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Úvodník - NAFTA a nafta - víte, jaký je v tom rozdíl?
V akademickém naučném slovníku se dočtete, ţe nafta je
nesprávný výraz pro ropu. Encyklopedie Diderot je přesnější a
rozlišuje NAFTU a naftu. Naftu definuje jako pohonnou hmotu pro
vznětové motory a směs uhlovodíků, vroucích při teplotě 170 - 3600 a
NAFTA (anglicky Nord American Free Trade Area) je Severoamerická
zóna volného obchodu - největší obchodní zóna světa. Smlouva
utvářející zónu volného obchodu mezi Kanadou, Mexikem a USA
nastartovala prudký vzestup ekonomiky všech tří partnerů.
Uţ víte, kam svou úvodní otázkou mířím? Mexiko znala má
generace pouze z rodokapsů.Omladině bych měl vysvětlit, ţe
rodokapsy - romány do kapsy - byla škvárová literatura v sešitovém
vydání za kačku, která kolovala mezi omladinou mého mládí.
Popisovala romanticky ţivot kovbojů (cowboy = honák krav), lupičů a
pistolníků i kladných hrdinů. Mexičané v nich obvykle hráli roli
chudáčků, kteří se ale uměli dobře ohánět noţem. Lubomír Štrougal náš ministerský předseda v dobách totality, byl zřejmě také odkojen
rodokapsy. Dobře vzpomínám na jeho projev po jeho první státní
návštěvě Mexika. Zřejmě se domníval, ţe jede do rozvojové země, kde
dohodne dovoz našich obráběcích strojů starší technické generace.
Tam mu asi poprvé došlo, jak jsme zaostali ve výpočetní technice. A to
bylo v dobách, kdy ještě zóna volného obchodu NAFTA neexistovala.
Dnes nejen USA, ale i Mexiko a Kanada neustále profitují z moţnosti
výměny zboţí v největší obchodní zóny světa.
České země byly
jiţ za Rakousko-Uherska průmyslovou páteří mocnářství, předválečné
Československo patřilo mezi bohaté státy světa, ale po druhé světové
válce jsme zřejmě nezvolili optimální směr vývoje. Dnes máme šanci
vstoupit do společenství, které nám umoţní znovu se vypracovat na
místo, které nám podle našich tradic i schopností patří.
MYSLETE NA MLADOU GENERACI!!
Volný pohyb lidí i zboţí ve sjednocené Evropě přinese nejen řadu
výhod, ale také větší konkurenci. Prosadit se v Evropské unii nebude
procházkou růţovou zahradou. Desítky mladých lidí z našeho městečka

si jiţ vyzkoušelo pracovat nebo studovat v zahraničí. Většina z nich
pochopila, ţe nejen ve světě, ale i u nás nebude nadále moţné jenom
chodit do práce nebo do úřadu. Pokud chtějí dobře vydělávat, musejí
po celou pracovní dobu podávat perfektní výkony. To ale není nic
nového pod sluncem. Bez práce měli u nás koláče jenom určité
skupiny lidí.
PŘIJĎTE O VÍKENDU K VOLBÁM!
Nejdemokratičtější způsob volby - referendum - máme u nás
poprvé v historii. Měli bychom toho vyuţít. Technika volby v referendu
je jednoduchá.
Na otázku, zda chcete, aby ČR vstoupila do Evropské unie,
odpovíte ANO nebo NE tím, ţe do předtištěnému obdélníčku vepíšete
kříţek (buď + nebo x). Pokud stále ještě nevíte, co je pro nás lepší,
najdete uvnitř listu některé důvody pro a proti. Podle průzkumu
veřejného mínění je většina mladých lidí, vzdělaných lidí a
kvalifikovaných lidí pro, někteří zemědělci, důchodci a nezaměstnaní
jsou proti vstupu. Mohu Vám říct svůj postoj. Jsem důchodce, ale
fandím mladým a schopným. Samozřejmě půjdu k volbám a budu bez
váhání kreslit kříţek do obdélníčku ANO.
-so
nahoru - obsah

Děti, rodina, škola
ŠKOLNÍ VÝLET DO ITÁLIE
Ve dnech 21.-25.5. se 35 dětí svobodské školy zúčastnilo
jazykovo-zeměpisné exkurze do Itálie a Rakouska. Tento zájezd jsme
absolvovali s CK MARTA paní Tomešové. Proţili jsme báječné dny, plné
slunce a pohody. Cestou do Caorle, kde jsme byli ubytováni v
příjemném penzionu, jsme se zastavili u Lago di Garda, krásného
jezera v severní Itálii.
Sirmionský hrad na konci jezera nás zaujal svojí vznešeností.
Další zastávka byla ve Veroně, městě Romea a Julie. Pobyt v Caorle
byl zpestřený i fotbalovým utkání ČR - Itálie. Naši malí sportovci a
sportovkyně vyhráli 6:5. Koupání v moři, volejbal na pláţi, sbírání
mušlí a krásné počasí, to vše bylo přínosem naší exkurze za poznáním.
V sobotu se otevíral Aquapark a my jsme byli při tom. Děti si
uţívaly plavání v bazénu, skluzavky, tobogány, povozily se na
nafukovacích kruzích, zdolávaly vodní atrakce.
Cestou zpět jsme si prohlédli historickou část města Linz, které
se rozprostírá na obou březích Dunaje. Ţili a tvořili tu skladatelé

Mozart a Beethoven, pobývali Ressel a Keppler.
Domů jsme se vrátili spokojeně s mnoha příjemnými záţitky.
M. Drncová, uč. ZŠ
PLAVÁNÍ
Na M ČR v plavání tělesně postiţených sportovců vybojoval Pavel
Dvořák tři bronzové medaile (100m prsa, 100m kraul a 100 m znak).
Pavel je všestranným sportovcem. Medaile vozí především ze soutěţí v
alpských disciplínách lyţování a ze stolního tenisu. Gratulujeme!!
Zveme Vás srdečně na 11. ŠPINDLEROVSKOU POUŤ
27.6.2003 - pátek
16.00 - 3. pouťový běh do vrchu - start na náměstí
18.00 - country party - hrají KOZÍ BOBKY
28.6.2003 - sobota
bohatý celodenní program od 10.00 do večera: poutní Mše svatá
za účasti chrámového sboru z Vrchlabí, promenádní koncert dechové
hudby Horalka, příjezd Krakonoše s doprovodem, historický šerm,
vystoupení mladých gymnastek, ukázka výcviku sluţebních psů,
ukázka výcviku Vojenské policie AČR, vystoupení maţoretek,
folklorního souboru, činnosti mladých hasičů a pouťová veselice u
hotelu Hradec.
29.6.2003 - neděle
bohatý celodenní program od 1000 do odpoledne: poutní Mše svatá,
promenádní koncert, pouliční kapela, vystoupení maţoretek,
vystoupení moravské krojované dechovky Galánečka s lidovým
vypravěčem Joţkou Černým atd.
Pouťové atrakce, stánky, občerstvení, pouťový guláš (zdarma za
kinem). Městská kyvadlová doprava bude zajištěna zdarma od 10 do
18ti hodin (kaţdou hodinu)
210. výročí Špindlerova Mlýna (1793 - 2003) Jiţ v letech 1784 a
1787 ţádali místní osadníci císaře Josefa II. o povolení stavby kostela,
ale byli odmítnuti. Aţ panovník František I. jejich opětovné prosby
vyslyšel, povolil stavbu kostela Sv. Petra a schválil dosazení první
duchovní správy. Patent jimţ povolení potvrdil má datum 13. července
1793 a byl adresován občanu Spindlerovi, majiteli mlýna, v němţ se
sousedé pravidelně scházeli a také své ţádosti sepisovali.
nahoru - obsah
Sportovní zprávy

FOTBAL
Muţi SK Svoboda mají za sebou náročný týden, kdy během
sedmi dnů sehráli tři mistrovská utkání.
V neděli 1.6. jsme hostili tým Ţacléře B, který přišel posílen o tři
hráče z áčka. Po velkém boji jsme remízovali 2:2. Ve středu 4.6. jsme
sehráli odloţené utkání z podzimu na půdě Hor.St. Města B. Bez
větších problémů a hlavně díky třem gólům Jiřího Karlíka jsme zvítězili
4:1. Čtvrtý gól vstřelil Tomáš Matějka. 8.6. jsme hráli ve Starém
Rokytníku a toto utkání nám bohuţel vůbec nevyšlo. Vše odstartoval
vlastní gól Drahoty na začátku utkání. O deset minut později nešťastný
zákrok brankáře Kyncla znamenal další ránu - 2:0. Na začátku
druhého poločasu po chybě Jana Rejla to bylo 3:0. Zdálo se být
rozhodnuto. Teprve potom jsme začali trochu hrát, ale stihli jsme jen
korigovat na 3:2, kdyţ trefili Louda a Matějka. V poslední minutě jsme
uţ, uţ křičeli gól, ale takřka prázdná brána nám zůstala zakletá. Chtěl
bych poděkovat našim fanouškům, kteří nás jezdí pravidelně
povzbuzovat, i kdyţ počasí láká spíše na koupaliště.
Tuto neděli hrajeme ve Svobodě v 1600 s týmem Horního St.
Města B. Další sobotu zakončíme tuto sezónu ve Vítězné v 17 hodin.
Šance na postup do okresního přeboru stále ţije! Za MFC Martin
Drahota
Ještě pár řádek z fotbalového dění ve Svobodě
Jak jistě všichni víte, nastaly u nás ve fotbale nucené změny,
které vyvolaly spoustu drbů a spekulací. 1.5.2003 rezignoval na funkci
předsedy oddílu J.Pilný a byl zvolen nový předseda M. Drahota. Tím
ovšem neodešel z fotbalu, ale jen z funkce předsedy. Pracuje nadále
jako člen výboru MFC a byl bych rád, aby byl respektován jako člověk,
který pro fotbal v našem městečku udělal velký kus práce a obětoval
mu spoustu volného času. Tímto bych mu chtěl za celý fotbalový klub
poděkovat za jeho obětavou a poctivou práci.
V minulém čísle našeho Fóra vyšel článek, který sice nutí k
zamyšlení, ale je postaven na spekulacích a není podloţen fakty. Já
sám jsem podnikl kroky, které nás doufám dovedou k pravdě a
dokáţou nevinu jistého zlatokopa, který údajně vystěhoval něco, co
mu nepatří. Já sám se budu snaţit i s celým výborem MFC, aby uţ
nikdy nenastal problém s osobou, která si vypůjčí od MFC peníze a
bude je splácet bůhví jak dlouho. Ano, ten problém tady byl, ale je
řádně zaplacen a tudíţ nemá cenu se o tomto bavit. Inventární knihy u
nás nebyly, ale datem 1.5.2003 se odstartovala nová kapitola fotbalu
ve Svobodě nad Úpou. Rád zodpovím jakékoli dotazy o dění klubu i
mimo něj a budu vás informovat o změnách v klubu. Schůze
výkonného výboru MFC Svoboda jsou kaţdý druhý čtvrtek v měsíci v

19 hodin na stadionu.
Děkuji vám za pochopení.
Martin Drahota
BASEBALL - Extraligový mužský tým SB Rýchory
Poslední hrací víkend byl ve znamení souboje posledního týmu
tabulky s loňským mistrem. Draci, přes své poučování soupeřů o
výchově českých nadhazovačů, pouţili ve třech zápasech proti
Rýchorám převáţně "cizí" posily. Zdecimovaná sestava Rýchor
(zranění nemají konce, pracovní povinnosti) se vrhla do boje s Draky
statečně, a především posily z "B" týmu se ukázaly v dobrém světle. V
sestavě se objevil nadhazovač Dušan Veverka, který ve svých
představeních drţel Draky na uzdě, Radim Sklenár na catcheru a Petr
Bohuslav a Standa Zmatlík na třetí metě. Zmatlíkovi se dařilo jak v
obraně, tak na pálce, kde oţivil pálkařskou mizérii Rýchor. V sobotním
prvním zápase se v dobrém světle ukázal loňský Rýchorák Minařík,
který roste pro odchod do zámoří. Velmi rychle si poradil s pálkaři
Rýchor, kdyţ jim nedovolil ani bod. Na jeho výkon navázal
"dohazovač" Procházka a ukončil zápas za stavu 11 : 0 pro Draky. V
týmu Rýchor se blýskl pěkným odpalem Filip Procházka.
Druhý sobotní duel se na kopec Draků postavila další z
brněnských posil, Daniel Page, který se vedle velmi dobrého výkonu,
předvedl nesportovním trefením rýchorského Radima Sklenára. Při
kontrole nadhozu, který Page předváděl celé utkání, je
pravděpodobné, ţe toto extempore bylo ukázkou arogance prvního
týmu Extraligové tabulky a úmyslným činem, který se vůbec k
takovémuto týmu nehodí. Zápas "doházel" opět Procházka a ukončil
ho za stavu 10 : 0. I přes tento konečný stav je nutno vyzdvihnout
výkon Dušana Veverky na nadhozu, který se stal noční můrou pálkařů
Draků. Z Rýchor se opět povedl Procházkovi ukázkový hit.
Nedělní zápas by se dal charakterizovat výrokem kouče Draků
Nesňala: "To je úplně jiné druţstvo neţ včera". Rýchory to chtěly
potvrdit. Proti brněnskému Yatsukovi (ukrajinské posile) se pálkařům
Rýchor nebývale dařilo, kdyţ "vidět" na pálce byl především Zmatlík.
Rýchory sice měly na lavičce dostatek hráčů, ale zranění jim nedovolilo
nastoupit k utkání.
K Roudnému se přidal Radim Sklenár (trefený v sobotním
zápase), a před samotným začátkem se zranil i Procházka, který však
byl nucen v polovině zápasu nastoupit po zranění Petra Barance. Na
nadhozu Rýchor opět zářil Veverka, který se ukázal jako hvězda
víkendu a je škoda, ţe svůj um předvádí povětšinou v "B"týmu. Také
Zmatlík na třetí metě (hendikepován dlouhodobým onemocněním) byl
obrovskou posilou, a kdyţ se k tomu přidala nesoustředěná hra Draků
a slabší výkon Yatsuka, byl z toho vyrovnaný zápas, který Rýchory
ztratily aţ v závěru, kdy uţ na kopci Draků stál Budský a nedovolil

pálkařům Rýchor další úpravu skóre. Na Draky také platil pomalý a
technický nadhoz Loudy dohazujícího utkání po krátkém vystoupení
Zenglera na nadhazovacím kopci. (O konečném stavu se zřejmě budou
vést polemiky, ale dle domácího zápisu a světelné tabule skončil 5:8 z
pohledu domácích).
Víkendová sestava: Procházka, Louda, Sikora, Svoboda, Med,
Sklenár Radim, Sklenár Ladislav, Veverka, Bohuslav, Baranec, Iliev,
Zmatlík, Louda, Zengler, Köhler Ladislav, Počekajlo, Roudný (i přes
zranění je obrovskou posilou na lavičce).
-rokl
Béčko mužů SB Rýchory pokračovalo v úspěšném taţení
mezioblastní soutěţí. Oba víkendové zápasy vyhrálo rozdílem. V Praze
s Tempem 18:7 a v Rakovníku 16:5. Zbývající zápasy jarní soutěţe:
14.6. 14.00 Česká Lípa - Rýchory B
15.6. 11.00 Jablonec B - Rýchory B
22.6. 11.00 Kladno - Rýchory B
U
Rýchory B 9
Kladno
7
Blesk B
6
Tempo C 8
Roudnice 7
Č. Lípa
8
Rakovník 7
FOTBAL
18.05.2003
24.05.2003
01.06.2003
07.06.2003

W
9
5
5
3
2
1
1

L S O B
18
2
11
1
11
5
11
5
1 9
7
9
6
1 8

Rudník - Svoboda 17:0
Svoboda - Mladé Buky 6:0
Poříčí - Svoboda 6:0
Vítězná - Svoboda 11:0

Celková tabulka
Okresní soutěţ mladších ţáků TU 2002/03 - 13 .kolo

1
2
3
4
5

(1)
(2)
(3)
(4)
(5)

Záp V
FC Rudník 12 12
FK Poříčí
12 9
So Vítězná 12 7
Ji H.Maršov 12 6
Ba Rtyně
12 5

R
0
2
1
3
1

P
0
1
4
3
6

Skóre Body
136 : 9 36
39:8
29
52:20 22
32:20 21
34:32 16

6 (6) SK Svoboda 13 3
7 (7) FC M.Buky 12 2
8 (8) Ji Bernartice 13 1

0
1
0

10 14:79 9
9 17:101 7
12 10:65 3

10. kolo:
Rtyně - Bernartice 5:0
Horní Maršov - Poříčí 1:1
Vítězná - Mladé Buky 9:0
11. kolo:
Poříčí - Vítězná 2:0
Bernartice - Horní Maršov 0:6
Sestava: Tomáš Turyna - Matěj Říha (Martin Gloss), Tomáš Kopečný,
Sandra Králová - Patrik Ebert, Marek Boček, Adam Trejbal, Petr Beneš
(Vráťa Miškovský) - Lukáš Berro, Filip Rydval, Bolek Pospíšil.
Svobodští žáci zajíţděli 18.5. na hřiště vedoucího muţstva okresní
soutěţe. Rudník podal opět skvělý výkon a zaslouţeně vyhrál. Našim
hráčům se podařilo pouze jednou ohrozit branku soupeře.
Chuť jsme si spravili při derby se sousedy z Mladých Buků, které
jsme porazili 6:0. Jiţ v 5. minutě krásnou dalekonosnou střelou udeřil
kapitán týmu Tomáš Kopečný, hned v 9. minutě zvýšil na 2:0 Filip
Rydval. Do přestávky to ovšem bylo vše, svobodští začali hrát strnule
a bez chuti. Do druhého poločasu jsme nastupovali vyburcováni a s
úmyslem alespoň trochu si opravit skóre, coţ se nám podařilo splnit.
Další tři góly přidal Tomáš Kopečný a skóre završil Adam Trejbal.
Zápasy s druhým (Poříčí) a třetím (Vítězná) celkem okresní
soutěţe probíhaly ve stejném duchu. Soupeři a nesnesitelné teplo nás
udolali. První poločas jsme ještě hráli celkem vyrovnanou hru, ovšem
druhý poločas jsme jiţ fyzicky a psychicky nestačili. Proti Vítězné jsme
navíc nenastoupili v ideální sestavě - chyběli Petr Beneš a Adam
Trejbal (oba v zahraničí) a nedostavili se Matěj Říha a Martin Gloss.
Poslední 14. kolo sehrajeme doma tuto sobotu od 10 hodin. Sraz
v 9.15 na hřišti. Tímto apeluji na všechny hráče, aby se dostavili.
Miloš Machan
FINÁLE ŠKOLNÍ LIGY
Husarský kousek se podařil školnímu
softbalovému týmu ZŠ Mladé Buky. Po vítězství v okresním kole (v
Mladých Bukách se zúčastnilo se 6 týmů) a krajském kole v Kostelci
nad Orlicí, vybojovali pěkné čtvrté místo (z deseti krajských vítězů) na
dvoudenním Republikovým finále školních lig v Praze na Krči.. Turnaj v
tropickém vedru byl fyzicky velmi náročný. Hráči odehráli čtyři zápasy
ve skupině a další čtyři v bojích play-off. Ve své skupině skončila ZŠ
Mladé Buky na druhém místě, kdyţ porazila Gymnázium Český Těšín

13:0, ZŠ Tábor 7:1 a Plzeňáky 14:1. Jen pozdějšímu finalistovi týmu
Spektrum Praha podlehli mladobučtí po velkém boji ve druhém
prodlouţení 1:2. V bojích play-off ZŠ Mladé Buky vyřadila druhý
praţský tým, ale podlehla výbornému brněnskému týmu a o jeden bod
5:6 i pozdějšímu vítězi celého finále týmu Hrochů Havlíčkův Brod.
Pro mne bylo silným záţitkem, kdyţ prudce letící míč z nadhozu
Petry Jelínkové jen o 5 cm minul objektiv mého fotoaparátu (a
obličej).
nahoru - obsah

Rybáři
RYBÁŘI opět závodili
Na poslední květnový den si rybáři naplánovali závody na rybníku
v Albeřicích. Po zkušenostech z minulých let jsme na počasí nemohli
spoléhat, protoţe nám v minulých letech moc nepřálo. Snad právě
proto nás v sobotu přivítalo krásné počasí. Moţná, ţe se sluníčko
chtělo po předchozím zatmění podívat, co se v Albeřicích děje. Mohlo
vidět jednu z největších účastí našich členů na závodech i opravenou
hráz rybníka po loňských povodních - a také vzornou organizaci
závodů, které zajišťoval výbor místní organizace: ředitel závodu p. Jiří
Kaňka, hlavní pořadatel p. Hofer, prezentace a losování p. Leško,
zajištění cen p. Matějovi a p. Báchor, dodrţování pravidel a měření
úlovků pánové Géc, Gavlík, Schmidt, Slováček. Občerstvení zajišťoval
tradičně pan Kutík se svým kolektivem opět bez závad a ke
spokojenosti všech účastníků. Všichni odvedli dobrou práci a zaslouţili
se o zdárný průběh závodů.
Vlastních závodů se zúčastnilo 39 dospělých členů MO. Celkem
bylo uloveno 57 kusů ryb, o které se podělilo 21 závodníků. 18
závodníků se vytaţení ryby nedočkalo, ale i tak byli všichni spokojeni,
protoţe strávili příjemné dopoledne při pěkném počasí.
Nejúspěšnějším účastníkem byl Martin Šrajer ulovením 10 kusů ryb o
celkové délce 322 cm.
Listina vítězů:
1.
2.
3.
4.
5.

Martin Šrajer
Dana Smolíková
Michal Postrach
Karel Čapek
Viktor Dřízek

10 kusů 322
6 kusů 266
8 kusů 262
4 kusy 153
3 kusy 130

cm
cm
cm
cm
cm

6. Teofil Imrišek
4
7. Erik Zwinger
3
8. Jaroslav Folc
2
9. Rudolf Leibner
3
10. František Jankuj 2

kusy
kusy
kusy
kusy
kusy

127 cm
112 cm
106 cm
79 cm
70 cm

Největší rybu - amura 63 cm - chytil pan Folc. Dalších 11 závodníků
chytilo po 1 kuse ryby a nebylo hodnoceno.
MLADÍ RYBÁŘI
Závody dětí se konaly v neděli 1. června za účasti 19 dětí. Bylo
to méně, neţ v minulých letech, ale ulovilo se více ryb. Závody vzorně
připravili manţelé Slováčkovi za pomoci některých členů výboru MO. V
přestávce mezi prvním a druhým kolem dostaly děti opečené špekáčky
a občerstvení. Při pěkném počasí braly i ryby, takţe proti jiným létům
chytilo rybu více dětí. Celkem deset dětí ulovilo 26 kusů ryb. Hodnotné
ceny si vítězové rozdělili podle umístění. Ostatní děti, i kdyţ nic
neulovili, tak získaly ceny losem.
Výsledky dětských rybářských závodů: ALBEŘICE 2003:
1. Jan Gavlík
195 cm (3 kapři, plotice, duhák, hrouzek)
2. Jan Postrach
184 cm (1 kapr, 1 plotice)
3. Marek Čumrik
97 cm (3 plotice, 1 duhák)
4. Katka Marková
92 cm (2 kapři)
5. Peter Polaczyk
58 cm (1 kapr, 1 hrouzek)
6. Katka Uţdilová
45 cm (1 kapr)
7. Vladka Pospíšilová 43 cm (1 kapr)
8. Jakub Slováček
40 cm (1 kapr)
9. Daniela Matějáková 39 cm (1 kapr)
10. Tomáš Říha
30 cm (1 plotice)
Zbývajících 9 dětí si ceny losovalo!
Největší ryba - kapr 50cm: Jan Gavlík
Nejlepší dívka: Kateřina Marková
Poděkování patří všem závodníkům (dospělým i dětem),
organizátorům, celému výboru a manţelům Slováčkovým za přípravu a
průběh závodu.
Láďa Leško
nahoru - obsah

Dopisy a názory čtenářů
Váţený pane!
Na garáže není vidět?
Mám ráda přírodu, les, kaţdý potůček, studánku, kterou máme v
Maršově 1 za garáţemi. V tom malém potůčku, který teče od
studánky, se daří čolkům, kteří jsou vzácným a ohroţeným druhem. V
zimě tam přikrmujeme srnky a je tam vidět i veverky. Lidé tam chodí
ke studánce pro vodu a také s pejskem na procházku. Je to u lesa a
většinou tam chodí starší lidé, kteří si přírody váţí.
A hned vedle za těmi druhými garáţemi, co uvidíte? Kdejaký
odpad, ať stavební, nebo kovový šrot a ostatní. Nebo je to snad
povolená skládka? Měli bychom si váţit té krásné zeleně, kterou
potřebujeme k ţivotu. Co si o tom myslíte Vy?
Věra, čtenářka Fóra Svoboda nad Úpou
NEJEN NA RÝCHORSKÉM SÍDLIŠTI!!
Nemám ve zvyku reagovat na dopisy čtenářů. K tomu dnešnímu
se ale musím připojit. Na hřišťátku u sokolovny jsem proţil značnou
část svého ţivota. Zaţil jsem doby rozkvětu a smutně přihlíţím době
úpadku. Pamatuji, kdy hřiště denně oţilo mnoha desítkami dětí, kdy
jsme (před třiceti lety) se školáky kopali přípojku parovodu k
sokolovně, stavěli šplhadla, stříhali a kropili trávník, uklízeli slepičáky a
hlavně denně na hřišti hráli pálkovací hry. Vzpomínám, jak hasiči
postavili parádní klubovnu (zavedený elektrický proud i voda), jak pan
Iliev bezplatně postavil dětem kryté hráčské lavičky, jak vodáci se
sousedy kaţdoročně vyčistili a zprovoznili brouzdaliště atd. atd.
Poslední desetiletí jen smutně přihlíţím, jak celé hřiště beznadějně
chátrá. Trávník bývá posečen jen jednou do roka - pár dnů před
Dětským dnem. Šplhadla po jednom nárazu těţkou technikou ale stále
slouţí - i kdyţ zcela unikátní disciplíně - šikmému šplhu. Klec pro
nácvik odpalů konečně oţije (přesunutá na stadion) jen díky tomu, ţe
se svobodští baseballisté dočkali své renezance.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
14. května byly děti uţ od rána nedočkavé. Odpoledne měly
předvést pásmo básniček, písniček tanečků a dramatizaci pohádky "O
červeném zámečku" svým maminkám, tatínkům a všem svým
nejbliţším. Hodina H nastala v 15 hodin. Diváků se sešlo mnoho. Děti
předvedly své pásmo, které byl motivováno jarem, zvířátky a také
svátkem maminek. Děti v čepičkách zvířátek předvedly své umění a
měly velkou radost za kaţdé zatleskání. Celý průběh besídky nám na
video zaznamenal pan Matějů a kazetu nám věnoval, za coţ mu velmi

děkujeme. Dále bych chtěla poděkovat pí Majce Peškové za plnou
tašku sladkostí a dobrot pro děti, pí Matějů za velkou bonboniéru pro
děti a v neposlední řadě i své kolegyni Věře Kadlecové, která pásmo
recitace s dětmi nacvičila. Vystoupení se všem líbilo a děti se uţ těší
na příští besídku.
V úterý 3.6. jsme s dětmi byli na školním výletě. Jeli jsme
lanovkou na Černou horu, obě jízdy jsme měli zdarma díky panu Mgr.
Petru Hynkovi a společnosti MEGA plus. Děti se na výlet velmi těšily.
Byly motivovány pozváním od Krakonoše", který jim prostřednictvím
pí uč. Kadlecové a praktikantky Dany Mejvaldové poslal balíček a
pozvánku. Na Černé hoře jsme se prošli, pořídili několik fotografií a
sjeli zpět do Janských Lázní. Z lanovky jsme přešli na hotel Zátiší, kde
nám pan Joska připravil pro děti malé pohoštění - a do školky nám s
sebou dal plný pytlík třešní. Tam pro nás přijel pan Ditrich se svým
růţovým autobusem a odvezl nás (bezplatně) k naší školce.
Na závěr bych chtěla ještě veřejnost informovat o tom, ţe na
poslední týden v červnu chystáme jedno odpoledne akci rodičů s dětmi
naší mateřské školy: slavnostní ukončení školního roku s karnevalem,
soutěţemi dětí s rodiči i rodičů samotných - a zároveň také oslavíme
20. výročí otevření naší mateřské školy. Občerstvení budeme mít z
vlastních zdrojů, ale uvítáme i nějaké sponzorské dárky.
Eva Turynová, MŠ Rýchorské sídliště
nahoru - obsah
Zpráva ze 3. zasedání komise pro cestovní ruch ze dne 09.05.2003
Přítomni pan Búš, pan Hedvičák, pan Kysela a slečna Dudková
1. Naučná stezka
Komise předloţí radě města Svobody nad Úpou zpracovaný
návrh naučné stezky, která povede částečně po ţluté značce nad
řekou Úpou s výhleden na město, papírny a Dolní Maršov.
Stezka bude mít pět stanovišť a bude ukončena v Dolním
Maršově. První stanoviště na nám.Svornosti bude výchozí s
obecnými informacemi o městě. Stanoviště nad městem bude
pojednávat o historii města, nad papírnami o vzniku a významu
papíren a poslední pohovoří o historii a současnosti Dolního
Maršova. Informace budou vícejazyčné. Kaţdé stanoviště bude
mít svoji lavičku, zároveň se musí stezka zprůchodnit a provést
odvodnění drenáţemi. Předpokládané náklady jsou ve výši
50.000,-Kč. Z toho je poţadavek na město ve výši 25.000,-Kč.
Zbývající část uhradí místní podnikatelé.
2. Internetové stránky Královehradeckého kraje
Po dohodě s vedoucím odboru pro cestovní ruch

Královehradeckého kraje PhDr. Čestmírem Jungem, je moţné,
aby se podnikatelé v oboru pohostinství, ubytování a sluţeb
prezentovali na internetových stránkách kraje. První rok je
zdarma, další období za nevelký poplatek. Bliţší informace
obdrţíte v informačním středisku od pana Búše.
3. Prezentace v katalogu Relax
Katalog Relax, je v současné době jeden z nejlépe vedených
katalogů v České a Slovenské republice, který nabízí pro klienty
sluţby, zejména ubytování. Pokud majitelé hotelů, penzionů a
privátů ve Svobodě nad Úpou budou mít zájem, můţeme
společně vytvořit v katalogu stránku Svobody nad Úpou.
Informace o publikaci a cenách obdrţíte opět v informačním
středisku.
Josef Búš, vedoucí komise pro cestovní ruch
nahoru - obsah
Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz






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.
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY … a.s., závod 3 - DEHTOCHEMA
Svoboda nad Úpou
přijme do svého pracovního poměru laboranta(ku) na čtyřstěnný
provoz - vhodné i pro absolventa
Požadujeme: SŠ, praxe vítána - základní znalost PC. Tel. 499
84 75 14, 606 611 713 - p. Adam
Knihovna … bude v červnu naposledy otevřena ve čtvrtek
26.června 2003. Znovu otevřena bude v pondělí 28. 7. 2003.
knihovnice Tůmová





JEZDECTVÍ … Oblastní mistrovství dětí, juniorů a mladých
jezdců v parkurovém skákání se uskuteční v sobotu 28. června
2003 v jezdeckém areálu oddílu Krakonoš. Podrobnosti příště.
Zapůjčím velké sbíjecí kladivo BOSCH … na den 300,- Kč. Nutná
záloha.
Tomešová Dagmar mob. 604 907 226
nahoru - obsah

