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Úvodník - Objevil jsem Ameriku!
Má první ranní cesta po probuzení je k počítači. Podívám se, jaké
zprávy mi přišly během noci do mailové schránky. Dnes kromě
obvyklých inzerátů a nevyţádaných nabídek (spamů) mi přišla zajímavá
zpráva. Ředitel sousední školy mě upozornil na fotky Bohdana
Holomíčka, publikované v Art Fóru na www.gallery.cz. Klikl jsem si na
uvedenou adresu - a půl hodiny jsem nemohl odtrhnout oči od
báječných Bohdanových fotografií, které jsou pro návštěvníka této
galerie volně přístupné. Za přečtení stojí i úvodní článek k práci
Bohdana. Pro čtenáře, kteří nemají přístup k webovým stránkám, jej
ocituji: TAM, KDE JE, FOTÍ ...
"Hodně teoretiků si léta marně láme
hlavu tím, jak to Bohdan Holomíček dělá, ţe
jsou jeho zrnité, jednoduše komponované, na
akci skoupé, v podstatě rodinné fotografie
tak půvabné, ţe se jimi nelze přejíst.
Opravdu, těţko říci." Tak začíná recenze Jana
H. Vitvara, kterou při příleţitosti Holomíčkovy
výstavy v praţském Ateliéru Josefa Sudka
otiskla v srpnu Mladá fronta DNES. Drobná osobní příhoda na tuto
otázku jistě neodpoví, moţná jen něco málo napoví.
Před několika lety jsme šli s Bohdanem po ulici. Najednou,
uprostřed věty, jako kdyţ do něho střelí. Z kapsy vytahuje foťák a hrne
ke dvěma fešandám středního věku - velmi pěstěným a velmi
odměřeným. Vousatý chlap s ošoupaným batohem na zádech, v černé
vojenské bundě, černých manţestrákách a lehce pomuchlané čepici, se
na symboly úspěšnosti a nedotknutelnosti obrací s dotazem: Dámy,
mohl bych? Zatajil se mi dech - to bude mela! Paničky ale nevolají na
obtěţujícího pobudu policii, ani mu nestříkají pepřový spray do očí.
Usmívají se, nepochopitelně ochotně pózují a přitom vůbec nevypadají
nepřirozeně ani směšně. Jak je to moţné?! A pak se na scénku zadíváte
pozorněji a všimnete si tváře za Nikonem. Nevidíte oči, které se snaţí

člověka nachytat, zesměšnit nebo vyuţít. Vnímáte člověka, kterého
zajímáte, jemuţ jste na první pohled ochotni věřit a s nímţ, byť jen na
krátkou chvilku, vám je dobře. A to je, moţná, část magie Bohdana
Holomíčka a jeho fotografií. Zadíváte-li se na ně pozorně, moţná ty oči
uvidíte.
Výstavu na (více neţ 120 fotografií)
věnoval před třemi lety ArtForum panu
fotografovi Holomíčkovi k 60. narozeninám.
Díky tomu, ţe ArtForum dává všechny
fotografie k dispozici návštěvníkům svých
webových stránek, můţeme připravit pro
školy a seniory v našem regionu promítání
vystavených fotografií. Bylo by pro nás
ostudné, kdyby občané evropských a světových metropolí znali
Bohdanovy fotografie lépe, neţ školáci a občané našeho regionu. Pokud
čtenáře zajímá dlouhá cesta Bohdana Holomíčka k jeho úspěchům,
najdete zajímavé údaje v článku Jany Chytilové:
www.timein.cz/index.php/article/articleview/41/1/
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
STOLNÍ TENIS
S TJ Poříčím, druhým týmem loňské tabulky, sehráli naši hráči na
jejich stolech skvělé utkání. Základ utkání poloţili výhrami v obou
čtyřhrách a prvních dvouhrách, kdy se skóre vyhouplo na 4 - 0.
Bezchybný výkon předvedl Roman Vacek a spolu s Vlastou Tothem
udrţovali tento náskok aţ do konce utkání. Výsledek 13 - 5 je úspěchem
druţstva. Body: Vacek 4.5, Toth 3.5, Kubišta 2.5, Nývlt 2.5. V utkání ve
Vrchlabí zahráli naši hráči standardní výkon a přesvědčivě vyhráli 15-3.
Po bodu ztratili Nývlt, Kubišta a po zranění Roman Vacek. Body: Toth
3.5, Nývlt 2.5, Vacek 2, Kubišta 2. K dalšímu zápasu přijeli soupeři z
Hostinného posíleni o hráče Víznera z KP I a Bartoše. V tomto sloţení a
s diváckou podporou měli domácí hráči na vítězství, kdyţ za stavu 9-8
pro domácí, nejprve Jan Kubišta odvracel ve třetím setu za stavu 0-2
dva mečboly. Po tomto vyhraném setu ovládl hru aţ do stavu 9-5 v
pátém setu. Za tohoto příznivého stavu pro Honzu Kubištu si soupeř
vzal oddechový čas a tím vyvedl našeho hráče z tempa a dovedl svůj
zápas do vítězného konce.
Tímto prohraným zápasem domácí druţstvo pouze remizovalo. Za

stavu 7 - 5 pro domácí musel vystřídat Romana Vacka z pracovních
důvodů Petr Bureš, který svým výkonem nenahradil Romana a zbývající
svá dvě utkání prohrál. Body: Toth 3, Vacek 2.5, Kubišta 1.5, Nývlt 2,
Bureš 0. K zápasu s druţstvem Bernartic zajíţděli naši hráči s obavami o
výsledek. Ale hra našich hráčů nedala soupeřům šanci. Skvěle zahráli
obě čtyřhry, které vyhráli a tím dali základ k výbornému výsledku. Bez
ztráty bodu tentokrát uspěl svou hrou Ladislav Nývlt. Body: Nývlt 4.5,
Toth 3.5, Vacek 3.5, Kubišta 3.5.
B Druţstvo sehrálo ve Velkých Svatoňovicích deklasovalo domácí
druţstvo 17 - 1. Znovu se projevila u našich hráčů herní pohoda s
příchodem hráčů Cvejna a Kubišty, se kterými přehráli jednoznačně
domácí druţstvo. Body: Cvejn 4.5, Kubišta 4.5, Friedrich 4.5, Kábrt st.
3.5. I další soupeř TJ Rudník nebyl našim hráčům váţným soupeřem. Ve
všech utkáních měli naprostou převahu naši hráči. Po dlouhé době
jednostranné utkání v náš prospěch. Body Cvejn 4.5, Kábrt st. 4.5,
Kubišta 4.5 a Friedrich 4.5. TJ Lánov, druhé druţstvo tabulky III
regionálního přeboru, nebylo pro naše hráče velkou překáţkou.
Jednoznačně přehrálo domácí druţstvo s výsledkem 14:4. Tímto
výsledkem se přiblíţili k postupu do II. regionálního přeboru a tím
splněním svého cíle před začátkem soutěţe. Body: Kubišta 4.5,
Friedrich 3.5 Kábrt st.2.5, Cvejn 3,5.
V divizi ţen hostila naše děvčata B druţstvo z Voděrad. Naše
hráčky přehrály soupeřky po všech stránkách. V utkání ztratily pouze
jediný set. Body: Tothová 3.5, Krčmářová 3.5, Slaninová Lucie 3. A
druţstvo z Voděrad bylo opakem B druţstva. Byly vyhranější a jistější v
úderech. Za druţstvo nenastoupila pro nemoc Michala Hůrková. Jediný
bod získala Nikola Tothová. V Broumově jsme po malém bloudění našli
zastrčenou hernu, ve které jsme odehráli další střetnutí. Děvčata
nepředvedla v tomto utkání výkon, na který jsme u nich zvyklí. Projevily
se špatné návyky z tréninků - nesoustředěnost, lehké nevynucené
chyby a malá bojovnost. Věříme, ţe tento nedostatek brzy odstraní.
Body: Tothová 2, Krčmářová 1, Slaninová 0. V listopadu zasáhnou do
regionálních přeborů i naše ţákovská druţstva.
27.10 - 29.10 se druţstvo SK Janské Lázně zúčastnilo
mezinárodního turnaje TP v polském městě Zeliona Góra. V základní
skupině obsadilo 4. místo z pěti pouze horším poměrem dvou setů. Ve
svém druhém utkání vyhrálo nad nasazeným A druţstvem domácích. V
dalších utkáních pro zranění nemohl náš hráč č. 1 Milan Ďuračka
podávat takový výkon, jaký by si představoval. V soutěţi jednotlivců
OPEN pro zranění odstoupil z této soutěţe. Celkově druţstvo skončilo na
7. místě. Na posledním 10. místě skončilo naše B druţstvo. Pro svůj
věkový průměr 68 let, je i účast na tomto turnaji obdivuhodná. B tým
hrál v sestavě Anděla Potůčková, MUDr. Jaroslav Dvořák a Ladislav Vít.
A tým hrál v sestavě Milan Ďuračka, Petr Bureš a Vladimír Havrda.
V sobotu 14.10.2006 byl uspořádán 3. turnaj o Pohár města

Svobody nad Úpou Na tomto turnaji se sešlo celkem 11 hráčů a hráček.
V kategorii ţáků a ţákyň vyhrála Tereza Slaninová, která vyhrála
všechna svá utkání. 2 ţeny a 4 muţi utvořili jednu skupinu, kterou
vyhrál Petr Bureš, lepším poměrem setů před Davidem Vaňkem a
Tomášem Friedrichem. V souboji dvou ţen vyhrála Tereza Krčmářová
nad Luckou Slaninovou. Turnaj pokračoval losovanou čtyřhrou. V té
vyhrála dvojice Vaněk, Jana Friedrichová, která přehrála 3 - 2 ve finále
dvojici Mirek Baier a Čeněk Rakus. Do kategorie neregistrovaných se v
tomto turnaji nikdo nepřihlásil. Škoda, ţe tuto příleţitost nikdo nevyuţil.
Příští 4. turnaj se bude konat v sobotu 25.11.2006 v obvyklém čase. 5.
turnaj je naplánován na neděli 3.12.06. Výsledky jsou uvedeny na
webových stránkách klubu
http://www.skjanskelazne.cz/stenis/index.htm.
Petr Bureš
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. 8.11. se ţáci 3. třídy zúčastnili divadelního představení Bajaja v
Janských Lázních.
2. V pátek 10.11. a v sobotu 11.11. proběhla v tělocvičně školy
burza sportovních potřeb. Celkem se prodalo zboţí asi za 7000.Kč. V příštím roce chceme tuto akci znovu opakovat a doufáme,
ţe moţnost zakoupit sportovní potřeby přiláká větší počet lidí.
Chtěl bych poděkovat všem pracovníkům školy, kteří tuto akci
zorganizovali (paní Huškové, paní Ševčíkové, manţelům
Rolencovým, paní Rutarové a paní Pleskačové). Zároveň děkuji
všem ţákům, kteří při akci pomáhali (Kobr, Říha, Behjoudiová,
Píšová, Cejnar, Hainišová, Kleprlíková, Hrnčířová a Píšová).
3. Ve škole bylo ukončeno I. čtvrtletí pedagogickou radou, která
proběhla ve středu 15.11.2006 . Po pedagogické radě zavedeme v
naší škole novinku. Rodiče ţáků 6.-9. třídy budou o prospěchu
svých dětí informováni i přes internet na adrese
www.iskola.cz/zssvoboda. Snaţíme se
tím zamezit podvodům např.
přepisování známek, schovávání
ţákovské kníţky a pod.
4. Od pondělí 20.11. budou tělocvičnu
naší školy opět vyuţívat děti z
mateřské školy.
5. Asociace školních sportovních klubů

(AŠSK) Do okresního kola ve florbalu (23.-24. listopadu 2006)
postoupily týmy mladších i starších ţáků ZŠ Mladé Buky, které
vyhrály okrskové kolo ve velké tělocvičně tzv. "Zemědělky" v
Mladých Bukách. Svobodští mladší ţáci pod vedením Mgr. Zdeňka
Rolence skončili třetí (2. byli kluci ze ZŠ Ţacléř). Největší bitvy
svedly týmy šesti škol v kategorii ţáků 8.-9. tříd (Mladé Buky,
Ţacléře, Radvanice, Horní Maršov, Bernartice a Voletiny). Tým
mladších ţáků získal třetí místo za týmy Mladých Buků a Ţacléře
ve velmi vyrovnaném turnaji. Klukům i trenéru Rolencovi
gratulujeme!
DIGITÁLNĚ MLADÝMA OČIMA
V říjnové soutěţi zvítězila v kategorii ţáků ZŠ Kateřina Vachková
ze 3. třídy (8 let) fotografií "SLZY LESNÍ VÍLY" (7.10. fotoaparát Sony)
V kategorii II. studentů středních škol a učilišť zvítězil Tomáš Kasák (17
let) fotkou "Míra". Těšíme se na listopadové fotky soutěţících!

LAN- party
Souboj v počítačových hrách mezi hráči ze Svobody a Mladých
Buků se tentokrát nekonal. Jarin Novák a Craz Hampl připravili ve školní
jídelně ZŠ Mladé Buky od pátka do neděle 17.-19.11.2006 jiţ pátý
turnaj LAN party. Měli k dispozici i tělocvičnu pro aktivní odpočinek a
prostor na spaní. Bohuţel svobodští mladíci měli jiný program - a tak
počítačové hry přilákaly jen dvanáct ţáků a studentů z Mladých Buků.
-so
nahoru - obsah

Zimní údržba ve Svobodě nad Úpou 2006/2007

Technika bude vyjíţdět dle potřeby. Kopce budou soleny a posyp
chodníků bude prováděn dle potřeby. Telefonní čísla, na která se mohou
občané obracet:
- Ota Tlachač - 604 923 111
- Petr Iliev ml. - 603 817 277
- Štěpán Vlček - 604 210 652
OTA TLACHAČ
- celý katastr Maršova 2
- chodník z Maršova 2 ke křiţovatce na Janské Lázně na Pietteho nám.
PETR ILIEV ml.
- chodník od čerpací stanice Benzina ke křiţovatce na Janské Lázně na
Pietteho nám.
- chodník na autobusovém nádraţí
- přístupová komunikace z ulice Kostelní k rodinnému domu p.Čermáka
- Luční ulice
- Stará Alej - horní část komunikace
- přístupová komunikace od JAPIA k rodinnému domu p.Dudka
- Horská ul. - odbočka z hlavní komunikace k rodinnému domu p. Mgr.
Korbeláře
- Sluneční stráň - přístupová komunikace k rodinným domům p.Vlčka a
p.Turka
ŠTĚPÁN VLČEK a JIŘÍ VLČEK - centrum Města
- autobusové nádraţí
- Kostelní ulice
- ul. 5.května
- nám.Svornosti
- Horská ulice
- Lázeňská ulice
- Stará Alej - spodní část
- Sluneční stráň
- Rýchorské sídliště
- Pietteho nám.
- Nový Svět
- přístupová komunikace k rodinnému domu p. Kuděly
- Spojovací ulice
- Maršovská ulice
- ul. Ke stadionu
- Lipová Alej
- Tyršova ulice

- přístupová komunikace ke stadionu
Ivana Hlaváčková, tajemnice
nahoru - obsah

Došlá pošta
Váţení občané,
pokládám za nutné abych se vyjádřil k výsledkům komunálních
voleb ve Svobodě. Naše Sdruţení pro lepší a krásnější Svobodu oslovilo
občany se svým programem s představou, ţe získáme minimálně tři
mandáty a značnou část svého programu splníme. Voliči rozhodli jinak,
a proto jsme podpořili alespoň přání těch, kteří nechtěli ve vedení města
paní Berrovou. Naše sdruţení bylo dohodnuto na tom, kdo bude za naše
sdruţení vyjednávat a jak nás budou ti, kteří získají mandát, zastupovat
v novém zastupitelstvu. Toto však nebylo dodrţeno panem Ritterem,
který na základě svých osobních ambicí nedbal rozhodnutí převáţné
většiny našich členů. Proto se zbývající členové sdruţení jednoznačně
rozhodli jiţ nepodporovat zástupce našeho sdruţení v zastupitelstvu.
Chci se hlavně omluvit seniorům, ţe nesplníme náš volební slib.
Dále občanům Dolního Maršova a obyvatelům Lázeňské ulice, ţe
nepomůţeme vyřešit jejich problémy. Novému vedení a zastupitelstvu
města přeji hodně nápadů a síly k lepším výsledkům, neţ předvedlo
minulé zastupitelstvo.
Miroslav Hedvičák
Váţení,
v příloze si dovoluji zaslat fotky z víkendového lyţování
(17.11.2006 - 19.11.2006) na Černé hoře, respektive na Černohorském
ledovci. Denně vyuţilo lyţování přibliţné 200 lyţařů, a to na sjezdovce
Anděl v délce 300m, která byla pokryta 20-30cm technického sněhu.
S pozdravem Mgr. Petr Hynek

nahoru - obsah

Family centrum Trutnov
V letošním roce byly zahájeny stavební práce na vybudování
nového objektu na Zelené louce vedle Kauflandu v Horním Starém
Městě v Trutnově - "Family Centrum". Jak bude vypadat?
Jedná se o dva jednopodlaţní nepodsklepené objekty obchodního
centra o rozměrech 60 x 33 m a zastavěné ploše 2095 a 2050 m2.
Architektonické řešení objektu vychází z místních podmínek a je
provedeno v jednoduchém funkčním tvaru s pláštěm z termoizolačních
panelů stříbrošedé barvy. Podél vstupní strany objektu je navrţena
markýza z ocelové konstrukce s transparentními polykarbonátovými
deskami. Prosklené plochy -výkladce - budou z čirého skla a budou
zasahovat přes nároţí do cca 1/3 šířky objektu. Oba objekty jsou
rozděleny pěším průchodem ve směru od autobusových zastávek do
sídliště. Součástí stavby je i vybudování 293 parkovacích míst. Dalším
prvkem bude umístění veřejné zeleně. Provedení sadových úprav v
rámci stavby opticky i provozně oddělí obytnou a obchodní funkci v
území.
Realizace celé stavby je naplánována v období od října 2006 do
června 2007. V letošním roce by měly dle harmonogramu stavebních
prací proběhnout výkopové práce na základech objektu a zhotovení
podkladních betonů a základových patek. V lednu příštího roku by pak
měly probíhat montáţní práce na hale "A" a "B" a do června 2007 by
měla být celá stavba dokončena.
Objekt Family Centra po jeho dokončení doplní široký druh sluţeb
poskytovaných občanům. Objekty jsou rozděleny do 4 aţ 5
samostatných provozních jednotek - prodejen. Prodejní sortiment
obchodního centra bude nepotravinářského charakteru. Občané zde

budou mít moţnost nakoupit zboţí ve specializovaných prodejnách
(kosmetika, obuv, textil, drogerie apod.).

Investor stavby: MAGNUM CZ spol. s.r.o. Průhonice
Projektant: Atelier A Brno, s.r.o.
Dodavatel stavby: BAK a.s. Trutnov
Realizace stavby: 10/2006 - 06/2007
nahoru - obsah

Zlepšení železniční dopravy do Krkonoš
Od 10. prosince letošního roku začnou platit nové ţelezniční jízdní
řády. Vlaková doprava do Krkonoš bude častější a nabídne nová rychlá
přímá spojení a další varianty spojení s přestupy.
Pět pravidelných celodenních linek
Přestoţe posílení ţelezniční dopravy v oblasti Krkonoš není nijak
rozsáhlé, povedlo se lepším seskupením a mírným navýšením
stávajících výkonů docílit vznik pěti krkonošských ţelezničních linek,
které pravidelně zajistí dopravu pro různé části Krkonoš. Budou to vlaky
na trasách:


Trutnov - Malé Svatoňovice - Červený Kostelec - Jaroměř - Hradec
Králové - Praha







Trutnov - Hostinné - Kunčice nad Labem - Martinice v Krkonoších
- Stará Paka - Nová Paká, Lázně Bělohrad - Ostroměř - Nový
Bydţov - Chlumec nad Cidlinou
Trutnov - Hostinné - Kunčice nad Labem - Vrchlabí
Jablonec n. Jiz. - Jilemnice - Martinice v K. - Stará Paka, Dvůr
Králové - Jaroměř
Trutnov - Svoboda nad Úpou

Zpravidelnění a zrychlení dopravy z Hradce Králové do Trutnova
Prakticky celý jízdní řád v oblasti je sestaven v pravidelných
intervalech. To přináší výhody především pro pravidelné cestující. Pokud
někdo jezdí v různých časech třeba z Trutnova do Hradce Králové nebo
Prahy, je jízdní řád velmi jednoduchý. Jízdní řád je snadno
zapamatovatelný. Stačí si pamatovat, ţe po celý den, kaţdé dvě hodiny,
vţdy v 40. minutu po sudé hodině jede přímý rychlík nebo spěšný vlak
do Hradce Králové a Prahy. Z této krátké informace si cestující můţe
zapamatovat z jízdního řádu vše, co potřebuje. Dále dojde ke zkrácení
jízdní doby rychlíků mezi Hradcem Králové a Trutnovem. Nyní probíhá
přepřah lokomotiv v Jaroměři, z toho důvodu tam má vlak pobyt deset
minut. V novém jízdním řádu budou rychlíky přepřahat lokomotivu
přímo v Hradci Králové, tedy v Jaroměři bude moţné zkrátit pobyt
vlaku. Doba jízdy mezi Hradcem Králové a Trutnovem se tedy zkrátí:
"Cesta vlakem bude kratší o deset minut. Trasu z Hradce Králové do
Trutnova vlak ujede za hodinu a čtvrt. "Na všechny vlaky z Hradce
Králové budou v Trutnově navazovat vlaky společnosti Viamont do
Svobody nad Úpou."
Přímé vlaky mezi Trutnovem a Vrchlabím
Vedle zmíněného výrazně rozšířeného pravidelného přímého
spojení Krkonoš s Hradcem Králové a Prahou, čeká na cestující třeba
celodenní přímé spojení, které kaţdé dvě hodiny osobními vlaky spojí
dvě největší Krkonošská města Trutnov a Vrchlabí. Jízdní doba vlaku
mezi Trutnovem a Vrchlabím bude 42 minut. Autobusy přitom tuto trasu
většinou jezdí téměř hodinu. Vlak zde bude dokonce srovnatelně rychlý
jako osobní automobil.
Rychlé spojení Vrchlabí, Hostinného a Paky s Prahou
Další zajímavou nabídkou bude celodenní dvovuhodinový interval
spěšných vlaků z Trutnova přes Hostinné, Starou a Novou Paku do Lázní
Bělohrad, Nového Bydţova a Chlumce nad Cidlinou. "Tyto vlaky budou
mít v Chlumci okamţité přípoje do Prahy a umoţní tak kaţdé dvě hodiny
například spojení z Vrchlabí do Prahy s jízdní dobou přibliţně tři hodiny.
Podobně vychází také doprava z Hostinného, kde cestující mohou uţ
několik měsíců vyuţívat novou zastávku Hostinné město. Spěšné vlaky
zastaví v Hostinném na obou zastávkách."
Přímá cesta místo dřívějších přestupů
Novinkou bude také celodenní dvouhodinový interval osobních

zastávkových vlaků, které pojedou z Jablonce nad Jizerou přes
Jilemnici, Starou Paku a Dvůr Králové nad Labem do Jaroměře, kde
budou navazovat další přípoje. Přímo pojedou vlaky také z Nové Paky
do Semil, Ţelezného Brodu, Turnova a Liberce. Tyto přímé vlaky jsou
propojením dříve oddělených spojů, kde se dříve muselo přestupovat.
Od prosince bude v těchto trasách nabídnuto přímé spojení.
Integrovaný systém se rozšíří do Trutnova
Poslední významnou změnou bude rozšíření IDS IREDO do
Trutnova, kam se rozšíří z Náchodska a Broumovska přes Adršpach a
Červený Kostelec. Tento integrovaný systém přinese především na
Červenokostelecku a Úpicku navýšení počtu autobusových spojů, jejich
lepší provázání s vlaky a zavedení jednotného jízdného, které bude
platit pro vlaky i autobusy. IREDO nabídne také výhodnou cenu při
cestě vlakem mezi Hradcem Králové a Trutnovem. Výhledově plánujeme
integrovanou dopravu rozšiřovat po celém kraji.
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
starosta@musvoboda.cz









VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA … v prosinci oslaví pan František
Šafář, pan Jan Kapras, pan Maxmilián Oravec a paní Libuše
Krčmářová významná ţivotní jubilea. Všem oslavencům přejeme
do dalších let pevné zdraví, dobrou náladu a hodně krásných,
prosluněných dní!
HLEDÁM NÁJEM GARÁŢE … ve Svobodě nad Úpou alespoň na
zimní období. Informace prosím na tel. 731 481 922
PRODÁM ELEKTRICKÝ SPORÁK … se sklokeramickou deskou a
horkovzdušnou troubou, kruhové topné těleso, stáří 4 roky (jako
nový), jedna oválná varná zóna, zbytkové teplo, minutka, dětská
pojistka, gril, 2x pečící trouba. Cena 6.900,- Kč. Telefon: 737 959
035
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.
VOLNÁ MÍSTA … TEXLEN a.s. se sídlem v Trutnově hledá pro
provozovnu v Rudníku a pro závod Přádelna v Trutnově HSM
vhodné kandidáty na tyto práce:
Elektrikář - elektrotechnik (dvousměnný provoz) - Úpravna
Rudník
- SŠ v oboru s maturitou
- praxe min. dva roky

- znalost vyhlášky 50/78 Sb.
Provozní elektrikář (2 pozice) Úpravna Rudník (2směnný
provoz) a závod Přádelna (3směnný provoz)
- vyučen v oboru (praxe vítána)
- znalost vyhlášky 50/78 Sb.
Strojní zámečník (3směnný provoz) - Úpravna Rudník
- vyučen v oboru (praxe vítána)
- řidičský průkaz skup. C výhodou, ne podmínkou



Nabízíme 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování. Nástup
moţný hned. V případě zájmu o některou z uvedených pozic
kontaktujte paní Moupicovou (Rudník) tel. 499 440 120 nebo paní
Pouzovou (Trutnov) tel. 499 733 401.
LYŢAŘSKÝ ODDÍL … Lyţařský oddíl hledá brigádníka (-ci) na
úklid sociálního zařízení v lyţařském areálu Duncan v zimní
sezóně 2006 / 2007. Jedná se o brigádu na 3 - 4 hodiny denně včetně sobot, nedělí a svátků ( se 100 % příplatkem ), podle
návštěvnosti areálu. Nástup 22.12.2006. Informace na tel. čísle
604 262 433.
Iva Balcarová






KAM S NÍM? … Je doba hrabání listí a úklidu na Vašich
zahrádkách. V případě potřeby odvozu shrabaného listí volejte na
MěÚ , tel. 499 871 145. Dana Petrţílková, referent odpad.
hospod.
VYMĚNÍME BYT 4+1 … v O.V. Na Rýchorském sídlišti za 3 + 1+
doplatek tel. 603 272 007
MIKULÁŠ … 5.12.2005 návštěva Mikuláše a jeho přátel u Vás
doma mezi 16 - 20 hodinou. Tato sluţba je samosebou zdarma a
vykonávají ji mnoho let zkušení harcovníci jak nebeský, tak i
pekelný. Kontakt do nebe: Osobně v boţském domě - U Karla IV.
nebo na číslech: 603 439 747, 732 700 668
nahoru - obsah

