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Úvodník - Březen - měsíc Internetu, knihy, žen, učitelů ...?
Sami jiţ z úvodního sloganu vidíte, ţe po březnu toho chceme víc
neţ dost - a ţe je o čem taky psát. Vycházíme sice v posledním
březnovém týdnu, ale ještě kromě nabídky kulturních programů na
příští měsíc a kromě zpráv z uplynulých dvou týdnů vás pozveme na
veřejné zasedání Městského zastupitelstva, které se koná ve čtvrtek
25. března od 18ti hodin ve školní jídelně. Na programu jsou výsledky
inventarizace za rok 2003, závěrečný účet města za uplynulý rok,
budou se schvalovat rozpočtové změny, projednávat návrh odpisu
nerealizovaných projektů, sponzorské příspěvky sportovním oddílům a
prodej nemovitostí. Co všechno najdete uvnitř listu?
1. Ve sportovních zprávách vás paní Martina Holubová seznámí s
výsledky závěrečných závodů lyţařské přípravky, baseballisté
předkládají zajímavý program na oţivení činnosti dětí a mládeţe
a Asociace školních sportovních klubů zve vaše děti na celou
sérii sportovních klání v našem mikroregionu i v okrese.
2. Pan Ríša Kocík dodal dvě stránky hodnocení zimní přípravy a
jarní program soutěţí přípravky i mladších ţáků.
3. Ředitel základní školy pan Josef Slanina informuje veřejnost o
provozu školy po přestavbě.
4. Paní Eva Hronešová nám poslala podrobný program kina Vlast
Janské Lázně na měsíc duben a pan Tomáš Rumler z Domu
kultury nabídku dubnových kulturních pořadů.
5. Nemohli jsme se zúčastnit čtvrteční tiskovky svazku měst a obcí
KRKONOŠE, ale paní Dáša Palátková nám poslala podrobný
materiál z posledních jednání. Zajímavé informace jsou vtěsnány
na pěti stránkách a bude velmi těţké udělat z nich pro naše
čtenáře výběr.
6. Tomáš Wolf poslal jiţ před měsícem VII. část seriálu Technické
okénko pro zájemce o pochopení, proč a jak pracuje váš přítel
počítač, ale nemohu zaručit, zda budu mít ještě trochu místa v
dnešním objemném vydání. Zřejmě budu muset dnešní
pokračování přesunout na příští číslo SF stejně jako část
kulturních nabídek na duben.

7. Na předposlední straně jsou jako vţdy nejzajímavější zprávy z
radnice, informace starostky a inzeráty.
8. Zadní stranu bych rád věnoval jedinému podnikateli, který
odpověděl na výzvu o zaslání podkladů pro tvorbu Zlatých
stránek Svobody. Berte to jako prémii pro první jarní vlaštovku v
přenosu informací, po kterých touţí mnoho čtenářů.
9. Jednu zprávu jsem si nechal na závěr úvodníku. V městské
knihovně úspěšně pokračuje příliv amatérských digitálních
fotografií, které si mohou všichni zájemci vybírat a stahovat. Je
potěšující, ţe stále přibývá nových autorů - dokonce i z řad
školní mládeţe. Pro ty připravujeme zajímavou soutěţ, ale tu
vyhlásíme aţ v příštím čísle SF.
10.
Na závěr gratulujeme ţákyni Pavle Holubové, která
postoupila v recitaci z okresního kola do krajského!
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
LYŢOVÁNÍ
Úspěšnou lyţařskou sezónu završily závody pondělní přípravky. V
kaţdé kategorii měly děti šanci dostat se "na bednu" (viz výsledková
listina) a kaţdý byl odměněn lákavými cenami.
O co menší účast byla dopoledne na závodech, o to větší
překvapení nás čekalo na odpoledním karnevalu. Takovou záplavu
karnevalových masek malých lyţařů, ale i "dospěláků" svah na
Duncanu uţ dlouho nepamatuje. Soutěţilo se v paralelním slalomu,
skoku na můstku i o nejhezčí a nejzajímavější karnevalovou masku.
Doufejme, ţe všichni proţili příjemné odpoledne a uţ se těšíme,
čím nás překvapíte za rok.
ZÁVĚREČNÝ ZÁVOD PŘÍPRAVKY
Výsledková
1.
2.
3.
Výsledková
1.
2.
3.
4.

listina - MŠ dívky:
Tereza Uxová
38,25
Nikola Procházková 41,45
Viktorka Paynová
46,73
listina - MŠ - chlapci
Matěj Vyskočil
Martin Salaj
47,55
Max Pavelka
49,70
Zdeněk Tlachač

37,78
39,08
45,81

1:16,03
1:20,53
1:32,54

40,41
44,18
49,15
47,90

39,00
1:19,41
1:31,73
1:38,85
62,00
1:49,90

5.
6.
Výsledková
1.
2.
3.
4.
Výsledková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
Výsledková
1.
2.
3.
4.
5.

David Ryschawy
89,80
Dominik Rohrbach
45,10
43,66
listina - Dívky I.-II.tř.:
Tereza Slaninová
33,47
34,78
Petra Juhászová
39,75
Lucie Ţukovská
39,23
Karolina Fiedlerová 45,40
43,16
listina - Chlapci I.-II. tř.:
Filip Rolenec
29,76
Lukáš Kocík
32,60
30,13
Pavel Peprníček
41,01
Tomáš Kudrna
41,00
40,76
Vojtěch Fajce
49,40
Michal Kriegler
60,10
Jan Ferda
39,63
38,75
listina - Dívky III.-IV.tř.:
Pavla Holubová
29,12
Lucie Čudková
30,73
Petra Bernardová
36,26
36,69
Lucie Horváthová
37,10
36,74
Veronika Nezvalová 39,45
39,66

82,80
2:52,76
diskv.
1:08,25
36,86
1:16,61
38,10
1:17,33
1:28,76
29,84
1:02,73
37,23
1:21,76
48,78
52,93
diskv.

59,60
1:18,24
1:38,18
1:53,03

28,85
57,97
31,28
1:02,21
1:12,95
1:13,84
1:19,21

Martina Holubová
LYŢOVÁNÍ NA ŠKOLÁCH
Ve středu 17. března zorganizoval kolega Jan Hainiš ve SKI areálu Mladé Buky I. ročník závodů ve sjezdovém lyţování ţáků škol
"Úpského údolí". V kategorii ţáků 2.-5.tř. za účasti pěti škol (Mladé
Buky, Svoboda, Janské Lázně, Rudník, Černý Důl) zvítězil domácí tým
nejtěsnějším poměrem (při rovnosti bodů nejlepším umístěním
závodníků na šestém místě) domácí tým ZŠ Mladé Buky před ZŠ
Svoboda. V kategorii 6.-9. třída zvítězili ţáci a ţákyně ZŠ Svoboda.
Kdo byl "na bedně"?
2.-3.tř. dívky
1. S. Berrová SV
2. Barancová
MB
3. Siegelová MB
2.-3.tř. chlapci
1. Kahoun
2. Šrůtek
3. Kvíčala
MB
4.-5. tř. dívky
1. Hel. Vítová MB
2. An.Škvrnová SV
3. An. Jirková MB
4.-5. tř. chlapci
1. Lukáš Berro SV
2. V. Miškovský
3. Ad.Kubišta JL
6.-7. tř. dívky
1. L.Slaninová SV
2. A.Moravcová MB
3. K. Rychlíková

33,98
37,70
39,11

32,32
35,92
36,95

66,30
73,62
76,06

MB
SV
32,09

28,73
31,16
32,09

29,98
31,20
64,18

30,89
30,64
32,36

30,11
31,09
30,80

61,00
61,73
63,16

29,13
SV
30,95

28,80
29,86
29,23

57,93
28,48
60,18

31,12
34,81
MB

30,14
32,62
37,07

61,26
67,43
33,86

58,71
62,36

57,93

70,93

6.-7.tř. chlapci
1. J. Kulda
SV
2. J. Čukan
MB
3. Max Baier
RUD
8.-9. tř. dívky
1. L. Sochorová
2. A. Wolfová SV
3. T. Krčmářová
8.-9.tř. chlapci
1. Pavel Balcar SV
2. Jiří Šritr SV
3. J. Dvořáček MB

35,90
36,06
37,25

33,31
34,18
34,33

69,21
70,24
71,58

SV
34,77
SV

35,29
37,07
34,43

34,94
71,84
37,43

27,46
30,68
31,90

26,18
27,39
28,62

53,64
58,07
60,52

70,23
71,86

BASEBALL - muţi
Členská schůzka se koná v neděli 28.3.2004 v 18 hod. ve školní
jídelně ZŠ Mladé Buky. Na programu je závěrečná příprava na jarní
sezónu, soupiska hráčů, termínová listina, členské příspěvky, práce s
mládeţí apod. Účast hráčů povinná, příznivci vítáni!
-so
VYBÍJENÁ
Podařilo se nám zajistit na neděli 28.3. od 8 do 10 hod. sportovní
halu na ZŠ Komenského v Trutnově i dopravu ţáků a ţákyň 4., 5. a 6.
tříd. Na třech hracích plochách si můţeme zahrát báječný turnaj,
pokud bude dost zájemců ze škol našeho údolí. Pokuste se probudit
své děti k ţivotu. Můţe to být začátek pestrého sportovního (a třeba i
kulturního) programu pro děti a mládeţ našeho mikroregionu.
Podrobné informace rád dodám. Tel. 499 871 243 nebo 737 683 333.
-so
nahoru - obsah

Technické okénko VII.
Kdyz jsem si zpetne predcital vse co je zde napsano zjistil jsem,
ze se snazim do maleho prostoru natesnat co nejvice informaci. To se
mi zda zakladni chybou meho postupu a tak bych v dnesnim
pokracovani naseho maleho technickeho serialu udelal imaginarni krok
zpet. Tento clanek nebude tedy zaplnen cinnosti PC pri nastartovani
(tkz. boot proces), ale pohled na nektery hardware a komponenty, na
ktere se podivame z vice globalniho hlediska. Jak se rika, malo je
nekdy vice.
Dnes: Neco malo dalsich zakladu
V prnich dilech naseho povidani jsme si nastinily, ze osobni

pocitace jsou vlastne vysledkem honby za ucinnejsim procesem prace.
Pocitace se ukazaly bajecnymi na procesy dat a k jejich ukladani.
Proces, ktery manualne trval nekolik dni mohl byt dosahnut pocitacem
za nekolik hodin - coz setrilo casem a prostredky. Rychlost pocitacu je
merena v cyklech za vterinu. Receno jinak, kolikrat za vterinu jsou
schopni provest jeden proces (ukon). Pamatuji si doby (nedavno
minule), kdy jsem si koupil (za podpory rodicu) svuj prvni pocitac. Ten
behal ve vesmirne rychlosti 100Mhz -- coz znamenalo ze behal o
rychlosti 100.000.000 cyklu za vterinu. Dnesni procesory stihaji
nekolikanasobne vice - kuprikladu 2.5 Ghz = 2.500.000.000 cyklu /
vterinu. Tak trochu neuveritelna rychlost.
Vyrobce procesoru hraje velkou roli v jejich funkcnosti. Dve
hlavni vyrobci jsou Intel a AMD. Mozna si pamatujete jeste jedenoho
vyrobce firmu Cyrix. Kazda firma nabizela jinou strukturu procesoru a
tim i trochu jinou funkcnost. Nyni napr. AMD vyrabi procesory, ktere
jsou receny jako nekolikanasobne rychlejsi nez Intel na te same
frekvenci (napr. AMD 1.8Ghz je vykonnejsi nez Intel 1.8Ghz). Coz je a
neni pravda. Vse totiz zalezi na setu instrukci dodanych s kterym
procesorem. A tak z pohledu herniho a multimedialniho - AMD ma
vykonnost nad procesory firmy Intel. Avsak chceme-li profesionalni
stanici, radeji se poohledneme po Intelu, nebot jejich set instrukci je
lepe prizpusoben profesionalnim aplikacim (profesionalnim rozumim
ne-hram, ne-multimedia). Pokud se podivate do sveho pocitace,
procesor je umisten na desce jednim ze dvou nejpouzivanejsich
zpusobu. Slot 1 je jednim z nich, kde se zasunuje procesor umisteny
na karte. Oficialni nazev tohoto zpusobu umisteni procesoru je SEC
(Single Edge Cartridge). Tento zpusob je uzivan od dob Intel Pentii II.
a vyse. Rozhrani uzivane velice dlouhou dobu je PGA (Pin Grid Array).
Toto je ctvercove rozhrani, ktere je "poseto" mnozstvim malych
jehlicek (pinu). PGA ma vetsina AMD procesoru.
RAM - je nase operacni pamet (Random Access Memory). Tato je
nezbytnou pro funkcnost pocitace. Je to skladiste instrukci a dat, ktera
cekaji k procesu. Byly doby, kdy RAM byla pocitana na kylobajty. S
temito jeden musel zachazet velice opatrne. S nynejsimi cenami se
nezda byti problem si dokoupit 1 Gb (1 Gigabyt = 1.000 Megabytu =
1.000.000 Kilobytu = 1.000.000.000 Bytu -- byt cti bajt). RAM je
vetsinou takova tycka s nekolika cipy, ktera se zastrkava do presne
urceneho rozhrani v pocitaci. Diky ruznym technologiim a rychlostem
mame take ruzne druhy RAM. Ja si pamatuji 30-pinove SIMM (Single
Inline Memory Module). Tricet pinu = tricet elektronickych kontaktu, ci
pro lepsi predstavu tento druh pameti se pripojoval skrze tricet
fyzickych dratu. Jak se nam tak rychlos procesoru zvysovala,
vykonnost RAM bylo take potreba zvysit. Nejprve vymislelo lacinejsi
reseni - vice pinu (vice fyzickych dratu, pres ktere jsou data posilana),
ktere zajistily pristup k sirsimu pasmu dat a instrukci v dany cas. A tak

po 30-pinovych prisla doba 72-pinovych. A jak se technologie menila,
zmenila se i technologie RAM. Avsak diky pozadavkum rychlosti, jeden
se nevyhnul opet navyseni poctu pinu (dratu pro pristup k datum a
instrukcim). Nyni jiz pameti nazivane DIMM (Dual Inline Memory
Module), ktere prichazi ve verzi SO (Small Outline) 72-pin a 144-pin,
take "normalni" DIMM 168-pin. SO DIMMs jsou pouzivany v laptopech
pro jejich velikost. Jak muzete videt, DIMM ma 168 fyzickych "dratu"
na prenos dat a instrukci. Nemel bych take zapomenout na "staronove" DDR (Double Data Rate) pameti, ktere maji stejny pocet pinu
jako DIMM (168), avsak technologie jim dovoluje komunikovat na
"zdvojene rychlosti".
Zakladni deska (Motherboard) - je vlastne srdcem pocitace.
Zakladni deska poskytuje veskere sluzby, konektory, rozhrani a
zakladni systemy nutne pro funkcnost pocitace. Jak se rika, ze
vsechny cesty vedou do Rima, tak ve svete pocitacu vse je primo, ci
neprimo spojeno se zakladni deskou. Zakladni deska poskytuje
rozhrani na umisteni procesoru, propojeni tohoto s dulezitymi ovladaci,
pameti a ostatnimi rozhranimi a komponenty. Kuprikladu, zakladni
deska nam poskytuje rozhrani pro pripojeni klavesnice a mysi, dale
pevnych disku, cd-rom mechaniky, komunikacnich portu.
Nezapomenme na rozhrani pro pametove moduly, procesor a veskere
indikatory funkcnosti (reproduktor, svetla, tlacitka)... Zakladni deska
nam dale umoznuje pridat rozsiritelne karty, ktere mohou mit
ruznorode uziti (o techto bude rec nekdy jindy - jsou to rozhrani typu
EISA, ISA, PCI, AGP...). Do techto rozhrani je mozne vstrcit karty
specialnich urceni. Nejbeznejsi jsou videokarty, zvukove karty, sitove
karty a modemy. Avsak techto specialne urcenych karet je siroka
skala. Na techto deskach je take ulozen zakladni software ovladajici
moznosti teto desky. Tento software je velice maly, avsak ma pristup
primo (ci by se dalo rici - muze hovorit primo) k zarizeni. Lepe receno
komunikovat se softwarem nahranym na techto zarizenich. Tyto
programy nazivame nizkourovnove. Ne proto, ze maji nizkou uroven,
ale proto ze funguji na velike blizkosti hardwaru a jsou nesmirne
technicke. Zatimco vysokourovnove programy jsou blize nam
uzivatelum.
Tim bych pro dnesek zakoncil povidani o technologii. Verim ze
krok zpet nikoho nemrzi. Na jednu stranu jsem si uvedomil, ze snazit
se vtesnat dost informaci na dve stranky je preci jen torchu moc. A
proto zacinam torchu mirnejsi tempo, kde vse bude probrano v trochu
povolnejsim tempu.
Priste: Tak kopni do ty bedny...
Bonus:
Dle meho nazoru jednim z problemu operacniho systemu

Windows je jeho zvlastni pojeti bezpecnosti. Windows se stava
stabilnejsim v tomto smeru, ale to jen diky opakovanym a uspesnym
utokum na tento OS (Operacni System), ktere musely byti vyreseny a
"zaplatovany". Pokud mohu poukazat na worm Slammer, jehoz uspech
se datuje asi pul roku zpet. Tento worm vyuziva chyby v systemu
Windows, ktera byla oznamena dlouho pred narozenim tohoto wormu.
Nikdo se vsak neobtezoval zalepit tyto bezpecnostni diry a Slammer
toho vyuzil.
Doporucuji proto vsem co pouzivaji system Windows 95, 98, ME,
2000, XP a maji pristup k Internetu, aby se cas od casu podivaly na
tuto stranku: http://windowsupdate.microsoft.com/ - tato
stranka vas provede (skoro automaticky) instalaci nezbytnych zaplat.
Take bych doporucil se poohlednout po antivirovem programu (pokud
ho jeste nemate) a i ten aktualizovat alespn jednou(1) za tyden.
Vyzkousejte: http://www.grisoft.cz/ - dobry antivirovy program s
jednoduchou instalaci, jednoduchym ovladanim a castym updatem
virove databaze.
Pokud mate jakekoli otazky ci nejasnosti, rad je zodpovim ke sve
nejlepsi znalosti.
Ma adresa: tomas@skip.cz
nahoru - obsah

Děti - rodiče - škola
Několik informací ze ţivota ZŠ Svoboda nad Úpou
Výuka na základní škole probíhá bez větších problému.
Pokračující stavba provoz školy nijak nenarušuje. Organizace stavby,
dodrţování termínů, přizpůsobování se poţadavkům školy se od
začátku roku 2004 výrazně zlepšilo. Příkladem toho bylo malování
školní budovy o jarních prázdninách, které proběhlo přesně podle
poţadavků školy ve výborné kvalitě a výuku nijak nenabouralo.
Předpokládáme, ţe do konce měsíce března dáme do provozu novou
ţákovskou knihovnu a cvičnou kuchyňku. Postupně instalujeme novou
výzdobu chodeb a vylepšujeme nebo provádíme novou výzdobu
učeben. Ve skladu máme uloţen nový školní nábytek do dvou
budovaných učeben ve 4. podlaţí.
Náš hlavní úkol však je výuka ţáků. Velmi nás těší, ţe přes
všechny těţkosti, které nás v tomto školním roce provázely, jsou naše
výsledky velmi dobré. Dokazují to výsledky našich ţáků v celé řadě
soutěţí, kterých jsme se zúčastnili. A nebylo jich málo. Připomenu
některé z nich. První místo v okresním kole v recitaci a postup do

krajského kola, druhé místo v sólovém zpěvu, první místo v olympiádě
německého jazyka, sedmé místo v olympiádě anglického jazyka, druhé
místo v turnaji malé kopané, třetí místo v soutěţi zdravotnických
hlídek, umístění v první třetině soutěţících v olympiádě dějepisu a
chemie, páté místo v olympiádě českého jazyka, přední umístění na
cyklistických závodech, druhé místo
ve výtvarné soutěţi, šesté, sedmé a čtrnácté místo v zeměpisné
olympiádě. Celostátní matematické soutěţe Klokánek se zúčastnilo
téměř 100 ţáků od čtvrté do deváté třídy. Výsledky byly zaslány k
vyhodnocení. Čeká nás ještě Pythágoriáda , řada soutěţí sportovních a
především přijímací zkoušky ţáků 9. tříd. Pro tyto ţáky probíhá na
škole jiţ od října příprava budoucích studentů, která je pro ţáky
bezplatná a dobrovolná. Letos poprvé mají ţáci od 8. třídy moţnost
výuky druhému cizímu jazyku. Pro angličtináře to je němčina a
naopak. V plné míře vyuţíváme novou počítačovou učebnu, včetně
bezdrátového připojení na internet.
Jiţ několik let zaměřujeme v zimních měsících školní tělocvik na
lyţování. Výsledky ve školním přeboru a závody v obřím slalomu v
Mladých Bukách a počty lyţujících ţáků ukazují, ţe to děláme dobře.
Je to však i zásluha některých rodičů a lyţařského oddílu ve Svobodě
nad Úpou, který nám vytvořil velmi příznivé podmínky pro školní
lyţování. Na školu se 172 ţáky to není rozhodně málo. Kdyţ
nahlédnete do výsledkových listin, těţko budete hledat další školu se
srovnatelným počtem ţáků, která se účastní tolika soutěţí s tak
dobrými výsledky jako škola naše.Stále více se ukazuje, ţe menší
počet ţáků ve třídě je problém ekonomický, který však přináší
zkvalitnění výuky ţáků a tím i lepší vyučovací výsledky.
Váţný problém, který se nám nedaří řešit je nadměrný počet
ţáků hlásících se ke studiu na středních školách. Dokáţeme přesně
odhadnout, který ţák předpoklady má a který nemá a doporučujeme
ţákům a rodičům, aby vše pečlivě zváţili, ale ti často na naše rady
nedají. Ţáci jsou většinou na střední školy přijati, protoţe nabídka
převyšuje poptávku, ale řada z nich v prvním ročníku učivo nezvládne
a přechází se školy na školu a končí na učilištích nebo v pracovním
poměru. O výsledku přijímacích zkoušek a celém rozmísťovacím řízení
budeme veřejnost informovat koncem května.
Nezapomínáme ani na kulturní vyţití našich ţáků. Ţáci 1.-3. třídy
navštívili kulturní pořad v Janských Lázních, celá škola byla na
koncertě Františka Nedvěda mladšího, ţáci 8. a 9. třídy navštívili
divadelní představení v Hradci Králové, ţáci 8. třídy absolvovali dvě
akce zaměřené proti drogám v trutnovském Riapsu. Připravujeme ve
spolupráci s firmou Sever v Horním Maršově na duben akce ke Dni
Země.
Josef Slanina, ředitel školy
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Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz






PÉČE O KRAJINU … Do 30. dubna lze odevzdávat ţádosti na
správě KRNAP ve Vrchlabí o dotaci z Programu péče o krajinu na
údrţbu horských luk. Podmínkou je péče o víc neţ půl hektaru,
která se nachází na území parku a je v katastru vedená jako
trvalý travní porost. Správa nepodporuje mulčování a plochy
vyuţívané k podnikatelským účelům. Ţadatelé musí louky
posekat, uklidit trávu, odstranit nálet, pročistit struţky.
DUBNOVÍ OSLAVENCI … Mnoho jich není, ale třeba se květen
polepší. V dubnu oslaví významná ţivotní jubilea tři dámy: paní
Marie Vrabcová, Alţběta Ruseová a Věra Rezková. Do dalších
dnů, měsíců a let jim přejeme pevné zdraví, dobrou náladu a
hodně elánu do ţivota.
MLADÍ HASIČI … V loňském roce jsme měli 29 pravidelných
schůzek,v květnu jsme byli na exkursi v papírnách v Bělé
p.Bezdězem, v místní hasičské zbrojnici, na hradě Bezděz, v
muzeu Škoda Mladá Boleslav, pomáhali jsme při přípravě
čarodějnic, dělali jsme spolu s hasiči z Janských Lázní uţ třetí
letní tábor v Jiráskových skalách, který byl 14 dní, pomáhali
jsme při 135. výročí zaloţení hasičů ve Svobodě n.Úpou.A
samozřejmě jsme se zúčastnili hry Plamen. Krouţek MLADÝCH
HASIČŮ dne 15. února pořádal Bobové závody na Muchomůrce.
Tyto závody jsme pořádali proto, abychom ukázali, ţe naše děti
jsou šikovné a nebojí se pro druhé udělat trochu zábavy. Plakáty
jsme vyvěsili na poslední chvíli, protoţe si letošní zima s námi
tak trochu hrála. Chtěli bychom poděkovat hlavně
sponzorům,kteří nám dali pro závodníky sladké odměny. Byli to
NOKEMA s.r.o, DA-MI Sochorová Milena, CUKRÁRNA ANETA.
Účast na těchto závodech byla nad očekávání veliká, takovou
akci jsme dělali s dětmi poprvé a myslím si, ţe se mám povedla.
Závody připravili Sabina Hrnčířová, Lukáš Málek, Barbora
Hrnčířová, Filip Trnka, Izabela Hrnčířová, Martin Kyncl, Aleš
Kleprlík, z dospělých Míra Novotný a Sláva Houser měřili čas.
Všem, kteří tyto závody připravovali, sponzorům, ale i
závodníkům, bych chtěla touto cestou moc poděkovat.
Lucie Trnková
HLEDÁME NOVÉ ČLENY DO KROUŢKU MLADÝCH HASIČŮ, DĚTI

OD 5 DO 14 LET. JSTE U NÁS SRDEČNĚ VÍTÁNI ,NAUČÍTE SE
SPOUSTY NOVÝCH VĚCÍ. POŘÁDÁME VÝLETY A EXKURZE A
HLAVNĚ SPORTUJEME A JEZDÍME NA ZÁVODY. SCHŮZKY MÁME
ZATÍM V NEDĚLI OD 10.00 V HASIČSKÉ ZBROJNICI.
LUCIE TRNKOVÁ - TEL.776 798 666


Občané pozor! … V pondělí 29.3.2004 bude od 9.00 - 17.00
hodin v prostorách Městského úřadu Trutnov prováděno pro
veřejnost bezplatné měření hladiny cukru v krvi - glykémie.
Zveme všechny občany Trutnov a okolí.
Miloš Machan, Územní organizace Svazu diabetiků ČR.








C.A.MARTA … pořádá nákupní den do Polska KUDOWA ZDROJ ,
v sobotu dne 27.března odjezd 7.00 hod.od nádraţí . Cena 120,Kč Přihlášky na telefon. 604 907 226 Tomešová
ŢÁDOST O PŘÍSPĚVEK … na provoz motorového vozidla pro
tělesně postiţené občany na období od 1.1.04 do 31.12.04 formulář je k vyzvednutí na Městském úřadu ve Svobodě nad
Úpou.
SVOBODSKÁ ŠKOLA OPĚT BODOVALA! … Pavla Holubová
postoupila v recitaci z okresního kola do krajského!!!!
Váţený pane, reaguji na Váš podnět z posledního vydání SF a
sděluji Vám kontakt na firmu: Opravy-údrţba ve stavebnictví,
Servis - elektroinstalace, vodoinstalace - odpady - kanalizace
tel: 499 871 357, mobil: 603 368 332, adresa:5.května 442,
542 24 Svoboda nad Úpou. S pozdravem Libor Mašek
nahoru - obsah

