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Úvodník - Trpěliví čtenáři se dočkali!

Likvidace Fóra je odložena, opraváři se
podařil malý zázrak - a stařičkou mašinku
"priport" dal po úmorné práci znovu do běhu
- nebo spíš do pochodu. Chtěli byste vidět,
jak útroby malého technického zázraku
vypadají?
Na první pohled to nevypadá příliš
složitě. Priport je nová generace stařičkého cyklostylu. Princip
cyklostylu byl jednoduchý. Z psacího stroje se odstranila páska a do
speciální blány se vyrazily texty. Jednotlivá písmenka vysekala otvory
v bláně, ta se natáhla na válec, potřený tiskařskou barvou a poháněný
klikou. Otvory v bláně se dostávala barva na papír. Každé otočení
klikou umožnilo natisknout jeden papír (obvykle formát A4).
Modernější stroje měly místo kliky motorek - a japonský zázrak
odstranil téměř veškerou ruční práci. Natáhl si na válec speciální blánu
(masters), na kterou podle předlohy vypálil otvory, kterými protlačoval
barvu na papír. Obsluha si jen nastavila
počet výtisků a priport se pustil do práce.
Veškerou činnost kontroloval celý systém
čidel, který hlásil každou závadu. Pokud
nebyla závada odstraněna, nepřipustil další
činnost mašinky.
Víte, kolik jsme za ty roky natiskli
stránek? Mašinka má i na takovou otázku
odpověď: 1,400.000 stránek! Nemůžeme se
proto divit, že uvažuje o důchodu. Servisní službě se podařilo po
značném úsilí opět uvést priport do chodu.
Nemůže ale zaručit, že to bude na dlouho.
Zastupitelstvu se nabízí několik řešení:
1) Uvažovat o koupi staršího, ale funkčního
priportu, který ještě nemá zdaleka tolik
odslouženo, nebo
2) uvažovat o koupi nové generace tiskárny,
která je oproti těm starším typu mnohem
levnější, ale výkonnější a s ekonomičtějším
provozem, nebo
3) zvažovat o jiném typu toku informací mezi radnicí, společenskými
organizacemi a občany - (zvláště pro ty, kterým elektronická podoba
nevyhovuje) - buď formou promítání zpráv, nebo využíváním tabulí jako je např. ta proti poště:
Na vaše názory se těší nejen zastupitelé, ale také St. Ondráček.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy

FOTBAL
Z prvních tří zápasu jarního kola III.tř. mužů jediný bod - to není
pro tým MFC Svobody nejlepší vizitka po parádním podzimu. Nastane
po derby v Horním Maršově obrat k lepšímu?
15.4. Kocbeře - MFC Svoboda 7:0
21.4. MFC Svoboda - Strážné 0:2
29.4. MFC Svoboda -Svatoňovice 3:3
5.5. Hor. Maršov - MFC Svoboda 17.00
8.5. MFC Svoboda - Hostinné 17.00
12.5. MFC Svoboda - Černý Důl 17.00
20.5. Bílá Třemešná - MFC Svoboda 17.00
26.5. MFC Svoboda - Ml. Buky 17.00
2.6. Dolní Branná - MFC Svoboda 17.00
9.6. MFC Svoboda - Lánov 17.00
17.6. Úpice - MFC Svoboda 17.00
24.6. St.Rokytník - MFC Svoboda 17.00
BASEBALL
ČMBL 2007 Za Liberec hraje ligu deset hráčů ze Svobody,
Mladých Buků a Trutnova. Proto předkládáme jejich květnový
program:
28.5. So Patriots Liberec Tempo Titans B
12.5. So Patriots Liberec Hroši Brno
20.5. Ne Patriots Liberec Třebíč Nuclears
26.5. So Orli Choceň Patriots Liberec
SB Rýchory již mají odehrány první zápasy II. ligy baseballu:
so 21.4. 13 hod. SB Rýchory - Česká Lípa 26-3
ne 29.4. 11 hod. SB Rýchory-Blesk Jablonec 16-5
so 05.5. 13 hod. Česká Lípa - SB Rýchory
ne 06.5. 11 hod. SB Rýchory - Loko Louny
so 19.5. 13 hod. SB Rýchory - Česká Lípa
ne 20.5. 11 hod. Blesk Jablonec - SB Rýchory
so 26.5. 13 hod. Česká Lípa - SB Rýchory
ne 27.5. 11 hod. Lokom. Louny - SB Rýchory
ne 17.6. 11 hod. Blesk Jablonec - SB Rýchory
so 23.6. 11 hod. SB Rýchory - Blesk
Jablonec
V sobotu jedou naši muži do České
Lípy a v neděli hostí doma ve Svobodě od
11 hod. Lokomotivu Louny. Z pobytu v
západních Čechách se do týmu vrátil Radim
Sklenár - a týmu pomohl i Filip Poláček.

SOFTBAL
Kvalitní zápasy v softbalu můžete shlédnout u sousedů v Mladých
Bukách. V sobotu 5. května se na dvou hřištích hraje liga žen. Utkají
se týmy
hřiště A: MB-DK DK-HK HK-KL
hřiště B: KL-CH a CH-MB
V neděli 6. května hrají muži VČ ligu:
MB - TIG TIG-HB MB-HB
V neděli 20. května hrají mladobučtí softbalisté dvojzápas s týmem
Klackaři Kostelec nad Orlicí.
MLADÍ HASIČI
Tréninky mladých hasičů máme venku za sokolovnou každé
úterý od 16 hod. a neděli od 10 hod. Vítáme děti od 4-5 roků do 18
let, případně ženy, které by měly zájem o požární sport.
Lucie Trnková
ATLETIKA
20. ročník VELKÉ CENY KRKONOŠ a 22. ročník Českého poháru
v bězích do vrchu
se běžel v sobotu 28. dubna 2007 v
Hor. Maršově. Potěšilo tradičně početné
startovní pole hlavního závodu, ve kterém
zvítězil opět Miroslav Vítek z Ústí nad Orlicí,
kategorii nad 40 let vyhrál Petr Holub - a v
běhu na 2 km žákyň Pavla Holubová.
Škoda, že se perfektně připraveného závodu
nezúčastnilo více školáků!
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Ve středu 25.4. proběhla na naší škole celostátní soutěž
"Přírodovědný klokan".Soutěž byla vypsána pro žáky 8. a 9.
ročníků.
Výsledková listina (8. třída)
1. Tomáš Turyna 54 b.
2. Katka Pleskačová 51 b.
3. Karolína Szalatová 46 b.

2.

3.

4.

5.
6.

4. Petra Olšiaková 43 b.
5. Petr Beneš 41 b.
6. Lucie Havránová 39 b.
7. David Klucho 35 b.
8.-9. Eliška Gécová 31 b.
8.-9. Jan Szalata 31 b.
10. Lucie Burešová 30 b.
11. Nikola Hážová 28 b.
12.-13. Josef Šubr 26 b.
12.-13. Adam Cejnar 26 b.
14. Bolek Pospíšil 24 b.
15. Veronika Zámečníková 14 b.
V pátek 27. května jsme uspořádali na hřišti vedle školy soutěž o
nejlepší čarodějnici jednotlivých tříd - i učitelského sboru.
Nejvíce si soutěž užily děti z nižších tříd, kde také startovalo
nejvíce uchazeček.
Tento týden odjelo 10 žáků naší školy na poznávací zájezd do
Londýna. Děti byly ubytovány v rodinách a poznávaly krásy
hlavního města Anglie. Děkujeme paní učitelce Ševčíkové a
zorganizování zájezdu a za dozor nad dětmi.
Vážení rodiče, V pondělí 7. května 2007 bude ředitelské volno.
Důvodem je impregnace dřevěných částí střechy školy. Děti
nepůjdou do školy, zůstanou doma. V případě problémů bude
otevřena školní družina. O otevření družiny rozhodne ředitel
školy podle počtu přihlášených dětí.
Dne 3.5. proběhlo v tělocvičně školy divadelní představení pro
žáky 1.-3. třídy a pro žáky mateřské školy.
Ve čtvrtek 3.5. jsme pořádali na stadiónu okrskové kolo fotbalu
McDonalds Cup. Soutěžilo 12 týmů žáků ve dvou věkových
kategoriích.
Ml.ţáci: Michal Tesař, Filip Rolenec, Robert Plecháč, Jan Baťka,
Dominik Celba, Martin Mocek, Alena Mocková, Lukáš Kocík,
Václav Spěvák a Filip Trnka
Nejmladší ţáci: Dan Nocar, Matyáš Ptáček, Marek Tůma, Jan
Báchor, Dan Havlíček, Dominik Šeps, Tomáš Roušal, Michal
Moravec, Dominik Rohrbach, Jakub Slováček, Matouš Trojánek a
Rosťa Germín.
Ředitelství školy děkuje hráčům za dobrou hru, fotbalovému
oddílu za pronájem hřiště, trenérům Kocíkovi a Tůmovi za vedení
týmů a všem učitelům, kteří přišli se svými žáky povzbudit hráče
naší školy.
Jan Hainiš

7. Teeball (pálkovaná s odpaly ze stativu) je pálkovací hra, která
naše žáky zaujala. Společné tréninky kluků i děvčat bez rozdílu

věku jsou každé pondělí a pátek od 14 hodin na stadionu. Až se
trochu sehrajeme, pozveme na turnaj týmy okolních škol.
8. V květnu pořádá Asociace školních sportovních klubů také
okrsková a okresní kola v atletice, cyklistice a v softbalu.

nahoru - obsah
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starosta@musvoboda.cz








KVĚTNOVÍ OSLAVENCI … Své významné životní jubileum slaví
v květnu pan Josef Dittrich, pan Vladimír Šveřepa a paní Marie
Jaklová. K jejich narozeninám jim přejeme pevné zdraví, dobrou
náladu a hodně slunných dnů do příštích dnů, měsíců a let.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … zastupitelstva města bude ve středu
23.5.2007 od 18.00 hodin v hotelu PROM
ČARODĚJNICE V MATEŘSKÉ ŠKOLE … Několik dní před
velkým večerním čarodějnickým rejem, jsme ve školce pro děti
připravili čarodějnické dopoledne, spojené s opékáním vuřtů a
čarodějnickými soutěžemi. Děti si vyrobily malé papírové
čarodějnice, které si podle svého rozhodnutí buď odnesly domů
nebo spálily na ohništi. Všechny malé i velké děti se s chutí
účastnily všech činností a dopoledne jsme si společně opravdu
pořádně užili. Kolektiv MŠ
PRONAJMU STARŠÍ BYT 2+KK … 54 m2 ve Svobodě nad
Úpou I. Informace na č. tel. 777 943 923
SLOŢENKY NA DAŇ Z NEMOVITOSTI … předal Finanční úřad











na Město. Jsou připraveny k vyzvednutí na Městském úřadě. Daň
z nemovitosti je splatná do konce května.
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ … vydaných od 1. července
1964 do 31. prosince 1993 je nutné uskutečnit do 31. prosince
2007 bez poplatku!
KDE? Na pověřeném úřadu v Horním St. Městě vedle Autostylu
proti Texlenu (opravujeme chybný údaj v SF 685: ne ve
Svobodě nad Úpou!!)
CO MUSÍM MÍT S SEBOU? občanský průkaz (nebo pas), fotografii
3,5 x 4,5 cm a řídičský průkaz
KDY BUDE VYSTAVEN NOVÝ ŘP? Za 15 - 20 dní KDE NAJDU VÍC
INFORMACÍ? www.mdcr.cz (stránky Ministerstva dopravy klikněte si na poznámku Czech, jinak Vám poskytne informace v
angličtině!)
JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP
IHNED. Bližší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo
mob. 602 466 579.
NEBEZPEČNÝ ODPAD … Termíny pro svoz nebezpečného
odpadu : 5. 5. 2007, 7. 7. 2007, 1. 9. 2007 a 3. 11. 2007 na
parkovišti naproti Národnímu domu vždy v čase mezi 9. a 10.
hodinou a u Rýchorky mezi 10. a 11. hodinou. Jedná se o
ledničky, televizory,monitory, akumulátory, zářivky, výbojky,
zbytky barev a lepidla, rozpouštědla a jiné spotřební chemické
výrobky.
STAVEBNÍ ODPAD … Další odpad, jako je např. lepenka,
eternit a další stavební materiál si musí odstranit na vlastní
náklady každý sám. Nedávat do kontejnerů s nebezpečným
odpadem!!!
II. LIGA BASEBALLU … na stadiónu ve Svobodě nad Úpou v
neděli 6. května 2007 od 11 hod. SB RÝCHORY - Lokomotiva
LOUNY
Přijďte v neděli povzbudit náš tým po dlouhé odmlce na
svobodské půdě !! Hra trvá obvykle přes tři hodiny, takže část
utkání stihnete i po nedělním obědě! Další sobotu (19.5.)
hrajeme od 13 hodin v Mladých Bukách proti České Lípě.
nahoru - obsah

