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Úvodník - Referendum již za pár ! Přijdete?
Průzkumy veřejného mínění hovoří jasně. K volbám se dostaví
jen velmi těsná nadpoloviční většina občanů, ale ti, kteří přijdou,
budou převáţně podporovat vstup do Evropské unie. Pro vstup jsou
převáţně mladí lidé, vzdělaní lidé, podnikatelé, státní zaměstnanci a
pracovníci ve sluţbách a obchodech. Proti pak mnozí zemědělci, lidé
bez kvalifikace a hlavně starší generace.
Nemíním nikoho poučovat nebo přesvědčovat o tom, jak má
volit. Rád bych jenom připomenul, ţe se vyplatí kaţdé závaţné
rozhodnutí zváţit a opatřit si co nejvíce dostupných informací před
definitivní volbou.
Mladí lidé, studenti a hrstka starších lidí, kteří jiţ pouţívají
vymoţeností informační techniky, to mají jednoduché. Na Internetu
najdou spoustu informací - (např. na www. euroskop.cz). Televizní a
rozhlasové šoty o vstupu do EU nejsou zdaleka tak obsáhlé - a ani
přesvědčivé. Snad jenom rozhovory s občany zemí s podobnými
ekonomickými problémy před vstupem (např. Irsko, Španělsko, Řecko
nebo Finsko).
Snaţil jsem se pomoci těm, pro které je Internet španělskou
vesnicí. Z webových stránek Euroskopu pro vás vyberu nástin
nejzajímavějších informací a ty nacpu na jednu stránku dovnitř listu.
Bude to ale velmi těţký výběr. Na webových stránkách jsou
informace rozděleny podle věku a zaměstnání tazatelů. Jiné problémy
zajímají podnikatele, jiné spotřebitele, jiné studenty nebo důchodce.
Aţ se budete rozhodovat, zda máte jít volit a jak budete volit,
nemyslete jen na sebe, ale především na své současné nebo budoucí
děti, vnuky a potomky. Evropská unie je totiţ běh na dlouhou
vzdálenost. Jiné priority měly státy krátce po první i druhé světové
válce - a jiné v dobách hospodářského rozkvětu. Myslete na mladé!
Proč vznikla EU? Ocituji Euroskop:
Úvahy o jednotné Evropě provázejí její obyvatele jiţ dlouhý čas,
přičemţ významným impulsem pro vzedmutí těchto názorů byla
zejména tragédie I. světové války, která postihla především evropský

kontinent způsobem do té doby nemyslitelným. Víra v nutnost zabránit
opakování katastrofy takového rozsahu se stala ţivnou půdou pro
unifikační myšlenkové proudy, v nichţ se začaly objevovat hlasy
volající po integraci všech evropských států (často na federálním
základě - tedy vytvoření Spojených států evropských po vzoru USA).
Snahám o politické sjednocení Evropy však nebyla nakloněna situace
ani tehdy, ani po II. světové válce, kdy se téma Spojených států
evropských objevilo znovu v projevu britského politika Winstona
Churchilla dne 19. září 1946 ve švýcarském Curychu. V souvislosti s
realizací tzv. Marshallova plánu pro hospodářskou obnovu válkou
zničené Evropy a následným vznikem Organizace pro evropskou
ekonomickou spolupráci, jejímţ cílem bylo koordinovat právě pomoc
poskytovanou podle Marshallova plánu, se objevil názor, ţe spíše neţ
celková integrace politická, ke které mnoho vlád přistupovalo se
zjevnou neochotou, by se schůdnější mohla stát cesta jednotlivých
kroků, zejména v hospodářské oblasti.
Rozšiřování a počátky integrace EU:












50. léta - Evropské společenství uhlí a oceli
1957 - Evropské hospodářské společenství a Euratom
1968 - Dobudování celní unie
1973 - První rozšíření
80. léta - Jiţní rozšíření a dobudování Jednot. vnitřního trhu
1989 - Období změn
1991 - Evropská unie: od Maastrichtu k Amsterdamu
Konec 90. let - Nové výzvy: Agenda 2000
1999 - Dovršení hospodářské a měnové unie
2000 - Rozhodný krok k rozšíření
2001 - Příprava na euro, rozšíření a reformy unie
-so
nahoru - obsah

Děti, rodina, škola
Mladí korespondenti ze Základní školy:
Jednodenní exkurze do Prahy
Poznávací exkurze do Prahy se uskutečnila v pondělí 28. dubna
2003. Děti ze 4., 5. a části 3. třídy se shromáţdily na parkovišti před
MÚ ve Svobodě nad Úpou. Zájezd doprovázeli paní učitelky Jana
Hřebenářová, Lucie Ševčíková a pan učitel Karel Ševčík.
Do hlavního města Prahy jsme dojeli kolem půl desáté

dopoledne. Autobusem jsme nejprve dojeli na praţské letiště Ruzyně,
kde létala letadla ČSA a FISHER. Z okna odbavovací haly jsme viděli
velkou budovu. Byla to nejdůleţitější budova na letišti, tzv. navigační
neboli hovorově radarová budova.
Odjeli jsme autobusem a potom jsme šli směrem k Praţskému
hradu. Zastavili jsme u ministerstva zahraničí. Paní uč. Hřebenářová
nám vyprávěla o historii této budovy. Poté jsme si počkali na výměnu
hradní stráţe. Důkladně jsme si prohlédli chrám sv. Víta. Navštívili
jsem i hrobky českých králů. Další zastávka byla ve Zlaté uličce, kde
jsme měli rozchod. Sestupovali jsme po starých zámeckých schodech,
odkud byl krásný výhled na město. Metrem jsme dojeli ze stanice
Malostranská do stanice Staroměstská a na Staroměstském náměstí
jsme dostali opět rozchod, abychom si koupili nějaké dárky. Vydali
jsme se k orloji, který sestavil mistr Hanuš. Dvanáct apoštolů se
vystřídalo a my přes náměstí Republiky došli na nádraţí T. G.
Masaryka, kde na nás čekal autobus a odjeli jsme domů. Dorazili jsme
okolo šesté hodiny večerní.
Výlet se mi líbil, protoţe jsme se dozvěděli něco o historii našeho
hlavního města.
Lukáš Novák, 4. třída

Poznávací zájezd do Prahy
V pondělí 28. 4. se uskutečnil poznávací zájezd do Prahy. Výletu
se zúčastnila s námi 3. a 5. třída a samozřejmě učitelé pan Ševčík,
paní Ševčíková a paní Hřebenářová, která nám dělala výklad o
historických památkách. Navštívili jsme letiště Ruzyně, chrám sv. Víta,
Zlatou uličku a Staroměstské náměstí. Zde jsme dostali rozchod,
abychom si mohli nakoupit suvenýry a občerstvení. Po zhlédnutí
odzvonění orloje jsme šli na Masarykovo nádraţí, kde na nás čekal
autobus a náš výlet skončil. Moc se nám líbil.
Vavřinec Jiránek, 4. třída
ŠKOLNÍ VÝLETY
probíhají na ZŠ Svoboda od konce května do poloviny června a
letos jsou velmi kvalitní a pestré. Získali jsme jejich seznam od druhé
aţ po devátou třídu:
2.tř.: červen (podle počasí) na kolech po okolí
3.tř.: 29. května - Šiklův Mlýn
4.tř.: 29. května - Šiklův Mlýn
5.tř.: 19. června - Opočno
6.tř.: 18.6.-Hradec Král. (hvězdárna +Aquacentrum)

7.tř.: 27.-29.5. Boţanov + Broumovské stěny
8.tř.: 17.-18.6. - Prachovské skály
9.tř.: 4.-6.6. - Ţáci jiţ v květnu absolvovali čtyřdenní výlet do Itálie Lago di Garda + moříčko. Měli báječné počasí a věříme, ţe se o své
záţitky s našimi čtenáři podělí.
FOTKY V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
Díky úzké spolupráci knihovnice paní Tomanové, programátora
Jiřího Slaniny, studenta odborné školy informatiky Járy Horáka a
autora fotografií se podařil zajímavý experiment. Na obrazovce
počítače v knihovně si můţe kaţdý zájemce prohlíţet (a případně i
stahovat na cédečko nebo posílat domů mailem) stovky aktuálních
fotografií ze ţivota našeho města. V současnosti jsou fotografie v
těchto souborech: Čarodějnice 2003, Baseball - jaro 2003, Florbal - OA
Janské Lázně, Fotbal ţáků, Lyţování, MŠ - průvod masek, Softbal,
Stolní tenis, Volejbal - oblastní přebor, Zajímavosti ze Svobody a okolí
(např. JAPIO, Měšťanský Dům ve Svobodě, hotel Aurum v Černém
Dole apod.). Během prázdnin chceme naskenovat historické fotky
našeho města a stávající nabídku stále aktualizovat a rozšiřovat. Rádi
budeme spolupracovat se všemi fotoamatéry, kteří vlastní digitální
fotoaparáty. Ozvěte se!
nahoru - obsah
Sportovní zprávy
FOTBAL
Muţi SK Svoboda potěšili své příznivce svými jarními výsledky.
Vyhráli, co se dalo a probojovali se na postupové místo!! Gratulujeme
k perfektnímu výkonu proti Sokolu Černý Důl (4:1) a přejeme jim, aby
svou formu udrţeli do posledních zápasů letošní sezóny. V
Bohuslavicích náš tým bohuţel těsně prohrál (0:1) a tím klesl na čtvrté
místo v aktuální tabulce. Návrat zpět na postupové místo by umoţnilo
nedělní vítězství nad velmi silným týmem Baník Ţacléř B. Přijďte
svobodský tým povzbudit!
Ţáci nezůstali pozadu a vysokým nedělním vítězstvím v derby
nad Jiskrou Mladé Buky 6:0 příjemně překvapili početné diváky. Fotku
týmu najdete na obrazovce počítače v městské knihovně.
BASEBALL
Extraligový muţský tým SB Rýchory neuspěl o víkendu ze tří
zápasů ani jednou proti mladému univerzitnímu týmu MZLU Brno. K

dovršení problémů nemohl nastoupit (problémy se zády) Bob Roudný naše jednička mezi nadhazovači. Týmu chyběl i chytač Počekajlo.
Všechna utkání odehrála devítka hráčů bez moţnosti střídání. Rýchory
B porazily svého největšího soupeře v boji o postup do České národní
ligy - ambiciózní tým Laso Kladno poměrem 11-3. Suverénně vedou
tabulku mezioblastní soutěţe, ale hráče čekají odvetné zápasy na
hřištích soupeřů. Kaţdý sportovec dobře ví, jakou roli ve sportu hraje
domácí prostředí. Tým však hraje i trénuje v pohodě, má dostatek
nadhazovačů, dobrou partu i silnou hráčskou lavičku. Jediným
problémem (stejně jako u áčka) zůstává výchova dalších hráčských
generací.
Jak vypadá termínovka zbývajících zápasů béčka muţů SB
Rýchory? Všechny zbývající zápasy hraje venku:
7. 6. 1000 Tempo Praha C - Rýchory B
8. 6. 1100 Rakovník - Rýchory B
14.6. 1400 Česká Lípa - Rýchory B
15.6. 1100 Jablonec B - Rýchory B
22.6. 1100 Kladno - Rýchory B
VALNÁ HROMADA klubu SB RÝCHORY se koná v pátek 30. května v 19
hodin na stadiónu v Mladých Bukách. Účast všech členů je nutná!!
SOFTBAL - ŠKOLNÍ LIGA
V pátek 16. května se hrálo na hřišti v Mladých Bukách okresní
kolo Školní softbalové ligy smíšených týmů. Postupové místo do kraje
si vybojovala ZŠ Mladé Buky, která ve finále porazila ZŠ Mládeţnická.
Na dalších místech se umístily základní školy Dvůr Králové, Rudník,
Špindlerův Mlýn a l. ZŠ Trutnov. Ve čtvrtek 22. května si v Kostelci
nad Orlicí vybojovala ZŠ Mladé Buky vítězstvím nad ZŠ TGM Hradec
Králové a OA Kostelec nad Orlicí postup na republikové finále, které se
koná ve dnech 5. a 6. června v Praze v areálu klubu Krč Altron.
FLORBAL
Na škole se třikrát v týdnu hrál o "nulté hodině" (pondělí - středa
- čtvrtek od 715) školní pohár ve florbalu trojic, který organizoval Mgr.
Karel Ševčík. Bojů se zúčastnilo pět týmů 4.-6. třídy a šest týmů 7.-9.
třídy. Pořadí:
4., 5. a 6.třída:
1.
2.
3.
4.
5.

Bojovníci (Ţalud, Mohr, Řehůřek, Boček) 37:11
Ţraloci (Havel, Rydal, Říha) 20:14
Angels (Turyna, Pospíšil, Jiránek, Klucho) 16:13
Vetřelci (Szslata, Beneš, Rozsévač, Novák) 8:16
Divošky (Škvrnová, Burešová, Háţová, Gécovi, Olšiaková,

Havránová) 3:30
7., 8. a 9.třída:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Teletubbies (Kašpar, Pelcl, Vorel, Jiránek) 43:9
Slávisti (Reil Miloš, Kyncl, Poláček) 32:26
Ganţaci (Jelínek, Krabáč, Kleprlík) 30:29
Mariňáci (Šritr, janovec, Reil Michal) 18:28
M.I.B. (Částek, Hajdík, Kohut) 27:25
Amerikáni (Búš, Vaisar, Balcar, Zavrtálek) 10:43

V současné době se hrají zápasy play-off.
V sobotu 24.5. pořádal Mgr. Zdenek Rolenec na Obchodní
akademii v Janských Lázních pěkný turnaj škol ve florbalu o putovní
pohár za účasti týmů ZŠ Svoboda, OA Janské Lázně, ZŠ Rtyně a ZŠ
Mladé Buky. Po velmi vyrovnaných bojích zvítězil tým ZŠ Rtyně před
ZŠ Mladé Buky, ZŠ Svoboda a OA Janské Lázně. Tým Svobody si
zaslouţí uznání, protoţe celý turnaj odehráli tři hráči (Miloš Rejl, Eda
Kohut a Jára Ţalud + brankář bez střídání (většina hráčů byla na
školním výletě v Itálii). Na naše utkání se přišly podívat i manţelky
premiérů ČR a SR (oba premiéři závodili v Úpici).
nahoru - obsah

Albeřičtí jeskyňáři
Slíbil jsem dodat do městských novin trochu ze svých záţitků z
Nového Zélandu co nejdříve po příjezdu, ale poslední dobou se z
kaţdého delšího pobytu v zahraničí musím doma delší dobu
aklimatizovat. Především mi trvá zvyknout si na mezilidské vztahy,
které jsou zde na poněkud "jiné" úrovni, neţ na Novém Zélandu. K
tomuto tématu bych rád ještě někdy napsal pár řádek, ale nyní raději
vzhůru na Tisíciakrové plato.
Tisíciakrové plato - Radko Tásler
Prodíráme se neuvěřitelně vysokým ostruţiním a stezka je sotva
znát. Ztratili jsme skoro hodinu, protoţe jsme byli zvědaví, jak vypadá
samoobsluţná "lanovka" - plošina poháněná klikou zavěšená na laně.
Jednodušší bylo přebrodit pravostranný přítok řeky Matiri River,
protoţe stav vody byl velice nízký. Zvědavost nám však nedala. Toto
důmyslné zařízení pověšené vysoko nad vodou zde vybudovala správa
národního parku Kahurangi National Park poměrně nedávno a slouţí
turistům v době dešťů, kdy můţe voda prudce stoupnout. Podle málo

prošlapané a neprosekané stezky to asi zase tak často nebývá, i kdyţ
s vysokou vodou máme své zkušenosti z řeky Owen River vzdálené jen
40 km vzdušnou čarou. Tehdy nám náhlé zvednutí hladiny odřízlo
cestu do civilizace a my museli bez jídla ve stanech na blátivém
palouku čekat tři dny, neţ voda opadne a budeme moci řeku přebrodit.
Vlastně od mé první návštěvy Nového Zélandu jsem se chystal
do těchto málo navštěvovaných hor Matiri Range u městečka
Murchison na severozápadě Jiţního ostrova. V odpočinkových dnech
jsme se během speleologické expedice několikrát dívali z hřebene hory
Mt. Owen jihozápadním směrem na velice ostře ohraničenou náhorní
planinu a představovali si, jak to tam asi vypadá. Nikdy nám však
nezbyl na dlouhý výlet čas. Tentokrát jsme si jiţ v našem expedičním
programu čas na návštěvu planiny přímo naplánovali. Z poslední
farmy, kam se aţ dalo dojet automobilem, vede k jezeru Lake Matiri
relativně pohodlná cesta, která byla kdysi zbudována asi za účelem
těţby dřeva. Ačkoliv se nám o vzniku cesty ani o historii této části hor
nepodařilo nic vypátrat, odhadovali jsme její stáří na začátek 20.
století. Velice nás tedy v jednom místě udivily mohutné travertinové
náteky a hrázky nejen v zářezu cesty, ale i na cestě samotné. Mocnost
travertinu byla v některých místech aţ na 70 cm a větve zarostlé ve
vápnité hmotě svědčili o rychlosti růstu travertinu.
Míjíme malou nově zrekonstruovanou turistickou chatku
umístěnou na nádherném místě nad jezerem Matiri s výhledem na
vodní plochu a stany stavíme přímo na výplavovém štěrkovém kuţelu
u jezera.
Druhý den nás čeká převýšení přes 800 m z údolí na hranu
vytouţeného plata. Je teplo, sluneční paprsky pronikají i skrz husté
koruny stromů a popruhy batohů se nemilosrdně zařezávají do ramen.
Vyšlapaná stezka strmě stoupá lesem a v horních partiích se klikatí
mezi zřícenými bloky skal. Ve chvíli, kdy se ocitáme na hraně náhorní
planiny, končí les a my nevěříme svým očím. Koukáme do mělké
pánve poseté drobnými závrty. Nikoho z nás ani ve snu nenapadlo, ţe
se ocitneme v krasové krajině.
U staré malinké chatrče stavíme stany a okamţitě vyráţíme na
obhlídku. Závrty jsou nepravidelně rozmístěné a na první pohled
nesledují ţádné výrazné linie. U některých jsou však hltače, kde je
moţné sestoupit tak dva aţ tři metry na blátivé nebo kamenité dno. Je
patrné, ţe za deště tudy mizí značné mnoţství vody do podzemí.
V centrální části pánve jsou četná rašelinová jezírka, která jako
jediná dokáţí udrţet vodu v téhle "cedníkovité" krajině. Máme štěstí
na počasí a je jiţ čtvrtý týden bez deště. Na oblast, kde naprší 6.0008.000 mm vody ročně je to nezvyklé a na krajině to je znát. Místa, kde
bychom se za normálních podmínek bořili po kotníky do bahna, jsou
zcela suchá a za chůze se za námi práší. Šedozelený mech je tak
vyschlý, ţe jeho stélky bodají do nohou. Pohory jsme nechali u stanu a

jdeme nerozváţně jen tak v sandálech bez ponoţek a večer se
můţeme udrbat. Míříme mezi dva nevýrazné kopečky přímo před
námi. Zdálky je mezi vrcholky viditelná skalní plotna a jak se blíţíme,
je čím dál více patrné, ţe plotna tvoří hranu planiny. Pod námi je
ohromný skalní kotel a tak trochu litujeme, ţe neprší. Pohled na
padající vodu by musel být velkolepý. Víc neţ periodický vodopád nás
však zajímá, jak je vlastně planina odvodňovaná. Stále se nám nezdá,
ţe pod mělkými hltači a závrty by v tomto druhu hornin mohl být
vyvinutý nějaký podzemní drenáţní krasový systém. Odpověď máme
dostat následující den.
V to, co jsme tajně doufali, ale moc nevěřili, je tady. Konečně
nalézáme šachtu, kterou můţeme nade vší pochybnost označit za
podzemní krasový jev. Máme však jeden váţný problém. Nepočítali
jsme s tím, ţe budeme provádět průzkum a naše jeskyňářské
vybavení zůstalo dole v údolí dva dny cesty odsud. Jak ale prohlédnout
bez pořádného světla propast a alespoň odhadnout hloubku ? Tvrdí se,
ţe Čech dokáţe improvizovat v kaţdé situaci a my jsme přeci Češi. Je
sluníčko a toho je nutné vyuţít. Přemýšlíme, z čeho vyrobit zrcátko a
poslat do díry "prasátko". Zrcadlo ze svého fotoaparátu se
pochopitelně nechce nikomu vymontovat a kosmetický neceser tu taky
nikdo nemá. Nakonec napadá Jiřinu, jedinou ţenu v naší výpravě,
tabulka čokolády. Díky ostrému teplu v baťohu sice nemá jiţ původní
tvar ale po olízání staniolu se nám daří vyrobit téměř dokonalou a
čistou parabolu. Všichni se tlačíme u otvoru a "osvětlovač" směřuje do
podzemí odraţený paprsek slunce. Solidní světelný kuţel nejprve
nasvětluje protější stěnu a pomalu klouţe níţ. Dno v hloubce 8-10 m
je pokryté balvany a svaţuje se směrem od nás. V nejzašším bodě
nelze vyloučit pokračování. Objevili jsme nefalšovanou krasovou
propast, která dokazuje, ţe planina má podzemní odvodňování.
Bohuţel nemůţeme sestoupit na dno. Improvizovat speleologické lano
z navázaného oblečení je přeci jenom riskantní a moţné asi jenom ve
filmu. Největší překvapení má teprve přijít. Odraţené světlo
směřujeme postupně nahoru, protoţe do šachty koukáme v podstatě
bočním oknem a zjišťujeme, ţe od šikmého stropu tvořeného vrstevní
deskou prachovců visí masivní stalaktity a jeden asi metr dlouhý
stalagmit. Krápníky jsou sice značně navětralé a porostlé mechem, ale
utvrzují nás v přesvědčení, ţe jsme objevili nový typ krasového
fenoménu.
V pozdních odpoledních hodinách docházíme aţ na vzdálený
okraj planiny. Pod námi spadají do údolí svislé skalní stěny a všude na
obzoru jsou hory. Samé hory a ani jediná stopa civilizace přesto, ţe v
údolích jsou roztroušená lidská sídla. Cestou do tábora se nám daří
nalézt ještě větší propast neţ byla ta první. Sestupujeme pár metrů co
dovolí denní světlo a konstatujeme, ţe propast spadá dál do hloubky a
navazuje na ni jeskynní chodba. Začínáme silně uvaţovat o

zorganizování průzkumné speleologické výpravy s řádným vybavením.
Čas je však neúprosný a musíme pomýšlet na cestu zpět. Slunce
pomalu zapadá za obzor a poslední paprsky zbarvují jezírka do
červena. Pozorujeme první hvězdu, druhou, třetí, aţ se jich objeví
milióny. Obloha je neuvěřitelně jasná a přímo nad stany nám září
souhvězdí Jiţního kříţe. Za tři dny jiţ budeme doma jen se svými
vzpomínkami. Jak je ten svět malý a jak lehkováţně ho ničíme.
Radko Tásler
nahoru - obsah
Dopisy a názory čtenářů
ZLATOKOP OPĚT V POHRANIČÍ?
Poslední dobou mě stále více trápí jeden problém v našem
městě. Po dostavbě domu pečovatelské sluţby došlo k převedení
zařízení stavby (kantiny, šaten a sociálek) do vlastnictví Města
Svoboda nad Úpou od firmy MAVL. Tato přístavba byla přistavěna k
hlavní budově stadionu. Aby toto zařízení mohlo být uţíváno
fotbalovým oddílem, měl se fotbalový oddíl přejmenovat na Městský
fotbalový klub. Tak se stalo a na Ministerstvu vnitra ČR byl klub
registrován (právní subjektivita). Ručením se zavázali pan Jiří
(prezident), pan René a pan Jaroslav. Pan René po čase klub opustil.
Toto vše se zdá být v pořádku.
Ptám se, jak se prováděl převod majetku z bývalého fotbalového
oddílu TJ Tatran? Za MFC Svoboda měl přebírat majetek pilný zlatokop
a výše uvedení pánové. Někdo z nich, nejspíš všichni, měli hmotnou
zodpovědnost. To znamená, ţe kdyţ jeden z nich řekne, ţe ten
majetek byl převeden, nemůţe druhý (za osm let) tvrdit, ţe jej koupil.
A jestliţe dostal oddíl do vínku nový název, po poskytnutí finanční
podpory od města musel také dostat jeden z článků kontroly. Jak je
tedy moţné, ţe neexistuje jediný inventární seznam majetku - převod
z firmy MAVL na Město nebo z Města na MFC?
Jak je moţné, ţe jeden člověk půjčuje spolkové (oddílové) peníze
kamarádům do hracích automatů? Uţ je vrátil fotbalistům? Dobře víte,
ţe se jednalo o 12 000,- Kč. Myslím, ţe by se fotbalistům v této době
hodily, kdyţ jste si je - a jinak všechno na stadionu - přivlastnil. To se
můţe jeden člověk schovávat za roušku bývalého poslaneckého
mandátu v obci? Nebo má také poslaneckou imunitu? Nebo změna
názvu měla být jen taková zástěra? Pane, mrzí mě, ţe jste obral
kamarády poslance a spoluobčany, ale hlavně kamarády fotbalisty.
Jestliţe někdo nechce, aby byl pomlouván za to, ţe něco někde
nezaplatil nebo sebral, má dát účet na stůl a dokázat, ţe je vše v

pořádku. Pokud se tak nestalo, zachoval jste se jako jako zlatokopové
po válce, kdyţ drancovali pohraničí. Doufám, ţe si toho pána nepřibalí
opět nějaké volební seskupení na svoji kandidátku v příštích volbách!?
Jsem zvědav, kdo mě dá přijatelné vysvětlení jak z Městského úřadu,
tak z MFC.
Vysvětlení, ţe se udělala květnem 2003 tlustá čára mě moc
neuspokojí.
Vladislav Leško
DĚTSKÝ DEN VE SVOBODĚ
Ahojky Stando,
na letošní oslavu MDD jsme sehnali skupinu historického šermu , která
nám obstará několik atrakcí pro děti a dále máme připraveno pár
soutěţí také pro nejmenší .
Z programu SHŠ Rigel uvádím:
1. Ukázka středověkého leţení
 středověké stany
 dobové ohniště s kuchyní
 stojan se zbraněm
 šlechtické korouhve - kostýmy
2. Celodenní program pro děti
 střelba z husitské kuše
 hod vrhací sekerou (" švýcarkou")
 hod indickým vrhacím noţem
3. Ukázka horkých (palných) zbraní
 hákovnice, píšťaly, tarasnice
4. Ukázka středověkého souboje
 s tyčí, s mečem
Dětský den se uskuteční dne 7. 6. 2003 na hřišti u sokolovny
Zdeněk Rolenec
nahoru - obsah
Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz


ČERVNOVÍ OSLAVENCI … Červen nebyl zřejmě příliš úrodným
měsícem. Oslavovat svá významná kulatá ţivotní jubilea budou






jenom tři svobodské dámy: paní Marie Vlachová, paní Boţena
Pivničková a paní Aneţka Hrubá. Všem třem přejeme pevné
zdraví, ţivotní pohodu a spoustu radostí s jejich blízkými i
přáteli.
Po dobu rekonstrukce Městského úřadu jsou odpojeny
úřední telefony. Úřednice MěÚ pracují ve stísněném prostoru
Stavebního úřadu (II. poschodí radnice). Dovoláte se na
telefony: 499 871 197 a 499 871 921
Klub důchodců pořádá kaţdé úterý sběr papíru za MěÚ
Ach, zase ta tráva!
Obyvatelé Svobody nad Úpou a návštěvníci Krkonoš znají
čerpací stanici pohonných hmot, jejíţ logo - LUCRACO svítí jiţ
pěknou řádku let do krkonošské krajiny. Mnozí obyvatelé
Svobody a okolí znají i hlavní náplň firmy - obchodní a servisní
činnost v oblasti ručního elektrického nářadí, zahradní a lesní
techniky a kompresorů. V loňském roce oslavila jiţ 10. výročí
své činnosti a působení na našem trhu. Postupně vás v několika
článcích ve SF seznámí se zajímavými výrobky a akcemi.
Vţdyť Lucraco je tu i pro vás… Vzpomeňte si, aţ si znovu
letos povzdychnete "Ach, zase ta tráva!" Dobrým pomocníkem je
sekačka Viking MB 6 RC. Pomocník bílo-zelené barvy umí
posekat vysokou trávu na rozsáhlých plochách luk, soukromých
zahrad nebo i neudrţovaných zelených ploch aţ do rozlohy
2500m2. Motor High Debris o výkonu 3,6 kW to zvládne hravě.
Startování a zhášení motoru provádí obsluha přímo z
vodícího drţadla a řídí i pojezd rychlostí 2,7 km/hod. a silou
zdolá i poměrně strmé svahy.Ocelová ţací lišta má šířku záběru
53 cm. Aby byl dostatečně chráněn hřídel motoru je ţací nůţ
veden dalším přídavným loţiskem. Výkon sekání splňuje ty
největší poţadavky uţivatelů. O mnohých výhodách se vám
určitě ani nezdálo: Viking MB 6 RC umí posekat trávu o výšce aţ
135 cm a výšku sekání je moţné jednoduše nastavit přímo z
vodícího drţadla. Velká zadní kola s volnoběţkou umoţňují
snadnější jízdu v terénu a nepěstované zeleni. Umoţní hlavně
otáčení o 360° na místě! Přední kolo je moţné vychýlit,
zaaretovat i výškově nastavit. Pro pohodlí obsluhy je vodící
drţadlo nastavitelné výškově i do stran a pro transport se
jednoduše sklopí do přepravní polohy. A údrţba? Občas vyměnit
olej a hlavně - nezapomenout nalít benzin! A hlavně - "je to
drţák". Sekačka Viking MB 6 RC má ţací skříň svařenou z
kvalitního ocelového plechu. Barevné plasty dotváří sekačku do
krásy. Vţdyť si to zaslouţí…
Další podrobnosti najdete na stránce www.lucraco.cz nebo
volejte přímo pracovníky firmy na telefonu 499 871 188, kteří

vám poradí a při váţném zájmu vás navštíví.
nahoru - obsah

