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Úvodník - Ustavující shromáždění v úterý!
Starostka města svolává ustavující zasedání Zastupitelstva Města
Svobody nad Úpou na úterý 7. listopadu 2006 od 17. 00 hodin ve
školní jídelně ZŠ v Kostelní ulici.
Program:
















Zahájení, prezence
Sloţení slibu zvolených členů Zastupitelstva
Schválení programu jednání
Volba návrhové komise pro přípravu usnesení
Určení ověřovatelů zápisu
Stanovení počtu dlouhodobě uvolněných členů Zastupitelstva
Města
Stanovení počtu členů Rady Města
Určení způsobu volby starosty, místostarosty a dalších členů
Rady Města
Volba starosty Města
Volby místostarosty Města
Volba prvního člena Rady Města
Volba druhého člena Rady Města
Volba třetího člena Rady Města
Schválení jednacího řádu Zastupitelstva Města
Usnesení, Závěr

Voliči rozhodli o zisku mandátů
volební strana

vol. číslo mandátů

Občanské demokratické sdruţení + NK 4

6

ODS

1

3

Sdruţení pro lepší a krásnější Svobodu 6

2

US - DEU + NK

3

2

Sdruţení pro rozvoj kultury a sportu

5

1

Politické hnutí Nestraníci

2

1

Výrazným způsobem zvítězila volební strana č. 4 "Občansko
demokratické sdruţení" Ing. Milana Oravce, které získalo díky 4 552
hlasů (33,89%) 6 mandátů. Na druhém místě ODS vedené starostkou
Dagmar Berrovou získem 2792 hlasů (20,79%) dostalo 3 mandáty.
Po dvou mandátech získalo Sdruţení pro lepší a krásnější
Svobodu pana Hedvičáka (2158 hlasů = 15,85%) a US-DEU pana
Nekvindy (1652 hlasů = 12,30%). Po jednom mandátu získalo
Sdruţení pro kulturu a sport Ing. Jiřího Špetly (1271 hlasů = 9,46%),
stejným ziskem hlasů jako politické hnutí Nestraníků vedené Janem
Horákem. V některý volebních stranách však přízní voličů nastaly
některé přesuny pořadí. Výrazného úspěchu dosáhl Mgr. Jan Hainiš,
který se posunul na celkové 2. místo úspěšnosti a "skokankou voleb"
se stala paní Helena Bernardová, která se vyhoupla z 15. místa na
kandidátní listině na první, navíc postupové! Znáte uţ své zastupitele?
Sloţení nového zastupitelstva ve Svobodě:
1. Ing. Milan Oravec - str. č.4 - 451 hlasů
2. Mgr. Jan Hainiš - str. č.1 - 376
3. MUDr. Dana Hůrková - str. č.4 - 350
4. Mgr. Jan Korbelář - str. č.4 - 343
5. Mgr. Petr Hynek - str. č.4 - 341
6. Petr Vlček - str. č.4 - 324
7. MUDr. Karolína Feduňová - str. č.4 - 306
8. Dagmar Berrová - str. č.1 - 257
9. Ing. Věra Javůrková - str. č.1 - 231
10. Ing. Jiří Špetla - str. č.5 - 209
11. Jaroslav Ritter - str. č.6 - 208
12. Lucie Trnková - str. č.6 - 196
13. Jiří Eliášek - str. č.3 - 174
14. Ing. Václav Jiránek - str. č.3 - 165
15. Helena Bernardová - str. č.2 - 153
Gratulujeme všem, kteří získali od svých voličů mandát k péči o
rozvoj města po celé další čtyřleté období. Do jejich náročné a
odpovědné práce jim přejeme stálé zdraví, dobrou pohodu a
vzájemnou podporu. Občany zveme na úterní veřejné zasedání, kde se
Vám nově zvolení zastupitelé představí.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy

FOTBAL
Naši muţi přezimují na 2. místě okresní soutěţe III. třídy!
Gratulujeme!!!
13. kolo (8.10.)
TJ Lánov B - MFC Svoboda 2:3 (!!)
14. kolo (15.10.)
MFC Svoboda - So Úpice B 2:0 (0:0) góly: Reil,Hrušovský
V posledním utkání tohoto roku jsme vyuţili gradující formu a
předvedli celkem solidní výkon, který se musel přihlíţejícím divákům
líbit. V úvodním poločase sice gól nepadl, ale bylo k vidění pár tyčí a
několik vyloţených šancí. Ţe se nám proti dobře hrajícím soupeřům
daří, jsme potvrdili po změně stran.
Dušan Veverka nejprve posadil bochánek na hlavu Keni a ten
nikým neatakován neměl problém zavěsit. Vyrovnané utkání rozhodl
Tom Hrušovský, který si bránící hráče postavil jak slalomové tyčky,
bez větších problémů přešel aţ do vápna a elegantně placírkou poslal
míč vedle gólmana. Tato trefa ho vynesla na první místo ve střelecké
tabulce.
Tímto tedy skončila podzimní část sezony, která se nám velice
povedla. Tým nepoznal deset utkání v řadě poráţku. Naposled se
musel sklonit ve čtvrtém kole před Kocbeří. Kromě ní nás ještě
porazila rezerva Hostinného a nepovedlo se nám úvodní kolo ve Rtyni,
která je nyní na čele tabulky. Střelecky se dařilo zejména jiţ výše
zmíněnému Tomáši Hrušovskému, Jardovi Kosinovi a Miloši "Keňovi"
Reilovi. Na začátku soutěţe jsme se museli vyrovnat s odchodem
několika hráčů. Nový tým se ale rychle sehrál, na zápasy se scházel
téměř kompletní, takţe nebylo třeba příliš zásahů do sestavy a na
výkonech to bylo znát.
Závěrem bych chtěl za všechny hráče a lidi, kteří se kolem
fotbalu motají, poděkovat fanouškům, jeţ s námi v hojném počtu jezdí
i ven a jsou plnohodnotnou součástí mančaftu. Za MFC Svoboda zdraví
a po zimní přestávce se s novými zprávami těší Šprincák
Dorost:
Poráţkou v Mladých Bukách (Svoboda hrála v devíti) spadl náš
tým na poslední místo tabulky. Má 7 bodů stejně jako béčko Studence
a Mladé Buky, ale horší skóre.
13. kolo: MFC Svoboda- TJ Lánov 1:4
14. kolo: FC Mladé Buky - MFC Svoboda 5:0
St.ţáci: (postoupili vítězstvím nad Prosečnou na 13. místo v tabulce)
14. kolo: MFC Svoboda - So Prosečné 7:3
13. kolo: Sp Pilníkov - MFC Svoboda 6:2

Přípravka C: přezimuje na posledním místě skupiny.
SOFTBAL
Starší i mladší ţákyně Sparks BAK Mladé Buky (v obou týmech
hrají i děvčata ze Svobody a Janských Lázní) se rozloučily v sobotu s
letošní sezónou dvěma zápasy proti svým rodičům na stadionu v
Mladých Bukách. Nejprve hrály starší ţákyně proti tatínkům - a potom
mladší ţákyně proti svým maminám. Jiţ tradičně tak zakončily svou
úspěšnou hráčskou sezónu. Na zimu se opět přestěhují do tělocvičny
základní školy.
STOLNÍ TENIS
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. Dvě ţeny a čtyři 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 muţů i ţen se v tomto turnaji nikdo nepřihlásil.
Škoda, ţe tuto příleţitost z neregistrovaných hráčů nikdo nevyuţil.
Příští 4. turnaj se bude konat v sobotu 25.11.2006 v obvyklém
čase. Výsledky jsou uvedeny na webových stránkách SK stolní tenis.
5. turnaj, kde lze získat dvojnásobný počet bodů, se uskuteční 9.
prosince 2006. Podrobnosti a propozice jsou uvedeny na internetových
stránkách www.skjanskelazne.cz/stolní tenis/pohár města Svobody
nad Úpou. Pro zájemce o činnosti oddílu a pronájem herny jsou
informace také na této internetové adrese. 17 - 19.11.2006 se
uskuteční avizované setkání našich ţáků se ţáky Burgteich Schule v
Ţitavě. Na toto setkání jsou nominováni tito hráči a hráčky: Erban,
Rolenec, Rakus, Juhász, Slaninová T, Friedrichová a Janková.
Náhradníci: Kocík, Tomeš. Tento projekt, setkání mládeţe ze Ţitavské
Burgteichschule s našimi ţáky, nám pomáhají finančně zajistit Fond
Bariery a Českoněmecký fond budoucnosti a SK Janské Lázně. Bez
jejich pomoci, bychom tuto akci nemohli uskutečnit. V listopadu
proběhnou regionální přebory jednotlivců muţů, ţen, mládeţe a
dorostu.
Petr Bureš
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Školní kolo Astronomické olympiády proběhlo pro ţáky 9. třídy
ve středu 25.10..
Výsledky :
1. Jaroslav Ţalud 21 b.
2. Matěj Říha 19 b.
3. Lucie Kleprlíková 17 b.
Jakub Kulda 17 b.
Sorajja Behjoudiová 17 b.
Všichni postupují do 2. kolo Astronomické olympiády.
2. Škola připravila pro ţáky v kostele zajímavou besedu s
varhaníkem M. Kubátem, který je seznámil s historií i významem
varhan a přiblíţil jim význam klasické hudby.
3. Okrskové kolo v halové kopané - Ve středu 1.11. se naši ţáci
zúčastnili pod vedením Mgr. Ziny Rutarové okrskového kola v
malé kopané v Ţacléři. V kategorii 6.-7. třída nás reprezentovali
Eder, Miškovský, M. Stehlík, Celba, Rakus, Fiedler, Říha, L.
Stehlík a Tomeš. V kategorii 8.-9. třída nás Ţalud, Říha, Rydval,
Kulda , Cejnar, Klucho, Turyna a Nezval. V těţké soupeři získali
naši ţáci cenný skalp týmu ZŠ Poříčí!!
4. Schůzky rodičů - Ve čtvrtek 2.11.2006 se uskuteční schůzky
rodičů těch tříd, které ještě rodičovské sdruţení neměly. Začátek
je v 17,00 hod.. Rodiče ţáků 9. třídy se sejdou jiţ v 16,00 hod.
ve škole.
5. Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) Připomínáme, ţe
např. okresní kolo ve florbalu je jiţ 23.-24. listopadu 2006.
Kvalifikací na OP je však okrskové kolo, které se koná jiţ tento
pátek ve velké tělocvičně tzv. "Zemědělky" v Mladých Bukách.
Soutěţí se ve dvou kategoriích - ţáci 6.-7. tříd a 8.-9. tříd
základních škol. Účast přislíbily týmy Ţacléře, Mladých Buků,
Radvanic, Horního Maršova a naší školy. V devítce je málo kluků,
proto vysíláme do turnaje jen tým mladších ţáků.

Digitálně mladýma očima
je fotografická soutěţ, kterou jsme rozšířili na
celý školní rok. Uzavřeli jsme jiţ "Fotku října" výsledky zveřejníme příště. Přijímáme jiţ fotky do
listopadové soutěţ!
Informace mateřské školy
Pro letošní školní rok 2006/2007 bylo do
Mateřské školy ve Svobodě nad Úpou podáno 22
ţádostí o přijetí dětí do zařízení. Z těchto 22 ţádostí
se 1 dítě odhlásilo, 2 děti, které dosáhnou tří let aţ
ke konci školního roku, budou po dohodě s rodiči umístěny ve školním
roce 2007/2008, nebo při uvolnění místa ještě během školního roku.
Celkem bylo přijato 19 nových dětí a letos poprvé byla kapacita školy
naplněna aţ začátkem září 2006. Prakticky všechny ţádosti byly
uspokojeny a nebylo nutné je odmítat. Do základní školy bude
odcházet 16 dětí a doufám, ţe se podaří pro příští školní rok
2007/2008 kapacitu školy naplnit.
Jana Hanušová, ředitelka školy
nahoru - obsah

Dopisy čtenářů
Můj názor na článek "Hasiči včera a dnes"
Řešení vztahů v místním SDH (Sbor dobrovolných hasičů) by měl
být záleţitostí výborové schůze a poté valné hromady. Ne však
uveřejněním článku (proč těsně před volbami?) v místních novinách,
ve kterém jsou uvedeny zkreslené a nepravdivé informace. A teď
fakta:
a) Staří hasiči chtěli dát příleţitost mladším, a proto zvolili nového
velitele. Stalo se však to, co nikdo z nás starých nečekal. Nový velitel
rozdělil sbor na část výjezdovou a ostatní hasiče. O pomoc či radu

starších nebyl zájem. A tak došlo na.příklad k tomu, ţe se zlikvidovaly
savice na historickou motorovou stříkačku Stratílek, která je majetkem
SDH. Nové jiţ těţko seţenou.
b) Rudolfovy slavnosti: Na loňské slavnosti jsme dodali ze soukromých
prostředků některé věci - například ledničku a sklo. Po slavnostech
zůstaly v místnosti bývalého kulturního klubu. Tyto věci jsme si vzali a
pouţili je na slavnosti letošní. Velitel výjezdové jednotky pan Bahník
by měl vědět, ţe výjezdovou jednotku zřizuje z řad členů SDH a
financuje obec. Jednotka není na rozdíl od SDH právní subjekt, a proto
nemůţe mít pokladnu. My, staří hasiči, jsme výtěţek ze slavnosti
nezpronevěřili, ale uloţili v pokladně SDH.
Vše, co se za bývalých hasičů ve prospěch obce udělalo, mohou
občané sami posoudit. Nemělo by se stávat, aby zmodernizovaná
cisterna vyjela k poţáru osobního auta na Rýchorském sídlišti bez
vody.
Závěrem chci říci, ţe my, staří hasiči, jsme hasičské práce dělali
a děláme dobrovolně, máme k nim určitý vztah a mnoho vzpomínek
na minulá léta i na naše začátky. Nikdy bychom však nepoţadovali za
výjezd k poţáru odměnu a prominutí poplatku za odvoz komunálního
odpadu, jak poţadují mladí hasiči. Kaţdá obec, ve které je SDH tak
dlouho jako ve Svobodě, si hasičů bez rozdílu věku váţí. Vzájemná
úcta i kamarádství mezi příslušníky sboru je samozřejmostí. V naší
obci byla tato tradice porušena.
Vlastislav Houser, dlouhodobý člen SDH a preventista města
Reakce na úvodník pana Táslera (SF 676 "Kam se má ubírat
Svoboda?")
Váţení občané, s pozorností jsem přečetl úvodník minulého OF a
nějak mu nerozumím. Pan Tásler měl tyto názory před čtyřmi lety a
jako zastupitel se měl o prosazení podnětů zasadit - peníze z EU,
třídění odpadů, informační systém a pod. Jestli se dobře pamatuji, tak
se mu podařilo v zastupitelstvu se starostkou prosadit "výhodně"
pronajmout MŠ v Maršově. Věřím, ţe toto občané zhodnotí a ve
výběru nového zastupitelstva budou úspěšnější.
Miroslav Hedvičák
Reakce na reakci na úvodník
Hrdě se hlásím k tomu, ţe se mně podařilo prosadit "výhodný"
pronájem MŠ na Rýchorském sídlišti. Ve vytvoření expozice "pouště
světa" jsem ve spojení s projektem, který chce realizovat naše

společnost, viděl pro Svobodu velkou šanci. Sdruţení Boreas ve svém
začátku ovšem organizačně selhalo a kdyţ se i mým přičiněním
podařilo sehnat něco málo peněz, bylo asi uţ pozdě. Setkal jsem se
nejenom s nezájmem (vyjma starostky a několika dalších lidí), ale
někdy i s posměchem. Situace v okolních obcích byla podobná. A bez
podpory obcí nelze neziskový projekt realizovat a peníze se získávají
velmi obtíţně (tedy i z EU). Projekt však neusíná a nevím, zda nebude
muset být realizován někde jinde. A pokud se to povede, pana
Hedvičáka osobně pozvu. A informační systém? Všechno je otázka
peněz a pokud většina zastupitelů schvaluje prodej bytů do
soukromého vlastnictví pod cenou, tak se těţko něco, co stojí peníze,
prosazuje.
Radko Tásler
Co je se školkou na sídlišti? (a pro pana Slaninu)
S úţasem jsem si prohlédl volební materiály Občanského
demokratického sdruţení (volební č. 4) a především dopis pana
Slaniny. Volební program nechť posoudí voliči, ale na dopis pana
Slaniny reagovat musím, protoţe mně hned dvakrát osobně napadá.
Nevím kdy jsem dělal všechno proto, aby se neuskutečnila dostavba
školy? Vţdyť jsem byl dlouhodobě na Novém Zélandu a do
rozhodování o rekonstrukci školy jsem neměl moc moţností
zasáhnout? Naopak. Hlasoval jsem snad pro všechny návrhy pana
Slaniny při navyšování financí do rekonstrukce. Dokonce to byl můj
návrh, aby se zajistil původní znak na fasádě školy a zhotovila replika.
Nechápu, proč pan Slanina lţe.
A ţe mám hlavní podíl na chátrání mateřské školky v Maršově I ?
Na stavu mateřské školky má především podíl minulé zastupitelstvo,
respektive minulá zastupitelstva, která problém rekonstrukce řešila jen
částečně a bez výhledu do budoucna. Při loňském provizorním
zateplování suterénu jsem si prohlédl nové rozvody vody a topení a
zděsil jsem se, jak je rekonstrukce provedena. Měl by se tam podívat
odborník. Podle mého laického názoru by ze spojů trubek
horkovodního topení asi nic sáknout nemělo a mělo by být jasné, která
trubka je funkční a která ne. Ale to jen tak na okraj.
Rád bych občanům vysvětlil současnou situaci unikátních sbírek,
které pan Slanina nazývá "skladištěm", coţ je u pedagogického
pracovníka obzvláště smutné. Ale postupně. Nově zvolené
zastupitelstvo v čele se starostkou Dagmar Berrovou se demokratickou
většinou rozhodlo k velice nepopulárnímu, ale nutnému kroku. Sloučit
mateřské školky a prodat budovu pomocné školy. Jiţ tenkrát jeden ze
zastupitelů trefně poznamenal, ţe ať rozhodneme tak nebo tak, obojí
bude špatně. Nebylo však úplně jasné, jak s budovou mateřské školky
naloţit, protoţe o prodeji se zatím neuvaţovalo. Teprve po tomto

kroku bylo město kontaktováno sdruţením Boreas za účelem pronájmu
jedné z budov (není pravda, ţe kvůli Boreasu se zrušila mateřská
školka, jak někteří tvrdí). Sdruţení Boreas si pronajalo sbírky "Pouště
světa" docenta Sekyry a v letech 2004-2005 mělo za cíl sbírky
katalogizovat, vytvořit expozici a studijní středisko, jehoţ součástí by
bylo i školící středisko satelitních navigačních systémů. Tuto moţnost
vyuţití jsem uvítal, protoţe jsem viděl nejenom vyuţití budovy, ale i
příleţitost získat pro Svobodu atrakci na přilákání turistů a vytvoření
střediska, které by moţná jednou okolní obce záviděly. Vţdyť v Novém
Městě nad Metují navštěvovalo expozici "Pouště světa" 70-100.000 lidí
ročně! Členové sdruţení Boreas svůj záměr představili na pracovním
zasedání zastupitelstva a zasedání rady. Po uváţení rada města
pronajala Boreasu za symbolickou cenu objekt tehdy jiţ bývalé
mateřské školky. Ţádný jiný návrh na momentální vyuţití bývalé
školky ze strany zastupitelů nebyl předloţen. Česká speleologická
společnost nabídla Boreasu moţnost spoluúčastnit se svojí expozicí a
tuto expozici téţ financovat.
Sdruţení Boreas však nezískalo plánované finanční prostředky a
vytčený cíl se jim nepodařilo splnit. Sdruţení organizačně zcela selhalo
a jeho existence se stala nejistou. Teprve v této fázi jsem se začal
osobně angaţovat. Nešlo mně vůbec o sdruţení Boreas, ale o sbírky.
Spolu se starostkou jsme kontaktovali kraj (řadu osob i institucí) a
podařilo se zajistit alespoň nějaké finanční prostředky. Zároveň jsem
byl poţádán Ministerstvem ţivotního prostředí, jak celou situaci řešit.
Valné shromáţdění OSN totiţ prohlásilo rok 2008 Mezinárodním
rokem planety Země a při této příleţitosti bude uspořádána velká
výstava, které se má účastnit i Česká republika. Organizací byla
poměřena za naši republiku Česká geologická sluţba a součástí
expozice mají být i některé exponáty ze sbírek "Pouště světa". Po
ukončení této akce by měla být česká část expozice někde trvale
vystavena. Ţhavým kandidátem se stala Svoboda nad Úpou.
Zorganizoval jsem a účastnil se několik jednání na ministerstvu, ale
vyvstal jeden problém. Není moţné s naší vládou - nevládou zatím
jednat a Česká geologická sluţba téţ zatím tápe. Jak dlouho bude tato
situace trvat, nikdo neví a čas neúprosně běţí. Zatím Česká geologická
sluţba poţádala o pronájem do jara 2007. (Na vysvětlenou. Česká
geologická sluţba je státní instituce, která má na provoz budovy
vyčleněny prostředky). Vymýšlel jsem však dál. Prostory mateřské
školky jsou natolik rozsáhlé, ţe místo by zde dostaly za reţijní
pronájem kluby a spolky, ale zbyl by zde i dostatek místa pro
presentaci obcí a expozice s pracovním názvem "vyuţívání přírodních
zdrojů Krkonoš v nejstarších dobách osídlování". Při sondování situace
v okolních obcích, jak by se na vytvoření expozice mohly podílet, jsem
dospěl k názoru, ţe v nejbliţší budoucnosti nelze podporu očekávat.
Našel jsem však soukromého investora, který by spolu s Českou

speleologickou společností projekt financoval a byla slíbena i podpora
Ministerstva ţivotního prostředí. Je však otázka, zda to bude ve
Svobodě nad Úpou. Pravděpodobně mnoho lidí s nastíněným
projektem nebude souhlasit a moţná má někdo připravený jiný návrh
na vyuţití bývalé mateřské školky na sídlišti. Bylo by však vhodné ho
zveřejnit.
Radko Tásler
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz






VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA … v měsíci listopadu oslaví pan
Rudolf Hofer, paní Věnceslava Michalcová, paní Anna Vašátková,
paní Miluše Stejskalová, paní Helena Říhová, paní Alexandra
Pejosová, paní Julie Matysková a Ladislav Novák. Listopad byl
opravdu úrodný měsíc! Všem jubilantům přejeme do dalších let
pevné zdraví, dobrou náladu a hodně krásných, prosluněných
dní!
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
poţadujeme
- 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.
PRODEJ KVALITNÍCH JABLEK … za přijatelné ceny nabízí jiţ
tradičně ZD Dolany. KDY? a KDE? V pátek 10.11.2006 v 10 hod.
na nám. Svornosti, od 12.00 na Rýchorském sídlišti.
VYMÉNÍME BYT 4+1 … v O.V. Na Rýchorském sídlišti za 3 +
1+ doplatek tel. 603 272 007
PRONÁJEM BYTŮ … V současné době Město Svoboda nad Úpou
nabízí pronájem bytů:
- Svoboda nad Úpou, 5. května 510, 1+1 (veřejná prohlídka se
uskuteční dne 1.11.2006 od 15 do 16 hodin) více informací
uvnitř listu
- Svoboda nad Úpou, Lázeňská ulice čp. 314, 4+1 (Veřejná
prohlídka se uskuteční dne 31.10. 2006 od 15 do 16 hodin) více
informací uvnitř listu
Ţádost je moţné podat do 10.11. 2006 do 11 hodin. Vzor ţádosti
na www.musvoboda.cz
Veřejné otvírání obálek 20.11.2006 na MěÚ Svoboda nad Úpou.
BURZU … pouţitých sportovních potřeb pořádá základní škola ve
Svoboda nad Úpou (lyţe, lyţáky, běţky, hole, snowboardy,
kombinézy, bundy, helmy, brusle atd.)
Příjem zboţí: pátek 10.11. 2006 od 15,00 do18,00 hod.
Prodej zboţí: sobota 11.11.2006 od 9,00 hod. do 13,00 hod.
Výdej neprodaného zboţí: sobota 11.11.2006 od 13,00 hod. do
15,00 hod.
Provize pro organizátora burzy 5%
nahoru - obsah

