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Úvodník - Mokrá varianta pro turisty?
Ať se nám to líbí nebo ne, je kaţdý v našem regionu značně závislý
na turizmu. Někdo přímo, někdo nepřímo. Letošní zimu majitelé penzionů,
lyţařských vleků, půjčoven lyţí, lyţařských škol, restaurací a obchodů
marně čekají na obvyklý ruch a shon během doby horských ţní. Turisté,
kteří se těší na zimní radovánky, zase marně čekají na pravidelný příděl
sněhových nadílek - a kdyţ mohou, ruší své objednávky a přesouvají své
dovolené na příznivější dobu. Meteorologové se postupně přiklánějí k
názoru, ţe se nejedná o mimořádnou událost, ale o důsledky problémů,
které způsobil člověk. Zřejmě musíme i do budoucna s náhlými výkyvy
počasí počítat.
Dnešní starosti, kam nasměrovat denní program turistů na horách
bez sněhu, mi připomínají petice občanů sousední obce proti snaze dvou
podniků vybudovat bobové dráhy s celoročním provozem. Obě mohly být
uţ v provozu a přispěly by ke spokojenosti turistů stejně, jako třeba
bobové dráhy v západních Krkonoších, aquacentrum v Liberci nebo
tělocvičny a kryté haly všude, kam mají turisté volný přístup a kde mají
šanci vytvořit si pro dovolenou náhradní program. V našem regionu
vyrostla v posledních letech řada nových tělocvičen a sportovních hal většina však bohuţel v duchu staveb ze začátku minulého století:
minimální prostor pro velké hry - a nulový prostor pro diváky.
Kdyţ jsem se před pětapadesáti lety přistěhoval do Velké Úpy, byla
ve Východních Krkonoších jediná na tehdejší dobu slušná tělocvična sokolovna ve Svobodě nad Úpou. Za těch padesát let byly postaveny dvě
tělocvičny v Mladých Bukách, tři v Janských Lázních, jedna v Horním
Maršově a sportovní hala na Malé Úpě, všechny bez prostoru pro diváky.
Volejbalový tým SK Janské Lázně hraje desítky let krajský přebor v
tělocvičně ZŠ Šestidomí Trutnov, ale ani tam není prostor pro diváky.
Oblíbenou sportovní hrou dnešní mladé generace je florbal. Ve svobodské
školní tělocvičně (bývalá kaple) se dá hrát jen 2+l (brankář a dva hráči), v
Bukách a Maršově 3+1, na Zelence v Trutnově 4+1 - ale řádné soutěţe
(5+1) pouze ve velkých tělocvičnách - např. ve sportovní hale ZŠ
Komenského Trutnov nebo na ZŠ Strţ ve Dvoře Králové.
Školní tělocvičny jsou tak beznadějně vytíţené, ţe turisté nemají

šanci ani si ve volném času zahrát, natoţ se alespoň na zajímavé
sportovní klání podívat. Téměř kaţdé lyţařské středisko rozšiřuje své
sjezdovky, modernizuje lanovky a modernizuje servis, ale jen málokteré
přemýšlí o tom, jak se postarat o turisty, kdyţ nebude ani technický
sníh!?
O tom, jak se připravují "mokré varianty"
různých sportovních akcí, si můţeme ukázat na
RALLY KRKONOŠE. Počítalo se s tím, ţe se
pojede po silnicích, které nejsou chemicky
ošetřené. Vzhledem k současnému počasí i
prognóze na sobotu, to můţe být zimní rally na
letních pneumatikách. Proč ne? Diváci se mohou
těšit na pěkný závod o cenu Města Trutnov.
První závodník I. kola odstartuje u "Robinky" v 9.43 (v cíli u golfového
hřiště bude přibliţně za 40 minut) a pak uţ pojedou další. Druhé kolo
odstartuje v 12.20. Seznam závodníků najdete uvnitř listu.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
LYŢOVÁNÍ
Připomínáme, ţe lyţařský výcvik dětí mateřských a základních škol,
pořádaný lyţařským oddílem ve Svobodě nad Úpou, bude zahájen, jakmile
bude v areálu lyţařského vleku Duncan sníh. Zápis bude probíhat budˇna
telefonu 605 877 858 nebo osobně v areálu lyţařského vleku Duncan.
Cena poplatku je 200Kč na sezonu a moţnost zakoupení celosezónní
jízdenky. Novinkou je vytvoření druţstva snowboardistů, ale zde budou
platit určitá pravidla: přijímáme děti 1.-4. třídy (po dohodě i starší), úplné
začátečníky a počet je omezen na max.12 dětí (příp. 2x12), trénovat
budeme vţdy v pondělí, případně ještě ve čtvrtek. Jinak ostatní je stejné
jako u lyţařů. Kontakty: Eva Tlachačová 604 671 571, Martina Holubová
605 877 858
PS - Předpokládáme, ţe některé pondělí bude na svahu sníh. Pokud
ne, hodíme si mašli, nebo se půjdeme klouzat na mokrou trávu.
PROGRAM NA VOLNÝ ČAS JARNÍ PRÁZDNINY 2007:
sobota 27.1.: florbal mix tělocvična ZŠ Mladé Buky
středa 30.1.: florbal, turnaj ţáků 4.-7.třídy, tělocvična Mladé Buky
úterý 5.2.: turnaj ve stolním tenisu
středa 6.2.: 9:00 florbal, volejbal tělocvična Mladé Buky, 15:00 šachy ZŠ

Svoboda škola
čtvrtek 7.2.: turnaj ve stolním tenisu
pátek 8.2.: 9:00 - 11:00 bowling Club Svoboda nad Úpou
sobota 9.2.: florbal mix tělocvična ZŠ Mladé Buky
VSTUP NA VŠECHNY AKCE BUDE VOLNÝ !
BASEBALLISTÉ SB RÝCHORY
schůzovali v pátek 29. prosince 2006 v kongresovém sálu hotelu
PROM. Novým předsedou klubu byl zvolen Olda Vydra, zástupcem (a
trenérem) Jakub Nečina, sekretářem Vojta Jiránek a účetní pí Jiránková.
Jako hosté se zúčastnili předseda ČBA Dr. Petr Dittrich a šéf klubu Patriots
Liberec (ve kterém hraje našich sedm odchovanců) Radek Šenk. Hráči se
dohodli, ţe budou startovat v mezioblastní soutěţi, kterou vede Radek
Zíma.
I. Krkonošská Rally jiţ v sobotu!











automobilová soutěţ, která se pojede podle mezinárodních
sportovních řádů FIA a jejich příloh, Standardních propozic pro rally
Federace Automobilového sportu AČR a národních sportovních řádů
centrem soutěţe bude město Trutnov
součástí jsou rychlostní testy na uzavřené trati, jeden z nich se
pojede na okraji města, tak aby byl přístupný velkému počtu
diváků, další rychlostní zkoušky se pojedou v nejbliţším okolí
rally se pojede za typicky zimních podmínek na chemicky
neošetřovaných komunikacích.
kaţdá rychlostní zkouška se jede na stejném okruhu dvakrát - ve
druhé jízdě se závodníci snaţí dodrţet stejný čas jako v první jízdě!
Pro diváky z našeho města a okolí je nejblíţe na trať RZ 1 - start
prvního závodníka v sobotu 20.1. v 9.43 u benzinového čerpadla
Robin, závodníci jedou údolím Pekla kolem Hrádečku ke golfovému
hřišti před Hertvíkovicemi, potom jedou v pravidelných intervalech
další závodníci. Předpokládaná doba dojezdu do cíle 1.RZ je 40
minut od startu.
Do druhého kole startuje první závodník hned po obědě - ve 12.20.

RALLY KRKONOŠE sobota 20. ledna 2007
"Naší hlavní myšlenkou bylo připravit zajímavý podnik pro jezdce a
diváky. Nepůjde tu o ţádné body, ale především o moţnost vyzkoušet
před sezónou techniku i svoje řidičské schopnosti na chemicky
neošetřených tratích. Doufáme, ţe se příroda umoudří a soutěţ opravdu
povede na zasněţených cestách. V případě nepřízně počasí je připravena i
náhradní varianta. Některé rychlostní zkoušky bychom museli zkrátit,"
vysvětluje tajemnice závodu Blanka Hlavatá a dodává: "S pořádáním
automobilových soutěţí máme letité zkušenosti, ale tady v Trutnově a v
tomto zimním čase nás čeká velká premiéra. Z Rally Krkonoše chceme

udělat tradici, aby i východočeští fanoušci rally měli svůj vlastní podnik."
Pro účastníky 1. Rally Krkonoše je připraveno celkem osm
rychlostních zkoušek na čtyřech náročných tratích. Fanoušci mohou
průběh závodu sledovat z atraktivních diváckých zón, které jsou vybrány
tak, aby byly snadno přístupné i pro velké mnoţství diváků. Představení
posádek proběhne 19. ledna 2007 od 16:00 hodin na trutnovském
náměstí. 1. Rally Krkonoše odstartuje v sobotu 20. ledna 2007 v 9:00
hodin před areálem objektu společnosti Autostyl.

NOC TULENÍCH PÁSŮ v náhradním termínu!
Závod Noc tuleních pásů 2007 byl pro naprostý nedostatek sněhu v
celých Krkonoších v termínu 6. ledna 2007 organizátorem zrušen. V
nejbliţší době bude o náhradním datu AKLVK Alpine PRO SKI TRAB team
jednat se všemi zúčastněnými subjekty. Trať ani jiné podmínky se měnit
nebudou. Sledujte aktuality !!!
AKLVK Alpine PRO SKI TRAB TEAM na Světovém poháru ve Francii
zářil. Radek a Karolína Grohovi z AKLVK Alpine PRO SKI TRAB TEAMU

vybojovali na světovém poháru 8.1. historicky první medaile pro Českou
republiku. Radek bral BRONZ, Karolína STŘÍBRO. Více na stránkách
www.ski-mountaineering.cz
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Proběhlo školní kolo soutěţe v anglickém jazyce Basiclingua 2006.
Celkem se školního kola zúčastnilo 12 ţáků 8. a 9. třídy.
Výsledky:
1. Sorajja Behjoudiová 9. třída
2. Zuzana Kovaříková 9. třída
3. Jaroslav Ţalud 9. třída
Děkujeme paní učitelce Ševčíkové za organizaci školního kola.
2. Ve čtvrtek 25. 1. 2007 proběhne pedagogická rada, která určí
ţákům známky na vysvědčení. Vysvědčení dostanou ţáci ve středu
31.1.2007. V pátek 2.2. 2007 jsou pololetní prázdniny a hned od
pondělí 5.2.2007 na ně navazují týdenní jarní prázdniny. Ţáci
přijdou do školy aţ v pondělí 12.2.2007.
3. V plném proudu je příprava ţáků 5. a 9. tříd na přijímací zkoušky.
Pátá třída má přípravu pod vedením paní učitelky Novotné kaţdý
pátek ráno a ţáci 9. třídy mají matematiku v pondělí ráno a češtinu
v pátek ráno.
4. V úterý 16.1. navštívili po dohodě s vedením mateřské školy naši
školu budoucí prvňáci. Prohlédli si budovu školy a seznámili se s
budoucí paní učitelkou.
5. Zápis do 1. tříd se uskutečnil ve středu 17. ledna 2007 od 14.00 hod
do 18,00 hod. Pohádkovou cestou s postavičkami si prošlo celkem
17 dětí, zapsaných do první třídy je 16. Jmenovitě se jedná o tyto
děti: Pavlína Fléglová, Stanislav Gaisl, Ondřej Herman, Jonáš
Hrušovský, Pavla Hrobařová, Monika Filipová, Adéla Juhaszová,
Matěj Brukner, Denisa Celbová, Petra Horváthová, Matěj Pešek,
Matyáš Rolenec, Pavlína Tesařová, Tomáš Langer - všichni z
mateřské školy ze Svobody nad Úpou a Vasil Janko a Alla Kalyn z
mateřské školy v Janských Lázních. Uvolnění dětí měli na starosti
šášulové (Norbert Tippelt, Jakub Kulda a Pavel Kobr). Co děti umí,
předvedly princezně Písničce (Soraja Behjoudiová), chytré kočičce
(Lucie Kleprlíková), berušce Počtářce (Petra Olšiaková), Pipi
punčochaté (Eliška Gécová), bílému Králíčkovi (Zuzana Dombaiová)
a klokanovi (Veronika Píšová). Dík patří i učitelům I. stupně za
perfektní organizaci zápisu.
6. Vzhledem k velmi špatným sněhovým podmínkám jsme odvolali

lyţařský kurz 7. tříd. V případě zlepšení podmínek bude kurz v
březnu.
7. Plavání ţáků 2. a 3. třídy. Děti začnou chodit na plavání přibliţně v
polovině února 2007.

nahoru - obsah

Došlá pošta, aktuality
Jirka Mičánek píše ze Surinamu
Co se tyka rallye, vim jiste, ze jsme o tom jiz mluvili, ale tenkrat
presne jeste nebyl znamy termin, protoze ta puvodni varianta zavodu byla
jiz v prosinci. No ale protoze si chteli byt jisti se snehem, presunul ji
poradatel HBVMotorsport "az" na leden, ale asi to vypada, ze to bude take
bez snehu, coz je urcite skoda. Co Te zcela jiste potesi je fakt, ze i nas
zavodni tym bude na startu a "svobodske" barvy bude hajit posadka
Martin Micanek - Michal Kraus (kteremu se narodil minuly tyden druhy
syn). Bude to nase letosni premiera, tak doufam, ze vse probehne v
pohode. Jedou se ctyri useky a ty se pojedou 2x, to znamena, ze celkem
bude 8 merenych useku (nazyvanych RZ - Rychlostni Zkouska). Centrum
zavodu jsou prostory firmy Autostyl. Zacina se v patek vecer na namesti v
Trutnove predstavenim vsech posadek. V sobotu rano se zacne v 9.00.
Prvni RZ startuje u cerpaci stanice Robin Oil (odbocka na Peklo) a vede
kolem Pekla, pak se odboci na Hradecek a cil je u golfoveho hriste. Druha
RZ vede ze Zelenky pres Zamecky vrch a pote to bude padat zadni cestou
do Voletin. Treti RZ by mela startovat od Usvitu (Kryblice) a pojede se

kolem smetaku, pres Stary Rokytnik do Noveho Rokytniku. Ctvrta RZ
zacina hnedka za Humburakem (brano ve smeru TU - Jaromer), kde asi
po 50 metrech se odboci vpravo na "polnacku" do Starych Buku. Hnedka
na zacatku te polnacky je start a RZ vede do Starych Buku a odtamtud do
Horniho Zdaru, kde je konec RZ. Pote se vraci jezdci kolem "slona" zpet
do Trutnova a zhruba po 30-ti minutove servisni prestavce (servis vozidla,
vymena pneu, doliti benzinu atd.) se to same opakuje jeste jednou.
Vis coje nejhorsi? - NEBUDU TAM 9 Bohuzel jsem hnedka po novem
roce musel odjet do Holandska a tedka jsem v Surinamu. Zpet do
Holandska se vracim 22. ledna a domu se snad dostanu v sobotu 27.
ledna. Co se da delat, prace je prace a prave tahle prace nam dava
moznost zavodit.
PTÁCI V ZIMĚ
V ţivočišné říši tvoří třída ptáků počty několika tisíc druhů v řádech a
čeledích. V Krkonoších ţije podle ornitologa Dr. Jirsíka přibliţně 360 druhů
- a asi 40 druhů zde přezimuje. Obyvatelé Svobody pilně přikrmují v
krmítcích drobné zpěvné ptactvo a tak většinu z nich znají. Přesto je
vyjmenujeme. Jsou to sýkory - koňadra, modřínka, babka, uhelníček, ale i
parukářka a častěji u lesa mlynařík dlouhoocasý. Dále zvonek zelený,
zvonohlík obecný, strnad ob. a luční, stehlík ob, číţek ob., šoupálek,
strakapoudi, ţluna zelená a brhlík obecný. V lesích se zdrţují králíček ob.,
křivka ob., střízlík ob., datel černý. Na zimu k nám přilétají ze severu
jikavec severní, brkoslav sev., čečetka ob. a hejna severských kvíčal ob. Z
dravců u nás zimují jestřáb ob., krahujec ob., káně lesní a poštolka ob.
Sovy s největším výrem obývají naše lesy celoročně. Do řádu pěvců patří i
krkavcovití - krkavec velký, vrána ob., havran ob., kavka ob., straka ob.,
sojka ob. a ořešník kropenatý. Na volných vodních hladinách a řekách
jsou přes zimu nám známé kachny obecné - březňačky. Těch je na Úpě ve
Svobodě přes 40 a s nimi letos od listopadu i dvě nejpestřejší kachny
mandarinské a také kachnička čírky modré. Nad řekou se objeví i volavka
šedá - popelavá. Občas zahlédneme i skorce vodního a ledňáčka
obecného. Také hrdličky zahradní, které původně odlétaly na zimu, ale
přizpůsobily se a přezimují v obcích.
Pozorovatelé a pracovníci ornitologické sekce KRNAP sledují výskyt,
hnízdění i přelety ptáků - a provádějí i kontrolní krouţkování. Víme o
úbytu ptactva. Je to důsledek jednak dvou posledních tuhých a dlouhých
zim i vlivem klimatických změn - chladná období i horka v době hnízdění
ovlivnily početní stavy. Také predátoři (ţivočichové ţivící se jinými zvířaty)
mají svůj podíl na sníţení počtu ptáků. Jsou to lišky, kuny, jezevci, kočky
domácí i divoká prasata. Dalšími nepřáteli drobného ptactva jsou dravci,
ale i krkavcovití (i kdyţ patří do řádu pěvců) - a to hlavně vrána ob. a
straka ob., které plení hnízda. Straky se značně rozšířily uvnitř obcí, v
parcích a zahradách, kde je myslivecký zákon nepostihuje. Uvnitř obce
jsou i domácí kočky velice nebezpečné pro drobné ptactvo.

A tak nám zbývá jen zvýšit pozornost a ochranu se zimním
přikrmováním. Pomáháme tím přírodě, která nás obklopuje a tvoří to
krásné prostředí našich Krkonoš. Pokud objevíte ve svém krmítku nebo v
zahradě zajímavého a vzácného ptáčka, ohlaste se nám pozorovatelům:
Zdeněk Balcar DPS 499 771 250 nebo SŠL - Ing. J. Franc a Ing. Zd.
Balcar - tel. 499 871 106.
Vichřice
Větrné dny a vydatné deště (uprostřed ledna!!) nadělaly v
uplynulém týdnu škodu také ve Svobodě. Na Horské ulici spadl obrovitý
smrk přes cestu, zlomil stoletou lípu a zlikvidoval garáţ pana D., ve které
měl Tomáš uloţený motocykl (veterán). O vlásek unikly pohromě sousední
zděné garáţe.
Smrk přeţil noční vichřici, ale během dopoledne se neudrţel v
podmáčené stráni. Ulice byla ale díky rychlému zásahu starosty Ing.
Milana Oravce a zručné práci Viktora Havrána během dvou hodin opět
průjezdná.
Nový ředitel
Střední lesnická škola a Vyšší odborná škola lesnická Trutnov má
nového ředitele! V konkurzu zvítězil Mgr. Jan Korbelář ze Svobody nad
Úpou - gratulujeme!
nahoru - obsah

Informace o výjezdech svobodských hasičů
Se začátkem nového roku bychom naše spoluobčany rádi informovali o
výjezdech JSDH Svoboda nad Úpou v roce 2006.
4.3.2006 jsme vyjíţděli k poţáru obytného domu v Temném Dole. Při
příjezdu k objektu se na místě jiţ nacházeli JSDH Horní Maršov a Velká
Úpa. Během našeho příjezdu jiţ tyto jednotky poţár komína zlikvidovaly a
naši členové se podílí na pročištění komína a spolu s HZS Trutnov na
průzkumu skrytých míst v okolí komína.
6.3.2006 v odpoledních hodinách vyjíţdíme k nahlášenému poţáru
bývalého Texlenu v Horním Maršově. Při příjezdu na místo události bylo
zjištěno, ţe se pod tíhou velkého mnoţství sněhu propadla velká část
střechy a pod troskami této střechy vypukl poţár.Spolu s HZS Trutnov a
JSDH Horní Maršov a Velká Úpa se naše druţstvo podílí na lokalizaci a
likvidaci poţáru a odklízení nemalého mnoţství sněhu a sutin. Situace je
po celou dobu stíţena silným kouřem a nutností pouţívání dýchacích
přístrojů, kterých byl nedostatek V podvečerních hodinách bylo na místo

povoláno naše druhé vozidlo ARO s dalšími členy jednotky, aby vystřídali
unavené kolegy. Zpět se jednotka navrací v pozdních večerních hodinách.
25.3.2006 krátce po obědě vyjíţdíme k poţáru osobního automobilu u
rodinného domu ve Svobodě. Na místo události přijíţdíme jako první a
okamţitě zahajujeme likvidaci poţáru. Poţár byl uhašen ještě pře
příjezdem HZS Trutnov.
28.3.2006 V 01:00hod. jsme byli telefonicky HZS Trutnov poţádáni o
prověření zprávy, ţe v Janských Lázních u Duncanu hoří strom. Při
příjezdu na místo jsme opravdu nalezli starý hořící strom. Pro
nepřístupnost terénu bylo nutné strom pokácet a uhasit sněhem. Místo
bylo předáno Policii ČR.
31.3.2006 byla naše jednotka poţádána občany Maršova II. o vyčištění
náhonu, který se ucpal kmeny stromů a v důsledku rychlého tání sněhu
přetékal a hrozilo vytopení přilehlých domů.
19.4.2006 nás MÚ Svoboda n/Ú poţádal o vyčištění ucpaného kanálu na
Rýchorském sídlišti, který přetékal na vozovku.
12.5.2006 I přes to, ţe náš automobil CAS 24 byl v důsledku
porouchaného čerpadla na operačním středisku HZS Trutnov nahlášen
jako nepojízdný, Byla naše jednotka vyslána k poţáru pensionu Artur ve
Velké Úpě. Na místě události se uţ asi 1hod. nacházel HZS Trutnov a
JSDH Horní Maršov a Velká Úpa. Naše jednotka byla na místo povolána z
důvodu nedostatku "rukou", které bylo zapotřebí k rozebírání a odstranění
poškozené střechy pensionu.
13.7.2006 po 19hod. byl nahlášen poţár osobního automobilu na
Rýchorské sídlišti. Tento výjezd nám je a asi stále bude některými
spoluobčany vytýkán, ţe jsme si dovolili vyjet k poţáru bez vody. Náš
automobil CAS 24 byl na operačním středisku HZS Trutnov nahlášen jako
nepojízdný z důvodu čištění a natírání vodní nádrţe. V době vyhlášení
poplachu se na místě poţáru jiţ nacházeli naši členové, kteří neváhali a
bez čekání natáhli vodu z přilehlého paneláku. Jelikoţ se vysílačky
nacházeli ve vozidle CAS 24, byli jsme s HZS Trutnov ve spojení
telefonicky. O situaci jsme je informovali a i přes to, ţe věděli o stavu
našeho vozidla (bez vody), toto vozidlo povolali, aby na místo události
dopravilo pouze prostředky (pěnidlo s příslušenstvím potřebné k jeho
pouţití), které jsou k hašení automobilů potřebné. Upozorňuji, ţe voda se
na místě jiţ nacházela. Kdybychom měli čekat na příjezd některé jiné
jednotky, mohlo by se stát, ţe budeme nečinně přihlíţet výbuchu
automobilu a poškození dalších asi 5ti vozidel, která stála okolo. Na
pomoc nám přijeli kolegové z Horního Maršova.
25.7.2006 jsme byli paní Cermanovou poţádáni o pomoc při likvidaci
sršní, které se jí zabydleli pod obloţením střechy.
15.9.2006 vyjíţdíme s CAS 24 k poţáru pensionu Avia v Peci pod
Sněţkou. Později vyjíţdí i naše druhé vozidlo ARO s dalšími 2 členy
jednotky. Při příjezdu se na místě jiţ nacházejí JSDH Horní Maršov a Velká
Úpa a HZS Trutnov, kteří uţ pracují na likvidaci poţáru střechy. Později

přijíţdí ještě další vozidlo HZS Trutnov. Naši členové se podílí na vyklízení
pokojů pod střechou.
30.9.2006 odjíţdí v 6:00hod. jednotka k HZS Trutnov na pravidelnou 12ti
hodinovou sluţbu. Během této sluţby se podílíme na výjezdech s HZS
Trutnov a absolvujeme pravidelné a povinné školení v polygonu s dýchací
technikou. Letos při této sluţbě naše ani Trutnovská jednotka k ţádnému
zásahu nevyjíţděla.
7.10.2006 odpoledne vyjíţdíme do Janských Lázní k nahlášenému poţáru
výškové budovy. Na místo přijíţdíme jako první a za pouţití dýchací
techniky se okamţitě pouštíme do likvidace poţáru ve sklepních
prostorech. Poţár jsme zlikvidovali během příjezdu dalších 8 jednotek z
Janských Lázní, Černého Dolu a Trutnova.
1.11.2006 vyjíţdíme k zaţehnutí komína ve Staré Aleji ve Svobodě.
Během našeho příjezdu došlo k samouhašení komínu a tak provádíme
pouze průzkum zda není komín někde poškozen a zda nedošlo k úniku
jisker mimo komín.
10.11.2006 v 16:40hod. je vyhlášen poplach. 4členná posádka vyjíţdí v
16:43hod. k nahlášenému poţáru komína u pí.Cermanové ve Svobodě.
Jelikoţ není moţné na místo přijet s CAS 24 díky velmi špatné přístupové
cestě, vyjíţdí i naše druhé vozidlo ARO, ale i to má na úzké a rozblácené
cestě značné potíţe. CAS 24 stojí pod kopcem u potoka mezi garáţemi. Po
příjezdu jiţ komín nehořel. Byl proveden průzkum a bylo zjištěno, ţe
komín je značně zanesen a proto bylo nutné jej vyčistit.
Naše jednotka se také podílela na pálení Čarodějnic, na
spolupořádání Dne Země a Dětského dne. V zimních měsících jsme
několikrát vyjíţděli na shazování ledů a rampouchů a také jsme drţeli
1den pohotovost při povodňovém nebezpečí.
Touto cestou bychom rádi poděkovali panu Dušanovi Veverkovi,
který nám formou sponzorského daru svařením opravil popraskané
hliníkové nosiče dýchací techniky, čímţ nám ušetřil nemalé finanční
prostředky. Dušane, moc děkujeme.
A dále děkujeme panu Honzovi Vaňkovi za svaření separačních van
pod naše automobily a za moţnost vyuţít zvedák na automobily (také
bezplatně).
Za JSDH Svoboda nad Úpou informačně - spojová služba - Roman Černý
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
starosta@musvoboda.cz


PŘIJME SE VYUČENÁ KUCHAŘKA … na Střední školu lesnickou a



zemědělskou ve Svobodě nad Úpou (Horská ulice). Informace pí
Rejsková 604 966 191 nebo do školy na tel. 499 871 106
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY … Schválením Obecně závazné
vyhlášky č. 4/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a odstraňování
komunálních odpadů na veřejném zasedání Zastupitelstva města
Svoboda nad Úpou dne 19. 12. 2006 se stanovil poplatek na rok
2007 ve výši 480,- Kč. Částka je splatná do 30. 6. 2007 a můţete ji
zaplatit v hotovosti v pokladně (2.patro MěÚ), poštovní poukázkou
nebo převodem na účet České spořitelny č.35-1303700359/0800
(var.symbol sdělíme po telefonu).
Dana Petržílková, referentka odpadového hospodářství









Důleţité upozornění občanům … Městský úřad sděluje občanům,
ţe z důvodu zavádění nového zákona o hmotné nouzi budou sociální
pracovnice MěÚ od ledna 2006 do dubna 2007 k dispozici klientům
pouze v úřední dny, t.j. pondělí a středa od 8,00 do 17,00 hodin.
JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP IHNED.
Bliţší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo mob. 602 466
579.
INSTRUKTÁŢNÍ SEMINÁŘ … pro školní koordinátory projektu
Krkonoše vnitřní a vnější, který je nezbytný pro zahájení práce na
projektu, se koná v úterý 30. ledna 2007 od 9.30 do 15.00 ve
Středisku SEVER.
PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU … pořádá Střední škola lesnická a
zemědělská ve Svobodě nad Úpou v úterý 23. ledna 2006. Soutěţí
čtyřčlenná druţstva ve třech kategoriích: A - ţáci 1.-5. třídy ZŠ, B ţáci 6.-9.tř. ZŠ, C - studenti a ţáci středních škol a učilišť ředitel
soutěţe, přihlášky, info: Martin Malinský, tel. 732 902 509,
Malinsky88888@seznam.cz Startovné: za kaţdé druţstvo 160,Kč, (škola, kde proběhne základní kolo, má slevu 40,- Kč)
pozn.red.: Pokud bude zájem sousedních škol, uspořádáme základní
kola společně jako soutěž jednotlivců. Ozvěte se na tel. 499 871
243 nebo 737 683 333- šachové soupravy máme, místnost
zajistíme. St. Ondráček
nahoru - obsah

