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Úvodník - stávka učitelů! Máte děti? Týká se i vás!!
Ve Svobodě se stávkovat nebude, u sousedů v Horním Maršově,
Mladých Bukách a na většině trutnovských škol ano. I když se tato
stávka zatím nedotkne vašich dětí, problémy ve školství by vás
zajímat měly!! Podám alespoň základní informace:
1) Víte, co je to OROS?
Oblastní rada Odborového svazu pracovníků školství (OROS) zastupuje
zájmy pedagogických i správních zaměstnanců školství bez ohledu na
to, zda jsou nebo nejsou členy odborového svazu. V našem okresu je
předsedkyní OROSu Jana Tremlová, kterou všichni občané Svobody
znají jako dlouholetou učitelku českého jazyka na zdejší škole.
2) Jaké jsou cíle stávky?
Asi nebude pro většinu čtenářů tajemstvím, že naše školství prochází
hlubokou krizí. Průměrný měsíční plat zaměstnanců českého školství je
o dva tisíce menší než republikový průměr. Z toho vyplývají
proklamované cíle stávky: Vzrůst objemu mzdových prostředků v
regionálním školství o 10 mld. Kč v roce 2004. Dílčím cílem je plné
pokrytí nové 16ti třídní tabulky, vyplacení 13. a 14. platu v obvyklé
výši a nezkrácený objem nenárokových složek platu.
3) Jaké má praktické důsledky stávka pro její účastníky?
Po dobu stávky nepobírají stávkující plat. Je to vlastně neplacené
volno, které je v souladu se zákonem, pokud stávkující dodrží všechny
podmínky stanovené zákonem. Rozumný člověk tuto demokratickou
výsadu použije jenom v krajním případě - a takový případ ve školství
skutečně nastal.
4) Má současná vláda peníze na pokrytí dalších výdajů ve
školství?
Odboráři tvrdí, že ano, že je to jenom problém priorit při sestavování
státního rozpočtu.
5) Mohu říct svůj názor na tenhle problém?
Jsem přesvědčen, že se ve školství jedná především o systémový
problém. Když ubyla v posledních deseti letech téměř polovina žáků a
škol naopak přibylo (stačí se rozhlédnout po našem okrese), není
logické, že chybějí peníze nejen na mzdy? Školní budovy, které měly
posloužit zhruba 50 let přesluhují stovku - a kantoři nejen šedesátku,
ale i sedmdesátku. Krásně o tom píší dnešní Lidovky: "Sami učitelé si

typického českého kantora představují jako nejméně padesátiletou
unavenou a nervózní ženu". A brněnský pedagog David Andrle říká,
jak by měl vypadat ideální kantor: "Měl by jím být třicetiletý muž plný
sil, elánu a radosti z práce!" Kdo by to ale dělal za plat, kterým není
možné uživit rodinu?! Aktuální zprávy o stávce učitelů vytlačily
původní úvodník o svobodském kronikáři panu Františku Koudelkovi.
Podobně jsem musel improvizovat i ve sportovních zprávách, když
jsem článek trenéra mladších žáků pana Machana dostal až po
uzavřené sportovní stránce, inzerci jsem musel přišpendlit k programu
kina Vlast - a na upozornění, že další číslo SF již bude za 3,- Kč, ani
nezbylo místo. Věřím, že si čtenáři své zprávy uvnitř listu najdou.
St. Ondráček
ZAJÍMÁTE SE O HISTORII?
Vzpomínáte si ještě na úvodní slogan minulého čísla o smyslu
života ("život je hledání" ...)? Chtěl jsem psát o hledání nových
životních cest, zlepšování mezilidských vztahů, způsobech komunikace
apod. Nakonec to dopadlo vinou aktuálního problému úplně jinak.
Abych předešel rozhořčeným reakcím čtenářům prohlašuji, že shánění
"šmirglpapíru" určitě není smyslem života. Dnes mohu všechny
svobodské patrioty potěšit zprávou, že díky báječné spolupráci
knihovnice paní Pavly Tůmové, šéfa trutnovského archivu pana Bc
Romana Rejla a hlavně svobodského kronikáře pana Františka
Koudelky, máte k dispozici v městské knihovně přefocenou
svobodskou kroniku (přes 700 stran!!!). Navíc jsme se s panem
Koudelku dohodli, že budeme v besedách o historii pokračovat každé
úterý dopoledne.
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
so 9/8 17.00 Lánov - Svoboda 4:3
so 16/8 17.00 Svoboda - Dol. Kalná 1:2 (0:0) Branka: Matějka
Sestava: Dvořák, Serbusek, Hendrych, Stránský, Roudný, Drahota, Š.
Vlček, Berky, Horáček, Matějka, Zahálka
Střídali: 46. min. Karlík, 55. min. Trojánek
Svoboda podala ustrašený a bojácný výkon, který nestačil na
zkušené mužstvo Dolní Kalné. Hosté byli po celý zápas fotbalovější a
zaslouženě zvítězili. Domácí stačili korigovat Matějkou.
so 23/8 1700 Svoboda - Pilníkov 1:0 (0:0) Branka: Š. Vlček Sestava:

Dvořák, Serbusek, Berky, Trojánek, Vlček, Šrinc, Hendrych, Roudný,
Horáček, Matějka, Karlík
Střídali: Stránský, Klucho
První a velice důležité vítězství Svobody. Po 21 letech má
Svoboda tři body v OP a věříme, že naše výkony půjdou nahoru.
Zasloužené vítězství, které mohlo být ještě větší, kdyby se proměnily
šance. Rozhodla až 85. minuta, kdy si na rohový kop naskočil Štěpán
Vlček a rozhodl zápas. Nutno vyzdvihnout výkon brankáře Dvořáka,
který opět podal výborný výkon a podržel domácí mužstvo. Diváky
zveme tuto sobotu do Kunčic a v úterý 2.9. do Hostinného, kde
hrajeme o finále Poháru OFS. Další zápasy Okresního přeboru:
so 30/08 17.00 Kunčice - Svoboda
so 06/09 17.00 Svoboda - Hostinné
út 09/09 17.00 Svoboda - Strážné
so 13/09 17.00 Úpice - Svoboda
so 20/09 16.30 Svoboda - Libeč
so 27/09 16.30 Podhůří - Svoboda
so 04/10 16.00 Svoboda - H.St. Město
so 11/10 14.00 St. Buky - Svoboda
so 18/10 15.30 Svoboda - Černý Důl
so 25/11 14.30 Kocbeře - Svoboda
so 01/11 14.30 Svoboda - Lánov
ZAJÍMAVOSTI Z KLUBU:
Tento týden jsme získali na půlroční hostování dalšího hráče T.
Vacka, který nám přichází pomoci výměnou za J. Kyncla. V současné
době u nás hostují:
brankář J. Dvořák z Vrchlabí
obránce M. Berky z Horního St. Města
záložníci A Zahálka a M. Jiránek z Horního St. Města
T. Vacek, K. Hendrych a M. Serbusek z Trutnova
Příští číslo vám představím kompletní sestavu našeho mužstva pro
sezónu 2003-2004.
MLADŠÍ ŢÁCI
Svoboda - Rtyně 0:4
Mladší žáci nastoupili k prvnímu utkání velmi oslabeni
(prázdniny) a podlehli Rtyni 0:4. Věříme, že v kompletním složení se
budou moci měřit s ostatními soupeři a podají lepší výkony.
Martin Drahota
BASEBALL

SB Rýchory začaly v sobotní dvojutkání v Ostravě nedobře již při
odjezdu z Mladých Buků. Klíčový (ten co má klíče od vybavení) hráč
zaspal, autokar nebyl tak úplně v pořádku a tak se musel vyměnit za
jiný, při přestávce ve Vamberku zničehožnic ušlo přední kolo a muselo
se měnit. Ale jinak celkem v poklidu. Rýchorám v těchto zápasech o
nic nešlo, neboť jejich poslední příčku již nebylo možno ničím ohrozit.
Ostrava na tom byla jinak. Pokud by třikrát v tomto víkendu vyhrála a
Technika Brno třikrát zaváhala v zápasech s Altronem Krč, pak by se
vyhnula baráži o udržení v Extralize.
Oba zápasy byly vyrovnané a rozhodly je především dvě věci:
rozhodčí, kteří přáli očividně domácím a již tradiční chyby obrany
Rýchor. První zápas rozhodla vlastně již druhá směna, kdy Ostrava
skórovala 5x, a když se Rýchory pokoušely v konci stáhnout rozdíl,
nebylo jim přáno. Konečný stav 11:5 (Lawyer - homerun za tři
body!!).
Druhé utkání začal na kopci výborný Veverka, kterého z kopce
dostaly chyby polařů v sedmé směně a na kopec musel Louda, který
skvěle ukončil snažení Ostravy o další body. I tak bodový rozdíl ze
sedmé směny Arrows Ostrava stačil k vítězství 9:4. Ač se rozdíly obou
utkání zdají vysoké, byly v obou zápasech důsledkem jedné
nepovedené směny, kdy se pálkařům domácího týmu podařilo rozhodit
hostující obranu a udělat si rozhodující náskok.
Sobotní sestava: Zengler, Veverka,Louda, Sklenár Ladislav, Sklenár
Radim, Procházka, Köhler Ladislav, Lawyer, Pašťálka, Sikora, Med,
Wolf.
Nedělní utkání v Mladých Bukách bylo opět vyrovnanou partií, ve
které byli pro změnu rozhodčí nakloněni domácím Rýchorám (i když se
nechali "ukecat" kouči Ostravy k některým úpravám svých
rozhodnutí). Ostrava dlouho vedla, ale homerun Bradleyho Lawyera
zařídil vyrovnání a teprve ve třetí nastavené (12.) směně se podařilo
po fatální chybě obrany Ostravy Rýchorám obsadit mety a odpalem
Standy Zmatlíka rozhodnout zápas. Perfektními výkony se v celém
víkendu na kopci Rýchor předvedli Louda a Veverka a na pálce
především Lawyer.
Konečný výsledek: Rýchory-Ostrava 8:7
Nedělní sestava: Špaček, Veverka, Louda, Kovařík Marian, Sklenár
Ladislav, Sklenár Radim, Procházka, Poláček, Köhler Ladislav, Lawyer,
Pašťálka, Sikora, Med, Zmatlík
Za čtrnáct dní začíná baráž o udržení se v Extralize a Rýchory
Vás tímto zvou ke svým domácím zápasům. Rozpis zápasů týmu SB
Rýchory uvádíme:
so 30.08. 14.00 Sokol Hluboká - SB Rýchory
ne 31.08. 14.00 SB Rýchory - Sokol Hluboká
so 06.09. 14.00 SB Rýchory - Třebíč Nuclears

ne 07.09. 14.00 SB Rýchory - Pelikans Bučovice
so 13.09. 14.00 Arrows Ostrava - SB Rýchory
ne 14.09. 14.00 Orlice Choceň - SB Rýchory
so 20.09. 14.00 SB Rýchory - Arrows Ostrava
ne 21.09. 14.00 Pel.Bučovice - SB Rýchory (v Olom.)
so 27.09. 14.00 Třebíč Nuclears - SB Rýchory
ne 28.09. 14.00 SB Rýchory - Orlice Choceň
04.-05.10. náhradní termíny
Celkem pětkrát během září můžete naše hráče povzbudit v
těžkých bojích s kvalitními českými i moravskými týmy.
Roman Klempíř
FOTBAL MLADŠÍCH ŢÁKŮ
K prvnímu utkání na úvod sezóny 2003-2004 jsme nastupovali
proti týmu Rtyně. Naše sestava byla znovu neúplná, neboť hráči byli
ještě na prázdninách. Tento zápas jsme chtěli odvolat, protože jsme se
domnívali, že se ani nesejdeme. Ovšem k zápasu se dostavilo 14 dětí,
což mě velmi potěšilo. Zápas začal v krásném letním počasí. Naši hráči
hned v úvodu zápasu znovu zásluhou obrany inkasovali nešťastný gól
(5min). Utkání se na chvíli uklidnilo a hra se přesouvala z jedné strany
na druhou. Už se zdálo, že by jsme mohli vyrovnat, ale po hrubce
brankáře soupeř zvýšil na 2:0. Do přestávky tento výsledek vydržel.
Do druhé půle jsme nastupovali s tím, že vývoj zápasu zvrátíme, ale
naše chuť po vítězství vůbec nebyla znát. Hráli jsme bez zájmu a
chuti, proto nám tým ze Rtyně přidal ještě dva góly a tím zápas
skončil.
Sestava: Turyna - Králová, Kopečný, Boček (Kocík), Říha, Hofman
(Trejbal), Ebert, Kuricová, Miškovský (Stehlík) - Rydval, Pospšil.
Příští utkání se hraje v neděli 31.8. v Rudníku ve 13 hodin.
Odjezd je z náměstí v 11,45 hod. Přijďte alespoň ve stejném počtu
jako proti Rtyni!
Machan, trenér
BASEBALL
Deset těžkých zápasů (z toho pět doma) čeká během září na
hráče SB Rýchory. Nebudou mít jediný víkend volný (jako ostatně celé
jaro). V sázce je ale opravdu hodně. Hráče nečeká procházka růžovou
zahradou, ale pokud budou hrát všichni kvalitní hráči našeho týmu - ať
již si říkají áčko nebo béčko - nejsme bez šancí. Diváci se mohou těšit
na pěkné boje. Poslední extraligové zápasy na domácí půdě, kdy
bývalé áčko a béčko zakopalo válečné sekyry, to dokazují.
O víkendu jsem se zúčastnil slavnostního otevření nového
báječného baseballového stadiónu v Olomouci za přítomnosti nejen

téměř kompletní baseballové generality, ale také významných
představitelů města Olomouce i moravských politiků (od primátora
města přes senátora až po olomouckou poslankyni parlamentu). Měl
jsem dost času si popovídat s funkcionáři extraligových klubů. Někteří
na rozdíl od nás finanční problémy neznají. Těžko můžeme konkurovat
třeba brněnským klubům, když kromě podpory sponzorů dostávají od
města pro nás nedostižné finanční částky (Technika 500 tis. a Draci
800 tisíc Kč!!) - a přitom Brno má na triku přestavbu Boby-centra a
další extraligové giganty (fotbal, hokej apod.).
To, že se u nás hraje Extraliga, je neuvěřitelné!
nahoru - obsah

Návštěva v Dehtochemě
Předem se musím omluvit všem občanům Svobody, kterým jsem
slíbil projednat problém "dehtového" zápachu s firmou Dehtochema,
respektive s paní ředitelkou Ing. Helenou Kindlerovou. Chvíli trvalo,
než jsme se díky mému delšímu pobytu v zahraničí shodli na termínu
schůzky a po návštěvě v podniku jsem si též chtěl ještě ověřit jeden
odborný údaj (což se mi bohužel dosud nepovedlo). Z těchto důvodů
informuji o našem jednání až nyní.
Paní ředitelka s panem M.Konečným mi ukázali celý provoz při
běžném provozu linky. Byl jsem překvapen, že v halách ani v celém
prostoru Dehtochemy není ani zdaleka takový zápach, který je často
cítit v centru Svobody. Byl jsem přítomen i stáčení cisterny do
zásobníků. Vedením podniku jsme byl informován o technologii a
opatřeních, která jsou dělána v rámci zlepšení negativního vlivu na
životní prostředí. Nejvýznamnější je zakrytování dopravníků jemně
mletých plnidel do asfaltových pásů. Prašnost by tedy měla být v
tomto roce minimální (nechť posoudí obyvatelé v přímém okolí). Dále
jsem byl seznámen s jedním opatřením k nadměrnému úniku zápachu.
Další opatření však budou realizována až ke konci roku 2007, protože
jsou finančně velice nákladná a k tomuto datu jsou provozy
podobného typu povinny tato opatření splnit. Za největší přínos naší
schůzky však považuji diskusi o případech možné technologické
nekázně, kdy může docházet k nadměrnému úniku zápachu. Paní
ředitelka slíbila tyto případy ohlídat a na základě upozornění občanů (i
telefonických) tyto úniky prověřit.
Radko Tásler

nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz
Vážení spoluobčané,
Den co den, se zabývám otázkou rekonstrukce školy ve
Svobodě.Vím, že názory jsou různé a diskuse o rekonstrukci školy byla
mezi zastupiteli velká a nekompromisní. Nekompromisní z více
politických stran, které nechtěly dopustit, aby se rekonstrukce odložila
na dobu nezbytnou na sehnání státních dotací, s výtkou "to už tady
jednou bylo". Ani po setkání zastupitelů s projektantem, který již
několik škol rekonstruoval a který se vyjádřil k celé rekonstrukci jako
zbytečné (v tomto rozsahu). Navrhoval akci pozdržet a připravit
rekonstrukci jinak. Jinak ve smyslu zlevnění akce a zlepšení podmínek
pro žáky, kteří budou po rekonstrukci sice v jedné budově, ale lavice a
vybavení pro výuku zůstane stejné, protože na vybavení nezbudou
finance. Projektová dokumentace řeší vestavbu 4 učeben o celkové
ploše 265 m2 s příslušným zázemím. Dvě učebny budou využity jako
kmenové třídy a dvě jako místnosti školní družiny. Umístění školní
družiny do IV. NP je nevhodné z provozního hlediska - družina má být
umístěna v nejnižším nadzemním podlaží .(Toto pan ředitel akceptoval
a řeší družinu v přízemí). Projekt rovněž řeší dostavbu výklenků v
III.NP, sociální zařízení u "tělocvičny" a zateplení celé budovy. Zůstane
stejná i stávající "tělocvična". Zde si dovolím citovat z podkladů, které
dostali zastupitelé v době jednání o rekonstrukci.
"Za celou dobu užívání školy nedošlo k realizaci výstavby školní
tělocvičny. Sportovní vyžití žáků je tak ve školní i mimoškolní době
vázána na stávající dvě místnosti o rozměrech 85 a 50 m2. V současné
době ve Svobodě nad Úpou není možnost vyžití jiné tělocvičny. Z toho
vyplývá i nemožnost sálového sportování (sálový fotbal, volejbal,
basketbal, florbal atd.) i mimo vyučování a to školní mládeže i
dospělých. Dále se píše, že dětí nám stále ubývá a spousta dětí
bohužel odchází do jiných sousedních škol."
Asi se ptáte co tím chci říci .V podstatě jen to, že odsouhlasení
celé rekonstrukce byla chyba a bohužel na ni budeme doplácet všichni
- a to minimálně po dobu 10 let. Proč se k tomuto tématu vracím?
Mám pocit, že by lidé měli vědět, jak probíhala jednání. Také mě straší
stále narůstající vícepráce, se kterými se při rekonstrukci musí počítat.
Ale na toto všechno pár lidí ze zastupitelstva upozorňovalo. Bohužel
nás bylo málo. Hlasování se tehdy zúčastnilo 14 zastupitelů, 9
zastupitelů bylo pro rekonstrukci, 4 zastupitelé byli proti a jeden se
zdržel hlasování.

Nicméně rekonstrukce probíhá, doufejme ke zdaru věci a snad se
nám časem podaří i ta tělocvična.
Dagmar Berrová


KNIHOVNA PRO VÁS … zajistila přefocení svobodské kroniky,
která je mimořádně atraktivní hlavně díky perfektní práci
kronikáře Františka Koudelky. S ním jsme dohodli sérii hovorů o
historii našeho města i regionu. Ty budeme postupně natáčet a
přepisovat do digitální podoby. Záznamy besed i jejich přepis
bude k dispozici v naší knihovně. Navíc čtenáře potěšíme novými
fotografiemi, i novým systémem vyhledávání jejich souborů.
knihovnice Pavla Tůmová





ZÁŘIJOVÍ OSLAVENCI … V září oslaví svá životní jubilea paní
Anastázie Hradecká, paní Božena Stanislavová, pan Edgard Reil,
pan Jan Novák, pan Jaromír Kučera, pan Václav Drábek a pan
Antonín Kuric. Všem oslavencům přejeme i do dalších let pevné
zdraví a hodně pohody.
NEZAPOMEŇTE … že do 31.8.2003 má být uhrazena druhá
splátka poplatku za odpady. Svoz nebezpečného odpadu bude
uskutečněn v sobotu 6.9.2003 v 9,00 - 10,00 hodin ve Svobodě
na náměstí a v 10,00 - 11,00 hodin u Rýchorky.
Ing. Josef Hůrka



KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Hostinné
závod 2 zpracování - pracoviště Svoboda n.Úpou p ř i j m o u :
 2 strojvedoucí ve výrobě kotoučků
 1 strojvedoucího ve výrobě tiskopisů
 2 pomocníky u zpracovatelského stroje
všechna pracovní místa jsou na 3 směny, přednost mají vyučení
ve strojírenském oboru.
Kontakt: tel.499 501 316 p. Jiřičková
nahoru - obsah

