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Úvodník - Hezké Velikonoce
Všem čtenářům přejeme příjemné proţití velikonočních svátků,
navzdory zprávám meteorologů o dalším sněţení i trochu jarního
sluníčka, hodně radostí při pondělní pomlázce a dětem i dospělým
hezké sportovní vyţití o prodlouţeném víkendu. Zřejmě uţ víte, ţe v
pondělí na odpoledne vyhlásila společnost MEGA jízdu na kabinové
lanovce zdarma - a vzhledem k tomu, ţe to bude zřejmě historicky
poslední svezení ve čtyřmístných kabinách, nenechte si výlet na
Černou horu uniknout!
Pro čtenáře mám zajímavou informaci. Ozval se pan Miloš
Ondrák (plukovník v záloze) a poskytl mi velmi zajímavé materiály
špičkových vojenských odborníků o některých utajovaných faktech z
nedávné historie našeho státu. Nejprve ale ocituji funkci, kterou teď
pan Ondrák zastává: Na podzim 2004 byl zvolen do Ústřední rady
Vojenského sdruţení rehabilitovaných jako první místopředseda. Tato
organizace má své pobočky po celé republice asi na 70 místech. Z
titulu své funkce je zároveň vedoucím redakčního kolektivu
Zpravodaje VSR, který vychází 4 - 5 x za rok. Do tohoto časopisu
přispívají špičkoví vojenští odborníci - a máme svolení některé
zajímavé materiály otisknout. Dnes najdete uvnitř listu článek o
německo-sovětské spolupráci na počátku druhé světové války. V
redakčním "šuplíku" uţ máme připraveny další: "Mnichov 1938" a další
"Jak jsme ztratili Podkarpatskou Rus" od genpor. Ing. Stanislava
Procházky, rozsáhlejší publikaci plukovníka Františka Kozáka pod
názvem "Nelegálové KGB v Československu aneb Co ještě nevíme o
Praţském jaru?". Pro zájemce o novodobou historii budeme tyto
informace vydávat na pokračování.
Ve zprávách z radnice najdete krátkou informaci o probíhající
výstavě loveckých trofejí na Střední lesnické škole v Trutnově. To je
důvod, proč v dnešním čísle není článek pana Zdeňka Balcara o
myslivosti v regionu. Připravuje pro čtenáře vzpomínky na vznik
Lesnického učiliště ve Svobodě nad Úpou. Stihne to ale do 1. června,
kdy uplyne 45 let od jeho zaloţení.
Teď však máme duben - a po Velikonocích nás čekají ještě dvě

akce, na které se nejvíce těší děti: Je to jiţ tradiční oslava DNE ZEMĚ,
o které najdete podrobné informace uvnitř listu - a na závěr dubna
samozřejmě pálení čarodějnic. Dámy, tato akce se týká samozřejmě
jen dětí, hasičů a radovánek kolem ohně.
Na Den Země chystají školy v údolí Úpy zajímavé akce spojené s
ekologickou výchovou i praktickou činností pod vedením pracovníků
Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER. Bohatý program na Den
Země pro školní skupiny i jednotlivce připravili pracovníci KSEV a
KRNAPu na Rýchorské boudě v pátek 21.4. a v sobotu 22.4. 2006 vţdy
mezi 10. a 14. hodinou. Na co se můţete těšit?
















ekoporadna
práce s hlínou na hrnčířském kruhu
pozorování breberek mikroskopy
program "Odpady-co s nimi, kam s nimi"
hmato-čuchová zkouška
největší xylofon v Čechách
ekohry, tajenky, kříţovky
výroba ručního papíru
ukázky ze včelaření
dekorování triček
kdo je stráţce KRNAP
exkurze ke skot. náhornímu skotu
meteorologická stanice
soutěţ o razítka a směnárna s odměnami
…a spousta dalších zajímavých aktivit!!!!!

Zájemci, volejte nebo mailujte předem!! 499 895 107,8
ksev@krnap.cz
Fotografujete digitálně? Podělte se o své záţitky s našimi čtenáři. Vaše
jarní fotografie můţete prezentovat v knihovně.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy

ATLETIKA
V sobotu 22. dubna 2006 pořádá TJ Jiskra Horní Maršov jiţ 21.
ročník Českého poháru v bězích do vrchu a
19. ročník závodu VELKÁ CENA
KRKONOŠ. Je to klasický silniční běh do
vrchu na trati Horní Maršov - Pomezní
boudy o délce 15 000 m, převýšení 471
metrů. Hromadný start je na hřišti TJ Jiskra
Horní Maršov v 10 hodin.
Přihlášky: Jiří Javůrek, dvu@volny.cz
Horská 201, 542 24 Svoboda nad Úpou, tel.
byt 499 771 207, fax 499 874 171
Startovné: 60,- Kč, výsledková listina 10,- Kč
MALÁ CENA KRKONOŠ - 45. ročník je závod v běhu na 2 km
uličkami Hor.Maršova pro děti a mládeţ. Hromadný start v 9,30 hod.
Závodníci kaţdé kategorie, kteří se umístí na prvních třech místech,
obdrţí diplom a věcnou cenu. Vyhlášení výsledků v 10,30 hod.
-so
CYKLISTIKA
Okresní přebor škol v cyklistice (11. ročník) pořádá v pátek
28.4.2006 SPŠ Trutnov z pověření rady AŠSK ve Starých Bukách u
Trutnova (převaţuje stoupání) na tratích 3 km pro kat. A+B, pro
ostatní 4,2 km.
Přihlášky do 26.4. na formuláři AŠSK e-mailem:
cichovsky@spstrutnov.cz (tel. školy 499 813 071).
Startovné 20,- Kč za kaţdého závodníka členové AŚSK, ostatní a
dodatečné 40,- Kč.
Prezentace A+B+C v místě startu od 8,30 do 9,10 - kat. E+F od
10,30 do 11,00 hod.
BASEBALL
V pátek se sešli schůzi hráči baseballu. Po přestupu sedmi hráčů
do Liberce (budou hrát poloprofesionálně Českomoravskou ligu s cílem
probojovat se opět do Extraligy, ale někteří jsou ochotni hrát i v
novém týmu SB Rýchory), jsme řešili dva problémy a třetí (děti a
mládeţ) k tomu přicvaknu. Nejprve jsme se rozhodovali mezi dvěma
návrhy, jakou soutěţ hrát. Roman K. navrhoval oblastní přebor (bez
nároku na postup) za účasti Hradce Králové, Trutnova, Mladých Buků,
béčka Chocně a SB Svoboda. Stávající hráči SB Rýchor by ale rádi hráli
postupovou soutěţ mezioblastní, kterou kočíruje Radek Zima (severní
a střední Čechy) - a ve které uţ velmi úspěšné hrálo naše béčko v
době, kdy áčko hrálo Extraligu. Nakonec jsme po zjištění, ţe máme

hráče, kteří chtějí hrát náročnější soutěţ (a ještě jich pár zbude),
skombinovali obě varianty. Podrobnosti se dozvíte příští pátek - 15.4.
Sejdeme se na hřišti v Mladých Bukách v 17 hodin a dohodneme se,
kdo bude hrát časově náročnější mezioblastní - a kdo oblastní soutěţ.
Ţáci a kadeti budou hrát školní regionální ligu a připravovat se na
Olympiádu dětí a mládeţe, která bude za rok.
První zápasy hrajeme v sobotu 29.4. ve 13 hod. (s Kladnem) a v
neděli 30.4. v 11 (proti Rakovníku) - oba na hřišti v Trutnově. V
sobotu 13.5. hrajeme v Mladých Bukách s Českou Lípou a v neděli
14.5. s Tempem Praha. O týden později nás čeká doma zápas
Roudnice nad Labem a béčko Jablonce. Teprve v sobotu 27. května
nás čeká první výjezd ven - v Lounech budeme hrát s Rakovníkem. V
neděli 4. června jedeme do Prahy na Tempo, v neděli 11. června
máme doma Blesk Jablonec a o týden později 18.6. jedeme do České
Lípy. 25.6. máme poslední zápas před prázdninami s Kladnem doma.
Není to proti ligovým výjezdům do Ostravy, Bučovic, Třebíče, Hluboké
apod. procházka růţovou zahradou?
FOTBAL (mail Pavla Vlčka)
Dobrý den, jaro je tady a s tím i začínají fotbalové soutěţe.
Bohuţel klimatické podmínky neumoţnily o víkendu sehrát první zápas
MFC Svoboda (přeloţeno na 8.5) na domácí půdě. Hráči ale bez fotbalu
nezůstali, v sobotu si u televize zajisté vychutnali výhru Sparty nad
Slávií a v neděli si zahráli přátelák také s odvěkým rivalem - Jánskými
Lázněmi.Tento zápas se odehrál na umělé trávě v Jičíně a skončil
remízou 2:2. MFC se sešlo téměř v plné síle, coţ potvrzuje, ţe hráči po
dlouhé pauze uţ mají chuť na fotbal. Doufám, ţe se dočkají uţ o
tomhle víkendu,kdy v sobotu zajíţdíme do Dolní Branné. Zvu všechny
fanoušky aby nás přijeli podpořit. Zda se ale bude hrát záleţí na počasí
- zatím nejsou ţádné zprávy o odloţení. Tak snad to vyjde a
přivezeme tři body.
Pavel V.
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. V pátek 7. dubna jsme zakončili lyţařskou sezonu v areálu Černá
hora v Janských Lázních. Společnost Mega nabídla našim dětem
celodenní lístek za 1 Kč. Této nabídky vyuţilo celkem 70 dětí a
dospělých. Děkujeme společnosti Mega, panu Behjoudimu za
bezplatný čaj a rodičům za pomoc při organizaci lyţování.

2. V pondělí 10.4. začali ţáci 4. třídy s dopravní výchovou. Ve
spolupráci s Domem dětí a mládeţe ve Dvoře Králové nad Labem
začala tento den teoretická výuka, která by měla být zakončena
praktickými jízdami na kole na dopravním hřišti ve Dvoře
Králové nad Labem.
3. Škola se připravuje na Den Země. Pro ţáky jednotlivých tříd jsou
připraveny ve spolupráci s organizací Sever tyto programy :
1.třída: Chválím tě Země má
2.+ 3. třída: Stateček
4.+ 5. třída: Hospodaření v Krkonoších
6. třída:U jezera
7. třída: Promítání filmů s ekologickou tématikou
8. třída: Ekonomické = ekologické?
9. třída: Je jen jedna Země
Tyto programy proběhnou 19. dubna. Ekologická výchova bude
zakončena 21. dubna úklidem břehů řeky Úpy a vybraných míst
ve Svobodě nad Úpou.
4. V pondělí 24. dubna jedou naši ţáci na přijímací zkoušky na
střední školy. Ţáci 9. třídy se připravují z českého jazyka pod
vedením paní učitelky Urbanové a z matematiky paní učitelky
Nešněrové.
5. Velikonoční prázdniny jsou od čtvrtka 13. dubna do pondělí 17.
dubna. Děti nastoupí do školy v úterý 18. dubna.
6. Místní čarodějnice přijdou k úhoně na hranici, kterou připraví
svobodští hasiči na neděli 30.4.2006 na ploše svobodského
stadionu. Průvod začíná v 18:30 hod. na Pietteho náměstí. V
průběhu průvodu připravíme různé soutěţe. Zveme všechny
svobodské čarodějnice v masce. Reprodukovaná hudba bude na
stadionu. Organizátoři: fotbalový klub, ZŠ, hasiči, město.
7. DĚTSKÝ DEN ve Svobodě bude v sobotu 3.6. 10 hod.
Ohlašujeme to jiţ s více neţ měsíčním předstihem, abychom
předešli souběhu akcí se sousedními obcemi. Dětský den ve
Svobodě má letos na triku pan Mgr. Zdeněk Rolenec. Plánuje
zajímavou vycházku po části Pietteho stezky. Jednou z hlavních
atrakcí bude stanoviště s permoníky, kteří účastníkům představí
horniny, ze kterých jsou sloţeny Krkonoše.
VELIKONOČNÍ VÝSTAVA V MATEŘSKÉ ŠKOLE.
Minulý týden se ve dnech od 5.4. - 7.4. 2006 uskutečnila v
budově Mateřské školy, Svoboda nad Úpou velikonoční výstava prací
dětí a různých nápadů a motivů na oslavu jarních svátků, Velikonoc.
Jiţ několik dnů před výstavou jsme s dětmi připravovali výrobky na
výzdobu celé budovy školy. Pilně pomáhali i rodiče dětí, kteří nás
zásobovali vyfouknutými vajíčky, které děti s nadšením barvily a
zdobily různými výtvarnými technikami. Starší děti připravovaly na

ochutnávku i cukroví s velikonočními motivy, vyráběly zvířátka z
keramické hlíny a v neposlední řadě se podílely i na samotném
zkrášlení interiéru svého oddělení.
Velmi nás potěšil velký zájem široké veřejnosti. V dopoledních
hodinách naši školu navštěvovaly děti z jiných mateřských škol a také
ţáci ze ZŠ ve Svobodě nad Úpou. Odpolední hodiny byly určené pro
rodiče dětí a ostatní zájemce.
Pokud Vás všechny, kteří jste naši výstavu navštívili alespoň
trochu zahřála u srdíčka a potěšila, trochu Vás příjemně jarně naladila,
potom splnila svůj účel a očekávání zaměstnanců a dětí mateřské
školy. A podle příjemných reakcí a poděkování Vás všech si myslíme,
ţe se tak stalo.
Chtěla bych vyuţít této příleţitosti a poděkovat také celému
kolektivu školy za svůj volný čas věnovaný organizaci a přípravě této
výstavy.
Jana Hanušová, ředitelka školy
Na škole probíhá ve třech skupinách výuka občanů (41!!) - v
práci s programy Word, Excel a Internet, rozdělených do tří skupin pod
vedením učitelů Mgr. Jana Hainiše a Mgr. Standy Kopiše.
-so

První skupina zahájila výuku v úterý v 18 hodin, druhá pod
vedením Mgr. Standy Kopiše zahajuje ve středu 12.4. s třetí ve čtvrtek
13.4. 2006. Občany, kteří uţ běţně Internet pouţívají, bych rád
upozornil na zajímavé webové stránky: www.spoluzaci.cz. Na nich si
kaţdý můţe vyhledat své bývalé spoluţáky z doby, kdy navštěvoval
svobodskou základní školu.
Upozornil mě na ně bývalý ţák, nyní
student předposledního ročníku
pedagogické fakulty Láďa Sklenár, který na
rok přerušuje studium a odjíţdí za prací do
Skotska. Na této webové stránce
"spoluţáci" jsou nejen nádherné historické
fotky třídy, která absolvovala naši školu v
roce 1994, ale jednotliví ţáci tam mají své
příspěvky. Láďa překrásné fotky ze svých předešlých pobytů ve
Skotsku. Jak se na tyto fotky dostanete? Nejprve otevřete
www.spoluzaci.cz, potom označíte okres (Trutnov), pak školu
(Svoboda), rok 1994, srazy pořádá (Eva), přezdívka autora (malina).
-so
nahoru - obsah

Krkonošské cyklobusy od června do září!
Krkonošemi budou od 3. června 2006 opět projíţdět
cykloturistické autobusy vybavené pro přepravu kol. V červnu během
víkendů, o letních prázdninách (v červenci a srpnu) denně, v září
kaţdý čtvrtek, sobotu a neděli. Díky této sluţbě mají turisté a
cykloturisté příleţitost poznat v krátké době podstatnou část Krkonoš.
Z východu na západ, z jihu na sever - tam i zpět
Pravidelné linky cyklobusů během dne projedou tam a zpět celé
Krkonoše. Na "páteřní" trasu navazují další autobusové i vlakové
přípoje. Pravidelně v obou směrech (ráno po sedmé hodině) vyjíţdí a
večer (kolem půl páté) se vrací zase zpět páteřní linka: z Harrachova,
přes Rokytnici, Benecko, Vrchlabí, Janské Lázně, Pec pod Sněţkou a
na Pomezní Boudy. Na "páteřní" trasu navazují přestupové autobusy: z
Vrchlabí do Špindlerova Mlýna a dále nově aţ na Špindlerovu boudu, z
Jilemnice - Hrabačova do Vítkovic a na Horní Mísečky.
Východní část Krkonoš - Ţacléř je připojena spojem do Trutnova.
Z Trutnova můţete vyuţít novou přímou linku upravenou pro přepravu
kol aţ na Pomezní boudy. Krkonošské cyklobusy navazují i na
podobnou síť v Českém ráji. Stačí ráno v Jilemnici - Hrabačově
přestoupit a pokračovat na Ţelezný Brod nebo Turnov. Na autobusy v
některých případech navazují vlakové spoje: Hostinné - Trutnov,
Hostinné - Kunčice - Vrchlabí. Do Krkonošských cyklobusů můţete
nastoupit i v Kořenově, kde je přípoj vlaku z Jizerských hor. Za jízdní
kolo je v cyklobusu příplatek 10 Kč.Ceny jízdenek jsou dle běţného
tarifu dopravce. Na trase Špindlerův Mlýn - Špindlerova bouda je
jízdné jako u normálních autobusů, tedy v ceně 40 Kč. Novinkou léta
2006 pro příznivce výletů na kolech je přímé spojení cyklobusem z
Trutnova na Pomezní Boudy a z Vrchlabí na Špindlerovu boudu.
Vydejte se ráno autobusem okolo 9 hodin z Trutnova na Pomezní
Boudy, odkud můţete poznávat krásu Rýchor nebo historii Ţacléře.
Vyuţijte i další novinku. Ranní cyklobus z Vrchlabí k hraničnímu
přechodu na Špindlerovu boudu a udělejte si výlet do Polska. Přes
Szklarskou Porębu se dostanete do Harrachova, nebo druhou stranou
přes Karpacz na Pomezní Boudy. Z obou míst je moţné vyuţít večer k
dopravě zpět Krkonošské cyklobusy. Podrobné jízdní řády naleznete na
plakátech a kapesních jízdních řádech, které pro vás budou připraveny
zdarma v infocentrech a na www.ergis.cz/krkonose.
Jeden z nejlepších turistických produktů ČR
Vydavatelství COT media v rámci 4. ročníku soutěţe "Náš kraj

2005" ocenilo 3. místem v kategorii Nejlepší turistický produkt
Krkonošské cyklobusy Svazku měst a obcí Krkonoše.
V rámci tohoto projektu, jehoţ celková hodnota činí 1.150.000
Kč, bylo v loňské letní sezóně 2005 krkonošskými cyklobusy najeto
37.000 kilometrů, přepraveno téměř třicet tisíc osob a tři tisíce kol.
Moţnosti pouţít pravidelné autobusové a navazující vlakové spoje k
cyklistickému výletu tak vyuţilo téměř dvojnásobné mnoţství lidí neţ v
premiérovém roce 2004. Kolik to bude v roce 2006?
Zkušenosti ukázaly opodstatněnost provozu. Dlouhodobě je
zvaţována moţnost rozšíření cyklobusů do Polska, kde Svazek
Krkonoše hledá partnerskou organizaci.
Dáša Palátková
nahoru - obsah

Den Země
Historie Dne Země
Den Země jako první uspořádali američtí studenti 22.4. 1970.
Snaţili se prosadit přijetí nových ekologických zákonů a zvýšení
státních rozpočtů na ochranu ţivotního prostředí. Akce Earth Day se
zúčastnilo 20 miliónů občanů USA. Pro dosaţení trvale udrţitelných
podmínek naší civilizace na Zemi byl v rámci Earth Day formulován
tento program: stabilizovat počet lidí na Zemi, zvýšit energetickou
účinnost, přejít na obnovitelné zdroje energie, recyklovat materiály a
odpady, vyloučit z pouţívání chemikálie a odpady (ničící ozónovou
vrstvu), omezit zemědělské techniky, které vedou k erozi půdy a ke
sniţování její produktivity. Od roku 1990 je i v ČR slaven 22.duben
jako světový svátek ţivotního prostředí. Největší význam Dne Země
spočívá v tom, ţe umoţňuje i té nejmenší organizaci a jednotlivcům
zařadit svůj malý příspěvek k péči o ţivotní prostředí do celostátního a
celosvětového kontextu.
VELIKONOCE v Horním Maršově zelený čtvrtek 13.4. - od 14 hod. bývalá fara - Velikonoční pobejtek velikonoční řemeslné dílny pro malé
i velké malování vajíček, pletení pomlázek, zdobení perníčků, výroba
klepaček, velikonočních dekorací atd. Zelený velikonoční pobejtek
bude ukončen v 17:00 - Společným jarním hrkáním, které přivítá
přicházející jaro a vyţene nečisté síly za všech koutů. (s sebou:
vejdunky a řehtačku nebo klepačku)
Oslavy Dne Země 2006 sobota 22.4. - od 14:00 - 17:00 bývalá fara

- Staročeské trţiště
Program:
- vernisáţ dětských obrázků na téma "Chválím tě Země má"
- řemeslné dílny: navlékání korálků, malování perníků, práce s
proutím, vlnou, lnem, dřevem...
- prodej drobných řemeslných výrobků
- muzika Špalíček Praha, český folklorní soubor
- malé stínové divadlo Sester Svobodových
- občerstvení
zakončení v 17:15 hod. - Základní škola Horní Maršov (pohádkový sál)
- Malé Vinohradské Divadlo zahraje pro malé i velké Pohádky z
kouzelného sluchátka - Nejhezčí pohádky Miloše Macourka.
Oslavy Dne Země 2006 i v Hradci Králové:
Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory SEVER - pobočka
Hradec Králové pořádá: Oslavy Dne Země 2006 v Hradci Králové.
Hlavní program Oslav Dne Země bude probíhat v Šimkových sadech
dne 21.4. od 8 do 17 hodin. Pro malé i velké návštěvníky bude
připraven bohatý program s tématem ţivotní prostředí a jeho ochrany
různé soutěţe, rukodělné činnosti, lanové aktivity a další. Také se
představí Stanice pro zraněné volně ţijící ţivočichy Jaroměř, která
přiveze i některé ze svých svěřenců a občanské sdruţení EKODOMOV
se svým infostanem a výukovým programem o bioodpadech.
Vyvrcholením Oslav Dne Země bude vyhlášení vítězů jiţ čtvrtého
ročníku ankety o "Nejsympatičtější strom města Hradce Králové" a
soutěţe o "Nejkrásnější strom". Celé vyhlášení bude doprovázet
Daneťáček, sbor při centru pro zdravotně postiţené Daneta Hradec
Králové. Součástí oslav Dne Země bude i doprovodný program ve
dnech 19. a 20.4. "Filmování ke Dni Země", 21.4. proběhnou tři
přednášky a 23.4. brigáda v Přírodní Památce Na Plachtě.
Vstup na všechny tyto akce je zdarma a všichni návštěvníci jsou
srdečně zváni.
nahoru - obsah

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


POSLEDNÍ DNY PROVOZU … stávající kabinové lanové dráhy
na Černou horu. po Velikonocích zahajujeme výstavbu první
osmimístné kabinové lanovky v Čechách s kapacitou 1500 osob
za hodinu. V pondělí 17.4.2006 jezdíme naposledy a od 12.00 do






18.00 hodin zdarma. Od poloviny června je pro návštěvníky
otevřena 1. Krkonošská cyklistická naučná stezka, která je
dlouhá 16 km a je vedena po lesních cestách Černé a Světlé
hory. Trasa vám nabízí překrásné pohledy na hlavní krkonošský
hřeben s jeho dominantou - Sněţkou. Ideálním nástupním
místem je horní stanice lanové dráhy. Vyuţijete-li k přepravě
lanové dráhy, vyhnete se tak stoupání v délce 6 km a převýšení
600 m. Od tohoto data je pro pěší návštěvníky otevřena Naučná
stezka Černohorské rašeliniště. V okolí Janských Lázní mohou
pěší návštěvníci navštívit vycházkovou trasu Klausový důl, dále
pak lázeňské stezky na Středním hřebenu a Rudolfově údolí.
VYZKOUŠEJTE P-Shine! … japonskou metodu ošetření
přírodních nehtů, při které se zalešťuje včelí vosk do nehtu.
Nehet je mnohem pevnější, velmi leskly a není třeba ho lakovat.
Volejte 604 715 233
Hledám dlouhodobý pronájem … bytu 2+1 nebo 3+1 ... ve
Svobodě nad Úpou a blízkém okolí. tel. 728 981 205 zn . spěchá
PŘEHLÍDKA LOVECKÝCH TROFEJÍ … ulovených v roce v
okresu Trutnov a Krkonoších v roce 2005 se koná od 8. do 16.
dubna 2007 na Střední lesnické škole v Trutnově. Otevřena je
denně od 9 do 16 hodin. Srdečně zveme zájemce o myslivost.
Zdeněk Balcar





OMLUVA … Při hledání na internetu je nesmírně důleţitá přesná
adresa! Vím to, ale přesto občas chybuji. V minulém čísle SF
jsem čtenáře špatně informoval. Spolu s omluvou cituji jadrný
mail pana M.: Zase jsi mi zkur... adresu!
www.aloismilacek.unas.cz Bez tečky mezi křestním a
příjmením !!! Ergo kladívko: Fotografie pana Aloise Miláčka
najdou zájemci jednak v městské knihovně, jednak na webových
stránkách www.aloismilacek.unas.cz
HOSPŮDKA U KARLA IV. … je po delší odmlce z důvodu
nemoci opět v provozu od soboty 11.4. 2006. Těšíme se na Vaši
návštěvu!
Karel Riegel





ZÁJEMCI O POČÍTAČOVÉ ŠKOLENÍ … se sešli ve středu 5.
března ve škole. Příjemným překvapením bylo, ţe místo 28
přihlášených, se dostavilo 41 občanů!! Byli rozděleni do tří
skupin a jiţ v předvelikonočním týdnu proběhnou ve škole první
lekce.
NOC S ANDERSENEM … proběhla z pátku na sobotu 31. 3 - 1.
4. 2006 v knihovně. Děti se sešly v 19 hodin. Přinesly si spacáky
a dobrou náladu. Letos se jich účastnilo 17. Během noci se hrály

hry, soutěţilo se, hledal se ukrytý poklad. Nechyběla ani
diskotéka a samozřejmě se také četlo. Nejstarší děti vydrţely
poslouchat aţ do 2 hodin. Ráno byla akce ukončena snídaní.
Podle ohlasů se dětem akce líbila a budeme se všichni těšit na
příští. Chtěla bych moc poděkovat Mgr. Zině Rutarové za to, ţe
pomohla s organizací celé akce a opět se osobně účastnila jako
dozor. Také děkuji Mgr. Janu Hainišovi za donesené dobroty, na
kterých si děti moc pochutnaly.
Pavla Tůmová, knihovnice




POTĚŠÍME DIABETIKY … (i potencionální): Ve čtvrtek 20. 4.
2006 bude od 10 do 15.30 hod. v zasedačce Městského úřadu
měřit zástupce Okresního svazu diabetiků hladinu cukru všem
zájemcům (bezplatně).
OBLOŢENÉ CHLEBÍČKY … minimální odběr je 10 kusů - si
můţete objednat u fy BONSAI telefonicky na čísle 736 764 518.

nahoru - obsah

