informace nebo odkaz na webové stránky. Prosím,
pokud moţno obratem. Díky St. Ondráček (mob. 737 683 333,
tel. 499 871 243, mail stondr@volny.cz).
ODPOVĚĎ … Dobrý den, děkuji za Váš dotaz a dovoluji si na něj
krátce odpovědět. V příloze posílám tabulku o výši odměn za





výkon určité funkce členů krajského Zastupitelstva. V případě
zvolení je hlavní náplní krajského zastupitele účastnit se jednání
krajského zastupitelstva, zasedání příslušných výborů či komisí.
Pokud byl do některého z nich zvolen, můţe připomínkovat
návrhy jednotlivých krajských koncepcí. Pokud je
Zastupitelstvem zvolen do funkce člena krajské Rady (příp.
hejtmana či náměstka hejtmana), pak zpravidla zodpovídá za
určitý svěřený resort (např. doprava, školství, finance....).
Věřím, ţe alespoň z části jsem mohl Vám (případně i občanům
ve Svobodě) ve zkratce objasnit činnost a poslání krajských
zastupitelů, včetně veřejné výše jejich odměn. S pozdravem Bc.
Martin Soukup, tiskový odbor kanceláře hejtmana
VYSLOVENÍ SOUSTRASTI … (rodině Mgr. Jany Zárubové)
Váţení pozůstalí!
Dovolte mi, abych vám vyslovila jménem školy i jménem svým
hlubokou soustrast a projev účasti nad ztrátou naší bývalé
kolegyně a ředitelky paní Jany Zárubové. Zpráva o jejím skonu
nás všechny hluboce zarmoutila. Znali jsme Janu jako příjemnou
dámu, která vţdy s lidmi dokázala jednat s porozuměním a
pochopením. I mezi svými ţáky byla oblíbená pro svou
vstřícnost, laskavost a umění poutavě přiblíţit učivo. Budeme na
ni vzpomínat v dobrém i jako na naši paní ředitelku, protoţe v
její dobře odvedené práci se odráţela lidskost, upřímnost,
kolegialita a láska k dětem.
Za všechny kolegy a zaměstnance ZŠ Svoboda nad Úpou
Zina Rutarová
PODĚKOVÁNÍ … manţelům Scibiorovým z Modré Řeky. Chtěla
bych poděkovat panu Scibiorovi za sponzorský dar - zhotovení
dřevěné zábrany na schodiště v I. poschodí budovy Mateřské
školy, Svoboda nad Úpou. Zábranu nám zhotovil doslova přes
noc a je nejen praktická, ale i velmi vkusná.
Jana Hanušová, ředitelka školy





HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ? … KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a. s.,
závod Dehtochema, Svoboda nad Úpou přijmou laborantku na
směnný provoz. Nástup moţný únor - březen 2005. Bliţší
informace p. Adam, tel 499 85 75 14, mobil 606 611 713.
PŘIJMEME STAVEBNÍHO TECHNIKA … na Městský úřad ve
Svobodě nad Úpou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
najdete uvnitř listu.
nahoru - obsah

