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Úvodník - "náctky" ohrožený druh
Nejprve citace ze slovníku cizích slov: "teenager (týnejdžr) je
osoba mezi 13 až 19 lety". Vhodný český ekvivalent neznám.
Sociologové používají pro období mezi dětstvím a dospělostí název
"mládež", ale nejsou jednotni v horní hranici - je to osmnáct nebo
třicet let? "Puberťák" je přesnější označení týnejdžra, ale zní příliš
hanlivě. Přitom se jedná o velmi krásné, i když složité období života
člověka. Pojem týnejdžr vznikl z anglických názvů čísel ve věku
dospívání, které všechny končí na -teen.: 13 = thirteen, 14 =
fourteen, 15 = fifteen, 16 = sixteen, 17 = seventeen, 18 = eighteen,
19 = nineteen, podobně jako v češtině -náct. V době, kdy tenhle věk
prožíváte, se vám obvykle nezdá moc půvabný - a už se nemůžete
dočkat, až vám bude "-cet" let. Kouzlo dospívání oceníme teprve
tehdy, když přijdeme do období -sátníků.
Proč jsem si zvolil pro dnešní úvodník povídání o mládeži? Za pár
dnů bude Nový rok. To bývá doba bilancování, ale také různých plánů
nebo předsevzetí. Obvykle chceme alespoň něco ve svém životě
zlepšit. Někdo chce zhubnout pár kil, jiný přestat kouřit, zlepšit si
fyzickou kondici, najít si lepší zaměstnání nebo více se věnovat své
rodině, dětem nebo vnukům. Čím je člověk starší, tím častěji
vzpomíná na dobu svého dětství i dospívání, ale jeho pohled na
minulost má novu dimenzi. Dnes ví nejen to, co ve svém životě udělal
a co se naučil, ale také to, co mohl udělat, nebo co všechno se mohl
naučit, kdyby …
Nechci házet hrách na stěnu. Chci jenom připomenout starším a
moudrým, že budoucnost našeho města je v mládeži. V pondělí bude
další veřejné zasedání zastupitelstva - a bude se schvalovat rozpočet
na rok 2004. Mám ve svém archivu rozpočty za uplynulých deset let a
mohu proto srovnávat. Víte ještě, kolik se vyčlenilo na podporu
kultury, tělovýchovy a sportu v minulých letech a kolik je v návrhu
dnes? Jsem přesvědčen o tom, že by měla návrhu rozpočtu předcházet
delší příprava a hlavně rozhovory se všemi lidmi a organizacemi, které
se na výchově mládeže podílejí. Není to ale jen penězích. Mohl bych
dlouze popisovat, jak pestrou a hlavně jak kvalitní nabídku využití
volného času jsem měl na vesnici o 650 obyvatelích já ve svém dětství
a mládí.

Jaká je současná situace v mimoškolní tělesné výchově a
sportech ve Svobodě? Leden a únor je díky dobré práci lyžařského
oddílu a široké partě schopných cvičitelů pro téměř stovku dětí v
pohodě. Asi dvacet dětí má dvakrát v týdnu šanci zimní fotbalové
přípravy, zhruba dvacítka schůzky mladých hasičů, totéž mladí rybáři.
Dvacítka dětí má konečně šanci zahrát si v Rýchorce stolní tenis.
Odrostlejší mládež se schází v nevelkém počtu na volejbal v
nevytopené a hlavně nebezpečné sokolovně. Asi dvacítka kluků a
děvčat se věnuje skautingu. Školáků (na ZŠ) jsou téměř dvě stovky,
další dvě stovky je svobodské omladiny. Jak všichni tráví svůj volný
čas? (Možná, že údaje jsou nepřesné, na rozdíl od minulých let
neexistuje organizace nebo instituce, která by tuto činnost
koordinovala).
A jaká je potřeba? Mladý člověk by měl mít šanci dvě hodiny
denně věnovat své tělesné kondici. Sportovní kluby nebo oddíly by
měly svým programem motivovat své členy, aby na sobě sami
individuálně pracovali (běhání, posilovny apod.). Nežli se dočkáme
vybudování potřebného zázemí v našem městě, měli by rodiče, učitelé
a zastupitelé dát hlavy dohromady.
-so
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Sportovní zprávy
FOTBAL - muži
Přišel čas Vánoc, skončila podzimní část okresního přeboru a
nastala doba bilancování. Byla to nejhorší polovina sezóny, jakou
pamatuji a je nutno si přiznat příčiny našeho podzimního výkonu
(nezdaru). Začal bych nedostatkem fotbalistů. Nevhodně doplněný
kádr nastupoval na každý zápas v jiné sestavě a vázla souhra a důvěra
mezi hráči. Za druhé špatná disciplína v mužstvu znamenala mnoho
ztracených bodů a zbytečných gólů. To vedlo mnohdy až k ostudné hře
celého týmu. Z toho vyplynula nechuť některých hráčů do hry a
psychický propad až na dno. Dále chování některých hráčů hraničilo s
lidským chápáním a důsledky všichni, co na fotbal chodíte, jistě znáte.
Poslední místo v tabulce a šestibodová ztráta na umístění, které by
zaručilo záchranu okresního přeboru ve Svobodě, budiž nám pro jarní
část výzvou k lepšímu výkonu.
Jak toho docílit? Je nutné doplnit kádr vhodnými typy hráčů a
získat zpět chuť do hry. Vytvořit ve Svobodě partu, která potáhne za
jeden provaz a dokáže zahrát s každým soupeřem. Čeká nás tvrdá

zimní příprava a každý má šanci se prosadit do základního kádru.
Závěrem vám přejeme krásné Vánoce, pevné zdraví a šťastný nový
rok 2004!
Za MFC Martin Drahota
Zpráva ml. žáků
V našem mužstvu je nyní celkem 17 aktivních hráčů, kteří
nastupují k utkání okresní soutěže. Jsou to Petr Beneš, Lukáš Berro,
Marek Boček, Patrik Ebert, Martin Gloss, Vavřinec Jiránek, David
Klucho, Sandra Králová, Vratislav Miškovský, Martin Morávek, Bolek
Pospíšil, Filip Rydval, Matěj Říha, Jaroslav Skuček, Jiří Štancl, Adam
Trejbal, Tomáš Turyna. Nyní je naše mužstvo na posledním místě se
skórem 8:65 a bez bodu. Je škoda, že sezona začala již o prázdninách,
kdy děti nebyly doma. Potom bylo období nemocí a náš tým se poprvé
kompletní setkal až na posledním zápase ve Rtyni, kde jsme prohráli
0:2. Tréninky jsou vždy ve čtvrtek a v neděli se chodí běhat, potom se
hraje fotbálek. Do tělocvičny v Horním Maršově chodí v průměru tak
12 dětí a na běhání 4 až 5. Od 15. srpna do 20. listopadu bylo celkem
22 tréninků a 9 zápasů. Nejvíce tréninků absolvovali: Bert - 21,
Trejbal - 20, Miškovský -18, Skuček -18, Boček - 18
Tabulka ml. žáků:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Poříčí
Dvůr Král. B
Vítězná
Rtyně
Rudník
Úpice
Mladé Buky
Bernartice
Svoboda

8
7
5
5
5
3
3
1
0

1
1
0
0
0
0
0
0
0

0
0
3
4
3
6
5
7
9

60:8
30:8
36:18
28:18
26:24
24:28
16:28
9:40
8:65

25
22
15
15
15
9
9
3
0

Výsledky zápasů:
Svoboda - Rtyně
Rudník - Svoboda
Svoboda - Vítězná
Dvůr Král. - Svoboda
Poříčí - Svoboda
Svoboda -Úpice
Svoboda - Bernartice
Mladé Buky - Svoboda
Rtyně- Svoboda

0:4
12:3
0:9
4:2
13:0
0:10
1:4
7:2
2:0

(0:2)
(3:0)
(0:3)
(2:1)
(4:0)
(0:4)
(0:2)
(3:0)
(0:0)

Střelci branek Beneš 3, Klucho 2, Trejbal 2, Morávek 1
Nejlepší hráči podzimu: Bert, Beneš, Berro, Pospíšil, Rydval

Na zimu jsme pro ml. žáky zatím připravili 4 zimní turnaje: 10.1
Úpice, 24.1 Červený Kostelec, 14.2 Úpice, 7.3 Úpice.
Doufám, že se nám zimní příprava podaří a budeme bojovat o
lepší umístění než v minulém roce. Tréninky začínají opět 8.1.2003 od
16.00 hodin v tělocvičně v Horním Maršově.
Vše nejlepší , hodně
zdraví a štěstí do nového roku 2004 Vám všem přeje trenér ml. žáků a
spol.
LYŽOVÁNÍ
Zápis do lyžařského výcviku pro začátečníky a mírně pokročilé
proběhne v pondělí 5. ledna 2004 od 1430 do 1500 hodin na
lyžařském vleku DUNCAN ve Svobodě nad Úpou. Zápisné na celou
sezónu činí 200,- Kč + platná sezónní jízdenka nebo bodová jízdenka
(začátečníci možno bez jízdenky). Lyžařský výcvik probíhá každé
pondělí od 1500 do 1630 pod vedením zkušených cvičitelů. Za lyžařský
oddíl Martina Holubová tel. 499 771 595 nebo mobil 605 877 858.
STOLNÍ TENIS
V sérii pěti turnajů akce "Sportuj s námi 2003" zvítězili v
jednotlivých kategoriích Martin Búš, Tereza Krčmářová, Jan Sainer a
Michaela Hůrková. Podrobnosti a fotky najdete za výlohou na radnici.
nahoru - obsah

Horké zprávy
Dáša Palatková ze "Svazku měst a obcí Krkonoše" nám dodala aktuální
zprávu:
Cyklotrasy
Sněhu přibývá a v Krkonoších se věnují cykloturistice. Dohoda o
úpravě nyní již 540 kilometrů běžeckých stop na hřebenech i v blízkém
podhůří Krkonoš bude s přibývající sněhovou pokrývkou naplňována.
Ve Vrchlabí si však povídají o cykloturistice. Schází se tu nově
ustanovená pracovní skupina lidí - zástupci Svazku měst a obcí
Krkonoše, Správy Krkonošského národního parku, Klubu českých
turistů, Krajského úřadu Libereckého a Královéhradeckého kraje,
starostové některých obcí i podnikatelé. Zabývají se řešením
konkrétních úkolů vyplývajících z projektu cykloturistiky v Turistickém
regionu Krkonoše, "Krkonoše ze sedla kola". Jak potvrdil Dr. P.Klapuš,
nejdéle do poloviny roku 2004 by chtěli mít projekt rozpracován a
ujasněno i jeho financování. "Cílem je během dalších tří až čtyř let
vybudovat v Krkonoších kvalitní síť značených cykloturistických tras,

které budou korespondovat se službami turistické autobusové a
železniční dopravy jak na české tak i polské straně Krkonoš", doplnil
P.Klapuš.
Na posledním jednání ve Vrchlabí Ing. Miloš Růžička, pracovník
Krkonošského národního parku potvrdil, že Správa Krnap záměr
koordinované cykloturistiky jak v oblasti Krkonošského národního
parku, tak, i v podhůří vítá. Dále řekl: "Právě prospěchu ochrany
přírody hřebenových partií hor odpovídá rodící se projekt "Dlouhé tahy
převážně z kopce", trasy vedoucí z vrcholových partií hor do nižších
poloh v podhůří." V současné době budou kompletní podrobné
podklady zpracovávány do digitální podoby. Aktuální, tzv. mateřskou
cykloturistickou mapu povede ve své "správě" za celou krkonošskou
oblast Krkonošský národní park. "Pro cykloturisty jsou důležité
nejenom praktické výstupy - mapy a internetové podklady," upozornil
Petr Kiják. "Důležité je, aby o projektu cyklotras byli informováni
hlavně pracovníci informačních center, recepční hotelových zařízení a
penzionů. Zvláště na ně se budou s poptávkou na mapky, jízdní řády
turistické dopravy i na další související služby se svými dotazy obracet
zájemci o cykloturistiku v Krkonoších a Podkrkonoší."
-Ptnahoru - obsah

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


Vážení přátelé, přejeme Vám vše nejlepší a hodně zdraví v
novém roce 2004. Přejeme Vám a Vašim rodinám hodně
šťastných dnů a hodně pohody ve chvílích, které budete trávit
společně i každý sám. Přejeme vám , abychom si vždy našli
chvíli na milý úsměv a hřejivá slova, kterými můžeme druhého
potěšit. Vždyť spokojený život člověka nezáleží pouze na
hmotných statcích, ať obecních nebo soukromých, ale na
společné vstřícné atmosféře a kvalitě mezilidských vztahů. Ještě
jednou hezké Vánoce a šťastný nový rok 2004.
Dagmar Berrová starostka
Ivana Hlaváčková tajemnice MěU Svoboda nad Úpou



Krásné svátky vánoční, hodně zdraví, štěstí a pohody, mnoho
úspěchů v novém roce 2004 přeje Ivana Balcarová - MěÚ
Svoboda nad Úpou










Veselé Vánoce a šťastný nový rok přeje občanům kolektiv
pracovníků MěÚ ve Svobodě nad Úpou.
LEDNOVÍ JUBILANTI … Významná životní jubilea oslaví v
lednu 2004 pan Vladimír Stejskal, paní Anežka Tomanová, paní
Anežka Horáková, paní Helena Ivanová, pan Vincenc Skrbek,
paní Jaroslava Hanušová, paní Marie Bílá a paní Marie
Nováčková. Všem oslavencům přejeme do dalších let pevní
zdraví a hodně krásných dnů v novém roce 2004.
VĚRA HRBÁČOVÁ VZKAZUJE … Přeji svým zákaznicím hezké
prožití vánočních svátků a vše nejlepší do nového roku. Těším se
na Vás v našem novém působišti - Kadeřnictví u kostela v
Trutnově. mob. 604 680 615
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA … TEXLEN - LENA, a.s. Mladé Buky,
Krkonošská 51 přijme větší počet zaměstnanců do 4 směnného
(nepřetržitého provozu) na pozice Obsluha textilních strojů seřizovač (pomocník) tkalcovských stavů. Výhodu mají zaučené
nebo vyučené tkadleny nebo seřizovači. Nástup možný během 1.
čtvrtletí 2004, u vybraných profesí i dříve. Kontakt: pí Jaroslava
Řemínková, tel. 499 873 181 - 183
CVIČENÍ PRO ŽENY PILATESBalanční cvičení na míčcích
 redukuje množství podkožního tuku
 odstraňuje bolesti zad
 určeno všem - nezáleží na úrovni zdatnosti ani věku
KDY: Každý pátek od 17.00 do 18.00 hodin
KDE: REHAB - STUDIO Svoboda nad Úpou (budova pošty - 1.
patro)
! ZAČÍNÁME 9. LEDNA 2004! INFO: M. Slavíková 777 210 251
1 hodina / 40,- Kč
nahoru - obsah

