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Jak vyjde fórum o prázdninách?
Dnešní číslo vyjde o pár dnů před obvyklým termínem. Chystám
se na výjezd za vnoučaty do Itálie a připadá mi ke čtenářům slušnější
přestávku mezi dvěma čísly zkrátit než prodloužit. Navíc mi zůstalo pár
restů z minulých týdnů a jejich zařazením mohu tento prohřešek
kapánek zmírnit.Vydávání SF koncem července a v srpnu pak
přizpůsobíme rytmu zasedání Městské rady.
Začnu hned prvním. Asi před třemi týdny jsem dostal velmi
zajímavý příspěvek o výstavbě dálnice od pana Kamila Nováka. V té
době jsem měl již číslo přeplněné a o dva týdny později byl pěkný
blázinec se sportovními aktivitami a závěrem školního roku. Věřím, že
teď, v "okurkové sezóně", budou mít čtenáři včetně zastupitelů víc
času na zamyšlení nad problémem, který se nás všech určitě týká.
Předávám slovo panu Novákovi:
"Váţený pane, v posledním výtisku Trutnovských radničních listů byl
úvodník o problematice výstavby (nebo nevýstavby) dálničního tahu
Poděbrady - Hradec Králové - Královec. Jelikoţ jsem přesvědčený, ţe
tento problém je i pro naše město daleko závaţnější, neţ některé
ţabomyší záleţitosti, bylo by moţná dobré se tímto trochu víc zabývat.
Na úvod vám přeposílám celý text, včetně loga sdruţení D11
ANO a dovolil jsem si i sehnat svolení k publikování těchto materiálů.
Jestli se tomu budete věnovat, moţná by stálo za to zjistit, jak si stojí
naše město vůči sdruţení D11 ANO, které má za cíl všemoţně
podporovat urychlenou výstavbu. Mě a doufám ţe i ostatní by např.
zajímalo:




je město členem tohoto sdruţení ?
jestliţe ne, tak proč ?
jestliţe ano, vyvíjí zde nějakou aktivitu nebo je pouze pasivním
členem?

Na Městském úřadě v Trutnově a v redakci Krkonošských novin
se dají např. zakoupit (za 20 Kč) samolepky do auta, které jednak
dávají najevo postoj majitele vozu k tomuto problému ale hlavně se z
takto utrţených peněz mají financovat různé podpůrné aktivity
(inzeráty v tisku, tvorba propagačních materiálů a pod.). Snad by

nebyl aţ zas takový problém, kdyby se Město chopilo iniciativy pro
začátek alespoň v tom.
Příští týden by měl jít do legislativního procesu Parlamentu návrh
zákona o výstavbě dálnic, který vytvořila skupina poslanců za
Hradecký a Pardubický kraj a to napříč politickým spektrem! Tak
jestliţe se uţ i vrchnosti uráčilo něco dělat a domluvit se, tak bylo by
asi potřebné jim zezdola dát najevo, ţe tentokrát jejich aktivitu
podporujeme. Po prázdninách by se mělo o tomto zákonu hlasovat a
jestliţe nebude mít dostatečnou podporu, tak máme zase na několik
let smůlu.
Chápu, ţe lidi, kteří jezdí maximálně jednou týdně na velký
nákup do trutnovských marketů, toto moc nezajímá. Nebudu se ani
ohánět silnými, ale jistě pravdivými tvrzeními o tom, ţe region,
nemající silnou dopravní tepnu, není pro podnikatele a investory
zajímavým. Mě uţ prostě unavuje trávit při cestě třeba do Hradce stále
víc času. A logicky s houstnoucí dopravou to bude jen horší a horší.
Jestliţe si nějaká parta tzv. ekologických aktivistů osobuje právo
mluvit do toho kudy, jak dlouho a s jakými náklady mohou nebo
nemohou ostatní jezdit, tak je nejvyšší čas s tím něco udělat. Nebo se
alespoň pokusit, protoţe i to se počítá. No a výše uvedený návrh
zákona by podobným praktikám radikálů měl zabránit. Jestliţe budeme
dál nečinně čekat, aţ to za nás kdosi zařídí, tak budeme ještě dlouho
jedinými dvěma kraji ve státě, které nemají ani metr dálnice. V 21
století !"
S pozdravem Kamil Novák
Pozn.red.: Se svolením přetiskujeme v dnešním čísle SF článek
Radničních listů
-so
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Sdružení pro výstavbu dálnice D11
nabízí veřejnosti moţnost vyjádřit svůj postoj
V Královéhradeckém a Pardubickém kraji není ani jediný kilometr
dálnice. To je v době, kdy se republika chystá do EU, alarmující.
Sdruţení pro výstavbu dálnice D11-A3, jehoţ členem je i město
Trutnov, chce podpořit a urychlit proces výstavby dálnice D11.
Zahájilo informační kampaň, pro kterou na začátek zvolilo výrobu a
následnou distribuci samolepky, která zobrazuje souhlas s dálnicí,
doplněnou inzeráty v denním tisku a regionálním rádiu.

Hlavním smyslem této kampaně je připomenutí funkce Sdruţení,
jeţ si při vzniku vzalo za svůj hlavní cíl prosazení výstavby dálnice D11
v návaznosti na dálnici A3 (Polsko) přes hraniční přechod Královec Lubawka v souvislosti dopravních sítí EU. Současně veřejnosti
nabídnout maximální zprůhlednění celého procesu výstavby, od
vládního prohlášení, přes územní řízení se všemi obstrukcemi
ekologických aktivistů, nedůsledností a chybami státních úředníků, aţ
po samotné stavební práce. Dalším problémem, na který chce
upozorňovat, je řešení mezivládních dohod s Polskem o propojení
dálnic D11 a A3 včetně dálničního hraničního přechodu.
Uvedené samolepky na podporu dálnice budou k dispozici v
informační recepci Městského úřadu Trutnov a v Turistickém
informačním centru v průběhu měsíce června. Prozatím si můţete
samolepku koupit od měsíce června za 20 Kč v redakci Krkonošských
novin v Bulharské ulici.
Dálnice D11, která má být páteří dopravního systému
Severovýchodních Čech, bude zároveň spojovat republiku s Polskem,
tradičním partnerem, který společně s námi v roce 2004 přistupuje do
Evropské unie. Sdruţení pro výstavbu dálnice D11-A3 usiluje o
urychlení výstavby pokračování dálnice D11 od Poděbrad k Hradci
Králové a dále na hraniční přechod Královec, kde by se dálnice měla
napojit na polskou dálnici A3. Podle předsedy Sdruţení, starosty města
Trutnova a senátora Ivana Adamce, je v současnosti hlavním smyslem
činnosti Sdruţení především změna vládního usnesení z července
1999, kde je úsek z Jaroměře do Trutnova a na státní hranice s
Polskem definován jako rychlostní komunikace R11, a urychlení její
výstavby. "Změna R11 na D11 je důleţitá pro rozvoj celého regionu.
Vláda si neuvědomuje, ţe dálnice v celé trase aţ na hranice s Polskem
je jediným moţným řešením integrace do evropského dálničního
systému. Potom bude platit heslo, které neustále opakuji - D11 =
dálnice do Evropy."
Výstavba dálnice D11 je podle většiny studií podmínkou dalšího
ekonomického rozvoje v Královéhradeckém kraji. Její výstavba by
současně sníţila počty dopravních nehod, při kterých nyní mezi
Hradcem Králové a Poděbrady umírá kaţdý týden jeden člověk, a
silnice si proto vyslouţila přízvisko cesta smrti. Dalším argumentem
pro výstavbu dálnice je zkrácení doby cestování mezi východem Čech
a Prahou.
Další informace najdete na internetu www.d11.cz.
nahoru - obsah

Sportovní zprávy

FOTBAL
Muţi SK Svoboda postoupili do okresního přeboru!
Bílá Třemešná A - MFC Svoboda 1:2 (1:0)
Oficiální zprávu od fotbalistů a hodnocení baráţe o postup do
okresního přeboru jsem nedostal, ale podrobně mě informoval pan
Josef Kopecký, kterého stejně jako spoustu dalších fotbalových
fanoušků potěšil perfektní výkon celého svobodského týmu na hřišti v
Pilníkově proti áčku Bílé Třemešné. Po prohraném prvním poločase 0-1
dokázali svobodští hráči výsledek otočit a vítězstvím 2:1 se probojovali
do okresní soutěţe.
-so
BASEBALL
Extraligový muţský tým SB Rýchory podstoupí podzimní baráţ o
udrţení v Extralize.
Béčko muţů SB Rýchory suverénně zvítězilo v mezioblastní soutěţi.
Jak bude vypadat baráţ, zatím nevíme. V kaţdém případě se ale
budou hráči svědomitě připravovat. O víkendu 26.-27. července
organizují ve Svobodě na městském stadiónu velký baseballový turnaj.
Zatím jsou přihlášeny týmy Tempo Praha, Praotci Roudnice, Modré
Ţelvy Česká Lípa a Rudí Raci Rakovník. V jednání jsou další týmy
(Jablonec, Šumperk, Domaţlice, Hluboká nad Vltavou). Ve stejném
termínu bude probíhat valná hromada klubu SB Rýchory, která by
měla vyřešit hlavní problémy ve vedení klubu i v komunikaci mezi
jednotlivými týmy, přípravě ţactva, spolupráci se školami atd, atd.

JEZDECTVÍ
Alexandra Pejosová opět na výbornou!
Výsledkovou listinu ze sobotních závodů ve svobodském jezdeckém
areálu ještě nemáme, ale perfektní výkony špičkové svobodské
jezdkyně dovede ocenit i naprostý laik. Vysoká úroveň závodů,
perfektní organizace i zájem diváků oţivil jinak mrtvou sezónu v
našem městě.

GOLF
Golfová sezóna v Mladých Bukách jede naplno.

Kaţdé úterý a neděli je pro zájemce k dispozici profesionální trenér
Luboš Janda. Cena za 30 minut tréninku je 400,- Kč. Rezervace na
telefonu 604 273 293 (Driving).
SEZNAM TURNAJŮ PRO ROK 2003
17.5.
24.5.
7.6.
14.6.
21.6.
28.6.
26.7.
9.8.
23.8.
30.8.
6.9.
13.9.
27.9.
11.10.

Turnaj o roční fee
DHL cup
ČSOB cup
ODS pro Evropu cup
Harmony cup
Grand Prix Grund
DHL open
O korunu krále Bukoslava
VC Asociace exportérů
IT Euro cup
VC Olfin car
Tiba open
GlaxoSmithKline Open
Výroční turnaj klubu
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Děti - rodina - škola
MATEŘSKÁ ŠKOLA SVOBODA NAD ÚPOU
Dovolte mi poděkovat touto cestou všem sponzorům, kteří
financovali nebo jinak přispěli dětem našeho předškolního zařízení:












vedení DEHTOCHEMY za sponzorování dětských výletů v hodnotě
5 000,- Kč
panu Ditrichovi za velmi dobrou spolupráci, ochotu a vstřícnost
při zajišťování výletů
manţelům Hlávkovým za finanční dar na sladkosti pro děti a za
bezplatnou opravu sekačky na trávu
manţelům Ševcovým za zajištění akce Masopust, za banány k
MDD
manţelům Gruberovým a Scibiorovým za uspořádání hostiny pro
děti v Modré řece
manţelům Munzarovým za koblihy a věnování dětského stanu
manţelům Mockovým za sušenky na lyţařské závody a k MDD
manţelům Vachkovým za sladkosti k Mikuláši
paní Krejčí za plyšové hračky
panu Bernardovi za nanuky k MDD
manţelům Umovým za darování nafukovacího bazénu pro děti



všem ostatním, kteří věnovali drobné dárky dětem

Ještě jednou děkujeme. Všem Vám přeji za celý kolektiv mateřské
školy krásné léto, ničím nerušený zaslouţený odpočinek a těším se na
další spolupráci.
Jana Hanušová, ředitelka školy
OSLAVA 20. NAROZENIN
Naše mateřská škola slavila dvacáté narozeniny. Uţ od rána
26.6.2003 tu byl shon, připravovala se výzdoba venku na školní
zahradě, kde se vše odehrálo.
Odpoledne jsem zahájila přivítáním všech přítomných - pí
ředitelky Jany Hanušové, pí tajemnice MÚ ve Svobodě nad Úpou Ivany
Hlaváčkové, rodičů a prarodičů našich dětiček. Všichni si mohli
prohlédnout dokumentaci dvacetiletého trvání naší mateřinky. K
dispozici byl krátký výpis historie školky, seznam všech pracovnic jak
pedagogických, tak provozních, počty dětí v jednotlivých školních
letech, a dále fotografická dokumentace v albech od otevření v roce
1983 aţ do současnosti. Potom uţ vypukl rej masek - naše děti se
staly na celé odpoledne beruškami, makovou panenkou, kopretinou,
čertíkem, Tatinou, kovbojem, Bořkem stavitelem, kouzelníky,
muzikantem, kašpárkem, tanečnicí, vodníkem. Pro rodiče a děti jsme
připravili spoustu soutěţí, jejichţ vítězové byli odměňováni různými
věcnými cenami. Tančilo se při ţivé hudbě, která byla perfektní, a
skupině SLZY - otce se dvěma dcerami z Bernartice patří velký obdiv a
dík, protoţe to udělali pro nás zdarma. Další akcí byla produkce s
ohněm p. Pavuka s manţelkou, p. Hermana s manţelkou a p. Pikla.
Dětem i rodičům se toto vystoupení moc líbilo a aktéry odměnili
velkým potleskem. Nakonec ještě dětem předvedli ohňostroj.
Po tomto vystoupení jsme se přesunuli k ohni, kde se opékaly
párky. Na stolech bylo připraveno občerstvení v podobě koláčů,
bábovek, šátečků, věnečků, které nám napekly maminky našich dětí,
za coţ jim patří velká pochvala a dík. Potom uţ byla volná zábava,
tančilo se a zpívalo aţ do večerních hodin. Rozešli jsme se okolo 21.
hodiny.
Chtěla bych moc poděkovat panu Báchorovi ml., který pro nás
nafotil celé dění a p. Matějů, který celý program natáčel na video.
Oběma tatínkům ještě jednou moc a moc děkuji. Další dík patří naší
bývalé kolegyni pí Brátové, která nám moc pomohla u dětí. A v
neposlední řadě moc děkuji své kolegyni Věře Kadlecové, která byla
duší celého odpoledne - ona vymyslela soutěţe, ona vyrobila výzdobu
zahrady a věřím, ţe svým optimizmem v masce pivního skauta
přispěla k dobré náladě všech přítomných.
Všichni, kteří se zúčastnili, proţili příjemné odpoledne a radostně

a vesele jsme se rozloučili se školním rokem. Druhý den, 27.6. 2003
jsme se v naší školce rozloučili s našimi školáky. Předali jsme jim na
památku kníţku, kalendář pro prvňáčky, vysvědčení, pamětní list a
balíček s drobnými potřebami do školy. Paní Trnková nám
vyfotografovala několik snímků, takţe budeme mít památku i na tento
slavnostní den. Velmi jí za to děkuji.
Touto cestou bych chtěla také poděkovat těm, kteří nám
nějakým způsobem přispěli a pomohli:







p. Maděra - oprava úchytů ke skříňkám
p. Pavuk - oprava stojanu ke stromečku
babička Nelinky Pavukové - upekla dětem velikonočního beránka
a malé zajíčky
p. Báchor - instalace altánku nad pískovištěm
pí Peškové a kolektivu prodejny Rýchorka - za dětské
šampaňské a dárky
MÚ ve Svobodě nad Úpou - za vitamínový koš

Našim dětem přeji radostné a slunné prázdniny a spoluobčanům
příjemnou dovolenou k načerpání nových sil.
Eva Turynová, MŠ Rýchorské sídliště
nahoru - obsah

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






ČERVENCOVÍ JUBILANTI … Červenec je zřejmě právem
označován jako "ohnivý měsíc" nebo "úrodný měsíc". Také
dnešní výčet jubilantů svědčí o bohaté úrodě v našem městě jiţ
před pár desítkami let. Svá významná ţivotní jubilea oslaví paní
Anna Havlíčková, paní Růţena Neumanová, paní Marie Kuldová,
paní Marie Novotná, paní Anna Hanušová, paní Zdeňka Kubcová,
paní Irena Helebrandová a paní Marie Šmehlíková. Pánové se
tentokrát připojí jenom gratulacemi.
LÉKÁRNY O SOBOTÁCH, NEDĚLÍCH… a svátcích v Trutnově
zveřejnily rozpis pohotovostních sluţeb na 2. pololetí roku 2003.
Je vyvěšen na úřední desce Městského úřadu. Vţdy má sluţbu
jedna ze tří lékáren - v sobotu od 1200 do 1800 hodin, o
nedělích a svátcích od 800 do 1800 hodin. Telefony na tyto
lékárny: Na Horské 499 815 767, U anděla stráţce (u radnice)
499 815 575, U zlaté hvězdy (na náměstí) 499 815 513
REKONSTRUKCI KINA… provádí firma A+K. Není to snadná












práce, protoţe všechny nosné trámy stropní konstrukce se
musejí odstranit a nahradit ocelovými traverzami. Celá akce
však bude do konce prázdnin ukončena - a můţeme se těšit na
zářijovou obnovenou premiéru kulturní činnosti ve svobodském
kinu.
PRÁCE NA REKONSTRUKCI ŠKOLY… provádí firma MAVL. Do
příštího čísla se budeme snaţit získat informace, jak přestavba
pokračuje a kdy bude dokončena.
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ… má ve své péči firma Štěpánský a Fišer
se sídlem Spojenecká 68, Trutnov. Pohotovost pro smluvní
partnery je 24 hodin denně na tel. 605 233 495.
KRMENÍ POČÍTAČE… v městské knihovně čerstvými
fotografiemi ze sportu i ze ţivota ve městě a regionu dostalo
před prázdninami výraznou posilu. Pan Miláček přispěl nejen
krásnými fotografiemi, ale obohatil naše aktivity i vtipným
textovým doprovodem. Před srpnovým otevřením knihovny se
chystáme vylepšit i systém vyhledávání jednotlivých tématických
okruhů. Knihovna bude znovu otevřena v pondělí 28. 7. 2003.
SLUŢBA OBČANŮM… Na MěÚ je u hlavního vchodu zvonek pro
postiţené občany, kteří nemohou chodit po schodech. Úředníci je
obslouţí dole.
DĚKUJEME PANÍ SOCHOROVÉ… za pěknou květinovou
výzdobu ve městě
Hotel Aurum - Černý Důl … Sportovní a rehabilitační centrum
Vás zve k vyuţití našich sluţeb
Bazén a whirlpool, posilovna, sauna, solárium, tenisové kurty,
kuţelna, kulečníky.
Různé druhy masáţí, kosmetické sluţby, rehabilitační péče.
Provoz denně 13.00 - 21.00 hodin.
Pravidelné akce:
ÚT a ČT od 20.00 hodin AQUA-AEROBIK
1 hodina 65,-Kč, nebo permanentka na 10 hodin 350,-Kč
PO nebo ST od 20.00 hodin cvičení pro ţeny
1 hodina 20,-Kč
FIT SOBOTA:
aerobik, posilovna, bazén, whirlpool, sauna 120,-Kč
aqua-aerobik, posilovna, sauna, whirlpool 120,-Kč
Bliţší informace a objednávky v recepci hotelu Aurum. Telefon
499 435 169, 499 435 243
nahoru - obsah

