Svoboda fórum č. 621
Obsah: Úvodník - Kdyţ nejde Mohamed k hoře, .…
Sportovní zprávy
HASIČI - Proč jsme tady?
Rozloučení zaměstnanců MŠ na Rýchorském sídlišti …
MEZINÁRODNÍ TÁBOR - první krůčky k baseballu ţactva
Personální obsazení školy
Výsledky mimořádného zápisu do MŠ Svoboda
Informační středisko - informuje
Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - Když nejde Mohamed k hoře, .…
…, musí jít hora k Mohamedovi! Na tohle úsloví jsem si
vzpomněl, když jsem při svém pobytu ve dvorském špitálu viděl
zdravotní sestru, jak tlačí postel s pacientem na chodbu k televizoru
před klíčovým utkání našeho fotbalového týmu proti Nizozemí.
Pacient ani po odstranění nemocné ledviny nechtěl přijít o tak
důležité utkání - a po jeho skončení určitě svého transportu nelitoval.
Máte ještě v paměti průběh našeho zápasu? Dostali jsme rychlý gól
hned v úvodu utkání, pak ještě jeden - a celý další průběh až do konce
zápasu byla na hru našich hvězd báječná podívaná, navíc se šťastným
koncem pro český tým. Dosáhli jsme nejen vítězství 3:2 nad
vynikajícím soupeřem, ale také jako první ze všech týmů jsme
postoupili do závěrečných bojů! Také nedělní zápas fotbalových
velmocí - Portugalska a Španělska - musel nadchnout i ty diváky, kteří
obvykle dávají přednost jiným televizním programům. Evropský
šampionát fotbalu bude ještě hezkých pár dnů zaměstnávat pozornost
většiny mužů - a stále častěji i žen. Bohužel dnešní úvodník už bude
trochu "mimo mísu". Píšu ho totiž s předstihem v pondělí 21.6., noviny
vytisknu ve středu, ale na pulty se dostanou až další úterý 29.6., tj. v
den, kdy měl náš čtrnáctideník vyjít. Proč takové zmatky? Dnes jsem
se vrátil z nemocnice - a již v pátek odjíždíme na dovolenou, kterou
zařídila má žena Léna během mé nepřítomnosti. Zpráv, které ani po
týdnu nevyčichnou, máme více než dostatek. Proto svobodští čtenáři
dostanou své noviny plné zajímavých informací v den, na který jsou
zvyklí.
Když už jsem na začátku použil čerstvý zážitek ze dvorské
nemocnice, dám mužské části populace (a zvláště těm dříve
narozeným) k lepšímu nabídku na dovolenou "last minute" - volně
přeloženo "na poslední chvíli": Zajděte si na lékařskou prohlídku do
urologického oddělení polikliniky. Když budete mít kliku, dostanete se
do dvorské nemocnice, kde o nepříjemných věcech nebudete nic

vědět, protože mají perfektní anesteziology a vynikající chirurgy. Po
procitnutí z narkózy jste v oáze klidu, kde o vás pečují usměvavé
sestřičky - a manželky při návštěvách vám připomenou dobu před
svatbou. Odpočinete si od běžných denních starostí, dosyta se vyspíte,
užijete si sportovních pořadů v televizi, aniž by vám je někdo přepínal
na jihoamerické seriály nebo horory. A to všechno je na účet vaší
zdravotní pojišťovny. Co chcete víc?
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Závěrečná tabulka Okresního přeboru mužů:
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13

TJ Lánov A
SK H.S.Město
Ji Libeč
So St.Buky
So D.Kalná A
Ta Hostinné A
So Ć.Důl
Ji Kocbeře
Ji Podhůří
So Kunčice
Sp Úpice
Sp Pilníkov A
MFC Svoboda

24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24
24

17
11
11
9
10
10
10
8
9
6
6
6
3

5
7
6
9
5
4
4
9
6
8
7
5
5

2
6
7
6
9
10
10
7
9
10
11
13
16

50:21
39:27
47:38
36:33
57:36
45:39
48:44
43:45
55:59
37:49
45:60
43:59
22:57

29
12
9
3
21
6
4
-2
-4
-12
-15
-16
-35

53
40
39
36
35
34
34
33
33
26
25
23
14

VOLEJBAL
Každý tělocvikář vám potvrdí, že volejbal je ideálním
doplňkovým sportem pro řadu jiných sportů i pro rekreační a kondiční
cvičení. Navíc má ve Svobodě i okolních obcích bohatou tradici. Městu
bohužel chybí funkční tělocvična. Nadšenci proto hrávají i v zimě
volejbal v chátrající a především nevytopené sokolovně a na různých
improvizovaných hřištích (přesněji "pláckách") po městě. Moc bychom
potřebovali obnovit kdysi velmi využívané volejbalové hřiště u
sokolovny, další zřídit na Rýchorském sídlišti a na městském stadionu
- a stále připomínat zastupitelstvu, jak je důležité sehnat finance na
finální povrch betonového hřiště u základní školy v centru města.
"O vepřovou hlavu" je volejbalový turnaj, který se hraje v
sobotu 26. června na hřišti u Sirény v Janských Lázních. Srdečně
zveme všechny příznivce volejbalu!

BASEBALL
Po třetím vítězství v letošní lize se SB Rýchory konečně odlepily
ode dna tabulky a posunuly se před Angels České Budějovice. O
víkendu 19. a 20.6. jsme hráli dvě ligová utkání. V sobotu v Praze
jsme po velkém boji porazili SaBaT 14:13. Zato v neděli jsme dostali
doma krutou nadílku 0-24 od rozjeté Lokomotivy Louny.
Co čeká náš mužský tým SB Rýchory o víkendu? V sobotu
odjíždějí do Prahy na dvojzápas od 15ti hodin s Tempem Praha. Hned
po skončení (asi ve 21 hodin) odjíždějí do Loun. Spát budou v hotelu
OHARKA u vlakového nádraží a v neděli dopoledne hrají s domácí
Lokomotivou další zápas. Ligová sezóna tím ale nekončí. V neděli 4.7.
máme doma od 15ti hodin utkání s lídrem soutěže - Bleskem Jablonec,
v pondělí 5.7. jedeme na třetí zápas do Loun a teprve v sobotu 10.7.
zajíždíme na závěrečné utkání (navíc boj o Černého Petra ligy) do
Českých Budějovic.
GOLF - 2. KRAKONOŠŮV HANDICAP
se koná v sobotu 26. června 2004. Startovné 200,- Kč Občerstvení zajištěno! Srdečně zveme zájemce o hru i diváky.
Nová nabídka pro nové členy:
- Roční poplatek na deset let 7.000,- + roční poplatek 4.000,- Kč
11.000,- Kč
- Po deseti letech platíte jen 4.000,- Kč
- Splácení si můžete rozložit až na deset let, kontakt 737 282 668, 736
687 545
VOLNÝ ČAS MLÁDEŢE
Znovu nabízíme na závěr školního roku nebo na celé prázdniny
sousedním školákům sérii přátelských utkání smíšených týmů v
různých sportech. Ideální jsou např. streetball (basketbal týmů 3+1 na
jeden koš), volejbal, florbal, softbal, malý fotbal, bowling - a pokud
bude zájem i golf na cvičném hřišti (po předchozí instruktáži).
Co je k tomu potřeba? Nic, než mladé a schopné organizátory.
Dejte dohromady tým, dohodněte se na termínu a zavolejte na mobil
737 683 333 nebo pošlete mail na adresu: stondr@volny.cz.
Potřebný herní materiál i sportoviště zajistíme.
St. Ondráček
MLADÍ RYBÁŘI
Z důvodu letních prázdnin rybářský kroužek skončil a začne opět
na začátku školního roku! Od kdy začneme v novém školním roce a
kde, bude včas uveřejněno na webových stránkách rybářského
kroužku. Dále pak budou na ZŠ v Mladých Bukách, Svobodě a Horním
Maršově rozmístěné letáky!! Všem mladým rybářům přeji přes

prázdniny bohaté úlovky mnoho rybářských zážitků a hlavně ať se ve
zdraví setkáme v novém školním roce! Samozřejmě i s novými zájemci
Petrova cechu! Webové stránky rybářského kroužku www.rybymarsov.unas.cz Radek Slováček. 602 205 279
CHCETE SI ZAHRÁT S PŘÁTELI STOLNÍ TENIS?
KDE? Máte možnost v herně stolního tenisu areálu Rýchorka ve
Svobodě nad Úpou.
KDY? Herna pro veřejnost je otevřena v pondělí, středu a pátek, vždy
od 17ti hodin.
ZA KOLIK? Cena hraní na jednom stole je 60,- Kč za hodinu a celá
herna 160,- Kč za hodinu.
Chcete si uspořádat rodinný turnaj? Pomůžeme vám s
organizováním tohoto turnaje podle pravidel stolního tenisu. Jsou k
dispozici dva stoly a možnost hraní na automatu pro stolní tenis.
Možnost zapůjčení pálek a koupení míčků. Informace na tel. 603 163
117
Turnaj přípravky v Dolní Kalné 13.6.2004
(6. - poslední místo) Nejlepším hráčem přípravky byl vyhlášen V.
Miškovský, z mladších žáků za přípravku hráli M. Stehlík, L. Berro, V.
Miškovský a P.Beneš.
Zápas ve Svobodě s Rudníkem 12.6.2004 (vítězství 4:2)
Napínavý zápas - poslední v letošní sezóně. Naše branky střelili: 3 x O.
Mohr a jednu P.Beneš
Zápas ve Svobodě nad Úpou 10.6.2004 - SVOBODA - MLADÉ
BUKY (3:4) Naši hráči se začali probouzet až ve druhé polovině, skoro
to i vypadalo že to srovnáme. Pískal nám pan Kurtinec, u jednoho gólu
střeleného Mladými Buky si nebyl jistý, ale naštěstí mu pan Kopečný
ochotně dosvědčil, že "tam určitě byl". Údajně byl v té době zvednutý
praporek, ale dopadlo to jak to dopadlo. Ještě že svítilo sluníčko...
Naše branky střelili: L.Berro, O. Mohr a D. Klucho.
nahoru - obsah

HASIČI - Proč jsme tady?
To, že ve Svobodě existuje Sbor dobrovolných hasičů (SDH) ví
asi každý, ale proč tomu tak je, už asi málokdo. SDH je občanské
sdružení občanů, kteří ke své zájmové činnosti stejný vztah, jako
rybáři či skauti. Ale my, které potkáváte v montérkách s nápisem
HASIČI, spadáme navíc do výjezdové jednotky města - a tu sestavuje
starosta s místním SDH a HZS (Horskou záchrannou službou).

Tato jednotka je v našem městě ustanovena zákonem a není to
výmysl ani náš či města. Jsme tady jednak jako člen Integrovaného
záchranného systému, který spolupracuje s HZS, ZZS a PČR, jako
jejich rovnocenný partner při plnění krizových situací - a zadruhé jsme
tu pro potřeby města a spadáme pod starostku. Jsme takové "holky
pro všechno", parta, která když někom teče do bot, je schopná během
několika minut vyjet a pomáhat. Naše práce už není jen hašení
požárů, ale hlavně tzv. technická pomoc, jako je odchyt obtížného
hmyzu, čerpání vody, řezání stromu či shazování sněhu a ledů ze
střech.
Tuto - občas dost nebezpečnou a rizikovou práci - vykonáváme
dobrovolně a snažíme se ji dělat, jak nejlépe umíme. V očích mnoha
občanů jsou hasiči jen parta, která jen chlastá a všude jsou pozdě.
A v očích našeho zastupitelstva jsme jen ti, kteří stále něco chtějí
a kteří tahají zbytečné peníze z rozpočtu. Ale! Až někomu z nich
poteče do bot, koho zavolají? Rybáře nebo lyžaře či skauty?
Podle zákona je naším prvotním úkolem záchrana osob, zvířat a
majetku, ale k tomu je potřeba vybavení a technické prostředky. Je
sice pravdou, že posledních letech se naše osobní ochranné prostředky
dost zlepšily, ale stále je to málo. Boty kupujeme už tři roky,
ohnivzdorné kabáty taktéž a třeba nové přilby jsou v nedohlednu. A to
nemluvím o naší cisterně, která je svým rokem výroby 1963 nejstarší
na okrese.
Snad se naše ctěné zastupitelstvo a radní brzy probudí a zjistí, že
tu jsme na ochranu obyvatelstva i jich samých. Jen doufám, že to
bude dřív, než se někomu z nás něco stane. Pak už bude pozdě.
Ale my tu nejsme na kritizování a stěžování, to nechám na
kritiky a důchodce. Jsme tu pro každého, kdo nás bude potřebovat.
Jen si přeji ať je to co nejméně.
Mirek Bahník
nahoru - obsah

Rozloučení zaměstnanců MŠ na Rýchorském sídlišti …
Jak jste se jistě všichni dočetli ve SF , naše mateřská škola na
Rýchorském sídlišti ukončí svůj jednadvacetiletý provoz k 31. 8. 2004.
Bohužel, takto rozhodlo zastupitelstvo města. Proto mi dovolte, abych
ještě naposledy poděkovala těm, kteří nám nějakým způsobem
pomohli: p. Joska, p. Duda a p. Matějů - finanční pomoc na zaplacení
autobusu na plavecký výcvik do krytého bazénu p. Ditrich - za odvoz
na plavecký výcvik a školní výlet p. Horváthová ml. - za balík bonbonů

pro děti k MDD, p. Hermanovi ml. za zastínění nad pískovištěm p.
Báchorovi ml. Za zhotovení rámu na tablo dětí
Dále velké poděkování patří pí Ivaně Kosinové, která nám velmi
vzorně po celou dobu mého ředitelování mateřské školy vedla
pokladnu SRPŠ. Velký dík také patří pí Janě Klementové, naší paní
kuchařce, která vždy připravovala pro děti i personál velmi chutná
jídla, paní Lídě Bočkové, která se starala o čistotu v naší školičce a v
neposlední řadě i paní učitelce Věře Kadlecové za výchovu a přípravu
na školu našich nejmenších.
Přeji všem našim dětem, aby se jim ve svobodské mateřince líbilo a
jejich rodičům a všem spoluobčanům hodně sluníčka a příjemného
odpočinku na dovolené.
Za celý kolektiv MŠ na Rýchorském sídlišti
Eva Turynová
nahoru - obsah

MEZINÁRODNÍ TÁBOR - první krůčky k baseballu žactva
Myšlenka, jak přejít se žáky od softbalu k baseballu, mi vrtala
hlavou od účasti na holandském světovém šampionátu v r. 1986, kde
jsem poprvé poznal vrcholový baseball. U nás převládal názor, že se
baseball s dětmi hrát nemůže, protože na to nejsou podmínky.
Nezbytná výzbroj je drahá a výstavba baseballových hřišť nesmírně
nákladná - a na škvárových fotbalových hřištích se údajně hrát
baseball nedá. Proto hrálo baseball jen pár dorosteneckých týmů klubů
ve velkých městech. My, venkované, jsme zůstávali u softbalu, který
se mohl hrát na každé louce nebo fotbalovém hřišti.
V sedmdesátých a osmdesátých letech minulého století hrál ve
Svobodě a Janských Lázních žákovský softbal (kluků i holek) každý,
kdo měl ruce a nohy. V dobách největšího boomu jsme měli v
soutěžích 14 týmů! Dnes to zní neuvěřitelně, ale hráli jsme i v zimě na
sněhu, který jsme si uválcovali. O prázdninách jsme na hřišti u
sokolovny organizovali každoročně letní softbalové tábory jako
nenáročnou, ale pro výkonnostní sportovní růst našeho softbalového
potěru významnou část celoroční přípravy. Později se tomu říkalo
"příměstské tábory". Místní děti spaly a stravovaly se doma, pro
zájemce z různých klubů (např. Prahy, Příbrami, Olomouce apod.) byla
k dispozici sokolovna, brouzdaliště, improvizované umývárny a
travnatá plocha nad brouzdalištěm ke stanování. Denně jsme
připravovali bohatý a pestrý program pro všechny účastníky. Hlavní
náplní byl softbal, ale hrávali jsme hodně volejbal, připravovali jsme

různá kondiční cvičení a soutěže (včetně šachových turnajů). Celou
lavinu událostí a hlavně cestu k přechodu na baseball otevřel telefonát
Sergeje Kurčenka, trénéra ruského baseballového klubu Moskvič, se
kterým jsme se seznámili na jaře r. 1987. To ale popíši podrobněji.
Dnešní generaci připadne absurdní, že za totáče nešlo přes
hranice telefonovat přímo. Spojování hovorů uskutečňovala tzv.
mezinárodní ústředna, takže měla STB dokonalý přehled o toku
informací. Jednoho zářijového odpoledne u mne zazvonil telefon - a
spojovatelka mi ohlásila: "Volá Vás Moskva!" Považoval jsem to za
kanadský žertík, protože na škole jsem byl zřejmě jediný, kdo nebyl
členem SČSP (Svazu přátel Sovětského svazu). Byl to však Sergej
Kurčenko, který mě požádal o pozvání na náš letní tábor, o kterém
jsme si povídali na červnovém Baseballovém týdnu v Praze. Pokud
mohu vyhovět, nikdy neříkám NE. A ten telefonát z Moskvy byl
kamínek, který uvolnil celou lavinu událostí.
Když jsem položil telefon, došlo mi, že nabídka Moskvy je
nádherná šance, jak k nám dostat žákovské týmy z evropských
baseballových velmocí - Holandska a Itálie a s nimi se pokusit hrát
žákovský baseball na škvárových hřištích. Pokud to nepůjde, budeme
hrát softbal. Když ještě pozvu Poláky, budou dva týmy z
"kapitalistických zemí" možná přijatelnou rovnováhou pro instituce,
které rozhodovaly o "zelené kartě" (ta umožňovala průjezd
sportovních týmů železnou oponou). Hned jsem žhavil dráty. Poláci
(pan Liszka) byli nadšeni, pan Dick Bliek z Holandské softbalové
asociace rovněž - a pozvánku italskému klubu jsem dal na starost mé
dceři Juditě, která žila legálně v Itálii - kousek od Modeny. Ta ještě
moji myšlenku vylepšila: "Táto, nebuďte hloupí a nezvěte k vám tým z
našeho okolí. Kolem Parmy a Modeny je sice spousta kvalitních týmů,
které by rády přijely, ale jedná se přece o reciproční akci. Vy
potřebujete jet k moři. Já vám to vyjednám v Masse nebo Carraře na
pobřeží Ligurského moře!"
O chystané akci jsem informoval předsednictvo svazu - a to byla
zřejmě chyba. Jistý funkcionář totiž mluvil s Dickem Bliekem a řekl
mu, že se o všechny potřebné doklady pro vzájemnou výměnu postará
svaz. A Dick mi to obratem zavolal. Mně spadl kámen s krku a obíhání
úřadů jsem pustil z hlavy. Připravil jsem podrobný program, odeslal
pozvánky čtyřem pozvaným klubům a svolal rodiče žáků, abychom
vytvořili organizaci, která celou akci připraví. Scházeli jsme se
pravidelně celý podzim, vytvořili party dobrovolníků, které měly na
starosti ubytování, stravování, dopravu, kulturní a společenské
programy - a já s Ivanem Hrabětem jsme si nechali na triku funkci
hašení různých průšvihů (mělo to název "komise PPP", který není v
doslovném znění publikovatelný). A význam této funkce se projevil
hned kolem Vánoc a později i před příjezdem.
Naštěstí byl v naší partě jeden člen, který byl na rozdíl ode mne

zavilý pesimista. Tak dlouho tvrdil, že se nám to nemůže podařit - a že
těžko z někoho vyrazíme "zelenou kartu", až jsem se rozhodl, že si to
tvrzení o vyřízení výjezdních formalit ověřím. Na softbalovém svazu
jsem se dozvěděl, že žádnou zelenou kartu nemůžeme získat, protože
byly pro ČSTV přiděleny pouze 4 na rok - a ty už byly dávno přiděleny
klubům. To byl pro mne šok. Všechny zahraniční kluby se těšily na
mezinárodní tábor do Svobody, ale pokud by museli všichni účastníci
včetně dětí vyměňovat předepsané částky valut, nikdo by nepřijel.
Napadla mě spásná myšlenka. Zajel jsem do Prahy za Pavlem K., o
kterém jsem věděl, že se podílel na řadě výjezdů pražských klubů za
železnou oponu. Po chvíli dohadování a hlavně slibu, že ho neprásknu,
kápnul božskou. U ČSTV se nechytnu, ale na ČSM (Svaz
československé mládeže) je větší šance, pokud seženu nějakou
tlačenku z ÚV KSČ. Můj švagr z Prahy mi dal typ. Jeden jeho spolužák
z gymplu původem ze Svobody pracuje na ÚV. Pak už bylo maličkostí
zjistit, že má ve Svobodě nevlastní sestru, ta nám dala telefonní číslo
a okamžitě šlo všechno jako na drátku. Na můj telefonický dotaz jsem
dostal stručné instrukce: "Zavolat soudruhu Fabrikovi na ÚV ČSM a
odvolat se na mne!" Tím naše trampoty skončily jen zdánlivě. Týden
před vlastní akcí mi zavolal šéf italského týmu, že nemají pasy, ani
vstupní víza. Netušili, že je budou při cestě k nám potřebovat - a není
v jejich silách je do týdne pořídit. Ivan Hrabě měl naštěstí tajné číslo
na naši ambasádu v Římě. Ozval se mi příjemný úředník, který byl
zjevně potěšen tím, že se na něj někdo obrací. "Vystavit na počkání
pasy? Maličkost. Vyrobíme hromadné vízum. Ať si ten klub napíše
seznam s nacionálemi, všichni se podepíšou, dají tam nějaké razítko a
přinesou mi to. Zbytek zařídím!" Pak že Češi nedovedou dělat zázraky
na počkání!
(pokračování příště)
St. Ondráček
nahoru - obsah

Personální obsazení školy
Váţení ţáci , váţení rodiče,
rád bych Vás informoval o organizaci nadcházejícího školního
roku 2004 - 2005. Tento školní rok zahájíme ve středu 1. září 2004 v
8,00 hod. v budově školy.
Personální obsazení školy :
Ředitel školy: Mgr. Jan Hainiš

Zástupkyně ředitele školy: Mgr. Zina Rutarová
Třídní učitelé :
- 1. třída Mgr. M. Pleskačová
- 2. třída Mgr. D. Rolencová
- 3. třída Mgr. R. Kováčová
- 4. třída Mgr. S. Kopiš
- 5. třída Mgr. K. Ševčík
- 6. třída L. Ševčíková
- 7. třída M. Drncová
- 8. třída Mgr. P. Slobodová
- 9. třída Mgr. I. Nešněrová
ostatní učitelé: Mgr. E. Benová - výuka českého jazyka 7., 8.a 9.
ročník
Příprava na přijímací zkoušky v 9. ročníku:
- matematika - Mgr. Jan Hainiš
- český jazyk - Mgr. E. Benová
- ostatní předměty - vyučující daného předmětu
Volitelné předměty:
- 7. ročník - informatika
- 8. ročník - informatika, anglický jazyk, německý jazyk
- 9. ročník - informatika, cvičení z ČJ, anglický jazyk, německý
jazyk, technické kreslení
Výchovný poradce pro specifické poruchy učení a chování: Mgr.
R. Kováčová
Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. I. Nešněrová
Zájmové krouţky: nabídka zájmových kroužků bude dětem sdělena
během měsíce září 2004.
Vaše případné dotazy jsem schopen zodpovědět do 30.6. na
telefonním čísle 499 873 129, později na privátním telefonním čísle.
Jan Hainiš
pozn.red.:
Jistě občanům v centru města neunikl v úterý dopoledne průvod
školáků ulicí 5. května k radnici v čele s transparentem "Neberte nám
učitele!". Delegaci žáků přijala starostka města a pozvala zástupce
demonstrantů na besedu do zasedací síně. Starostka přivezla
nastupujícího ředitele pana Mgr. Jana Hainiše, který žákům odpovídal
na jejich otázky. Chtěli jsme ještě do dnešního čísla zařadit rozhovor,

ve kterém bychom kladli stejné otázky, jaké dávali žáci a připojili
odpovědi nového ředitele svobodské školy. Do konce školního roku
však pracuje Mgr. Hainiš ještě jako zástupce ředitele ZŠ v Mladých
Bukách a dlouho do noci denně tiskne vysvědčení, které se vzhledem k
rekonstrukci mladobucké školy bude vydávat již pozítří (v pátek). Kdo
nevydrží čekat do příštích novin, může se na pana Hainiše obrátit
přímo. Rád dotazy zodpoví.
-so
nahoru - obsah

Výsledky mimořádného zápisu do MŠ Svoboda
Dne 21.6.2004 skončila lhůta pro podávání přihlášek do MŠ v
rámci mimořádného zápisu, který vyhlásila ředitelka MŠ ve spolupráci
s Městem v souvislosti se zrušením provozu MŠ na Rýchorském sídlišti.
Výsledky mimořádného zápisu dle přijatých kritérií:
Kritérium
1
2
3
4
5
6
docházky
7
8
9

Název
Počet přijatých dětí
děti zaměstnaných samoživitelů
děti obou zaměstnaných rodičů
děti, jejichž přijetí je v zájmu Města a toto
přijetí podléhá souhlasu Rady Města
děti bez trvalého pobytu v obci, ale jejichž oba rodiče
(nebo rodič samoživitel ) jsou zaměstnáni ve Svobodě
děti s povoleným odkladem školní docházky
děti předškolní, tj. 1 rok před zahájením povinné školní
2
děti, které mají sourozence v téže MŠ
děti nezaměstnaných rodičů
děti rodičů pobírajících rodičovský příspěvek
CELKEM
Celková kapacita MŠ Svoboda

5
26
0
0
0
0
4
5
42

Byly posouzeny všechny přijaté přihlášky a uspokojeny všechny
požadavky rodičů s trvalým pobytem ve Svobodě nad Úpou dle
schválených kritérií a kapacita byla naplněna pouze do počtu 42 dětí.
Volná kapacita pro 4 děti byla nabídnuta na doporučení ředitelky
MŠ 3 dětem z Mladých Buků a jednomu dítěti z Trutnova, a to na dobu
určitou do doby nástupu dvou dětí, kterým budou tři roky až na jaře
roku 2005 a jejichž maminky budou i nadále na mateřské dovolené. S
těmito maminkami bude ještě paní ředitelka jednat o nástupu jejich
dětí do MŠ na jaře a v případě, že nastoupí až v září 2005 budou moci

46

děti bez trvalého pobytu pokračovat nadále v docházce.
Vypracovala dle výsledků mimořádného zápisu do MŠ: Ivana Balcarová
Mateřská škola, Svoboda nad Úpou
1. Poděkování sponzorům: Dovolte mi, abych touto cestou
poděkovala všem, kteří v letošním školním roce věnovali dětem
pozornosti a dárky.
 p. J. Pejřimovskému za zakoupení CD přehrávače
 pí. Hofmanové za darování hraček
 pí. I. Stránské za darování hraček
 pí. S. Juhászové za prstové barvy a upečení perníků Čerta
a Mikuláše
 pí. babičce Gaislové za upletení oblečků na panenky
 pí. Bartoňové za upečení perníků k vánocům
 p. Konečnému za papír do kopírky
 pí. Rychlovské za drobné hračky a zahradní nábytek
 p. Munzarovi za koblihy na Masopust
 p. A. Oravcovi za barevné papíry
 pí. Ptáčkové za dětský ponk na nářadí
 p. Bernardovi za zmrzlinu k MDD
Sponzorům, ale i všem ostatním rodičům přeji za celý kolektiv
mateřské školy slunné a pohodové léto a těším se na další
spolupráci.
2. Upozornění pro rodiče: Vzhledem ke slučování pracovišť
mateřských škol ve Svobodě nad Úpou dochází v prázdninovém
provozu k těmto změnám:
 pracoviště MŠ ve Svobodě nad Úpou bude po celé období
prázdnin pro úpravy uzavřeno.
 provoz na pracovišti MŠ Rýchorské sídliště začíná pro
všechny přihlášené děti již od 1.7. 2004
 uzavření MŠ Rýchorské sídliště bude od 26.7. 2004 do
13.8. 2004
Děkuji za pochopení Jana Hanušová, ředitelka školy
nahoru - obsah

Informační středisko - informuje

Dne 17.6.2004 se sešla na úřadě pracovní skupina za účelem
připravit kulturně - společenskou akci, která by se stala základem
obnovení tradice jarmarků, které se zde konaly v dávné historii.
Pracovní skupině ve složení, Josef Búš, Michal Herman, Radko
Tásler a zástupců městského úřadu, předně tajemnice paní Ivany
Hlaváčkové, předsedala starostka paní Dagmar Berrová. S odkazem na
historii Svobody nad Úpou byl vybrán název a termín podle
skutečnosti, kdy císař Rudolf II. v říjnu 1580 povýšil Svobodu nad
Úpou na město.
Takže do České centrály cestovního ruchu (dnes Czech tourism),
Svazku měst a obcí Krkonoš a Mediatelu, byl nahlášen následný termín
a text:
2. října 2004 - RUDOLFOVY SLAVNOSTI - Svoboda nad Úpou
(V říjnu 1580 byla Svoboda nad Úpou povýšeno císařem Rudolfem II.
na město.)
Celý den plný zábavy: metody těžby zlata a ukázka rýžování,
historický šerm, lidová řemesla a výtvarné umění, pro děti a dospělé
zábavný a kulturní program - taneční soubor, živá muzika, přetahování
lana, horolezecká stěna, bowling, kuželky, občerstvení s rožněním
selete, degustace vína.
Pořadatel: Městský úřad Svoboda nad Úpou a místní zájmové
organizace nám. Svornosti 474, 542 24 Svoboda nad Úpou, tel. 499
871 105, starosta@musvoboda.cz
Turistické informační centrum Svoboda nad Úpou, nám.Svornosti 527,
tel /fax.:499 871 167 info.ets@worldonline.cz
Pracovní skupinu, která jistě nemá konečnou podobu, čeká velmi
mnoho práce. Náměty a pomoc vítána!!! Opět znovu připomínám,
pokud nějaká místní organizace, firma nebo sportovní oddíl připravuje
sportovní či kulturní akci většího než lokálního významu, oznamte nám
tuto skutečnost, abychom ji mohli zařadit do seznamu a tím zajistit její
propagaci.
Dále připomínáme, že 25. - 27.06 proběhne ve Špindlerově
Mlýně - Špindlerovská pouť a ve stejný termín 8. ročník tradičních
mezinárodních závodů historických motocyklů Královéhradecký okruh
o cenu Františka Šťastného. Ve Vrchlabí začne od 1.7. - 31.8.
Vrchlabské hudební léto. Bližší informace obdržíte v našem
informačním středisku.
A ještě - vyzýváme všechny organizace, podnikatele, kteří
pracují či podnikají v cestovním ruchu - pohostinství, ubytování a
služeb, aby se k nám dostavili, abychom je mohli zařadit na
připravované internetové stránky Královéhradeckého kraje pro využití
všech subjektů cestovního ruchu. Potřebujeme k tomu název

organizace, IČO, druh podnikání, kontakt, případně www stránky, email. Nepodceňujete tento způsob pro Vás tak velmi důležité
reklamy!!!
Za informační středisko ve Svobodě nad Úpou Josef Búš
nahoru - obsah

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











ČERVENCOVÍ OSLAVENCI … Červenec býval velmi úrodný
měsíc - a opět to potvrzuje. Proto v něm oslaví svá kulatá životní
jubilea paní Jiřina Kricnarová, paní Anna Havlíčková, pan Václav
Toman, paní Marie Kuldová, pan Štefan Srník, pan František
Hostin, pan Ing. Jaroslav Morávek, pan Miroslav Kukol a paní
Marie Šmehlíková. Všem oslavencům přejeme krásné prosluněné
léto, pevné zdraví a hodně radosti i do příštích let.
HLEDÁM PODNÁJEM BYTU … částečně zařízený ve Svobodě
nad Úpou a okolí. tel. 737 922 068
KALKUKACE CENY VODNÉHO A STOČNÉHO … akciové
společnosti VaK Trutnov je vyvěšena na úřední desce města ve
vchodu do radnice. Pokud bude volná stránka v nejbližších
číslech SF, předložíme ji kompletní také našim čtenářům. Tím
bude naplněno ustanovení § 36, odst. 274/2001 Sb., o
vodovodech a kanalizacích. Ceny vodného a stočného se zatím
nemění.
HLEDÁTE PRÁCI? … Městský úřad Svoboda nad Úpou zaměstná
dva brigádníky - zedníky na opravu hřbitovní kamenné zdi. Bližší
informace na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou u starostky
Dagmar Berrové, nebo u stavebního technika Jiřího Flečka
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu 100 000 Kč na
opravu dětských hřišť. Opravy budou probíhat v červenci tohoto
roku.
Průzkum zájmu … o odkoupení hrobek na městských
pohřebištích ve Svobodě nad Úpou - hřbitov Svoboda n.Ú.,
Maršov. Kdo by měl zájem o odkoupení hrobky na pohřebišti ve
Svobodě a v Maršově, ať se přihlásí na Městském úřadě u pí
Jany Hryzlíkové.
Zpráva z knihovny Po celý měsíc červenec bude městská
knihovna uzavřená. Naposledy bude otevřeno ve středu 30. 6.
2004. Znovu otevřeno bude v pondělí 2. 8. 2004. Všem svým
čtenářům přeji hezkou dovolenou.

knihovnice P.Tůmová


Česká speleologická společnost … vydala brožuru "Těžba
zlata v okolí Svobody nad Úpou". Brožura pojednává o historii,
geologii a způsobu těžby zlata. Český a německý text je doplněn
barevnými fotografiemi a plánky. Zakoupit ji můžete v
informačním centru pana Búše.
Radko Tásler





PIZZA MANIA … v Hypernově Trutnov nabízí pestrou paletu (18
druhů) vynikající pizzy jednak čerstvé přímo u pultu nebo na
telefonickou objednávku dodanou na místo. Našim čtenářům ji
mohu doporučit. Pizza je vyráběna z čerstvých surovin
dovážených přímo z Itálie. Mne zaujalo i to, že jedním ze
společníků této pizzerie je svobodský občan Víťa Havrán.
ROZVOZ na tel. objednávku 499 810 352 denně od 9,00 do
20,00 hodin.
Krkonoše na internetu … Nemáte v létě při sobotě a neděli
momentálně co dělat? Chcete vyrazit mezi lidi, pobavit se nebo
poznat něco nového? Nevíte co s volným časem? Při získání typu
jak aktivně prožít víkend v blízkém okolí vám užitečným
pomocníkem mohou být internetové stránky Krkonoš - svazku
měst a obcí. Najdete v nich odkazy nejen na pamětihodnosti a
přírodní zajímavosti, které stojí za návštěvu, ale i aktuální
kalendář kulturních a sportovních akcí, tradičních či pivních
slavností, očekávaných událostí, výstav, koncertů, trhů,
folklórních a ostatních pořadů organizovaných v regionu
Krkonoš. Nechybí trasy a jízdní řády Krkonošské horské linky.
Webové stránky Krkonoš - svazku měst a obcí: www.krkonošesmo.cz, nebo www.ergis.cz jsou postupně zdokonalovány. Nabízí
například virtuální galerii fotografií renomovaných krkonošských
fotografů. Se snímky, které jsou vašemu srdci blízké se můžete
podělit se svými milými, když jim je zašlete formou elektronické
pohlednice. Pro provozovatele rozmanitých služeb i krkonošské
ubytovatele je zajímavá nabídka prezentace zdarma. Formou
krátkého textu můžete upozornit internetové surfaře o svých
aktivitách, o tom kde a s čím podnikáte, co nabízíte a čím jste
návštěvníkům či hostům regionu užiteční.
nahoru - obsah

