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Úvodník - Den stromů
Krásné barevné stromy patří neodmyslitelně k podzimu. Listí se
barví do ţluta, do červena i do oranţova. Plejádu barev doplňují zrající
plody jeřabin, švestek a jabloní. Na konci vegetačního období stahují
stromy ţiviny do kořenů, aby na jaře opět v plné síle vyrašily. Konec
vegetačního období aţ do zamrznutí půdy je také časem, kdy je moţné
stromy sázet. A to vše je důvodem k oslavě. K oslavě Dne stromů. Ten
se opět slaví od roku 2000 v České republice 20. října.
Historie Dne stromů v České republice
V Čechách byly Svazem spolků okrašlovacích pořádány Stromové
slavnosti poprvé masově v roce 1906. V tom roce byla zasazena také
Husova lípa pod Petřínem v Praze, a jiţ o rok dříve konány slavnosti v
Potštýně, Kralupech nad Vltavou, v Praze (zasazení všestudentské lípy
Jarníkovy na výstavišti). V roce 1920 Ministerstvo školství a osvěty
podpořilo konání Stromkového dne výnosem ze 27. března 1919 č.
6708. "Desetitisíce stromků bylo zasázeno, láska k přírodě a ke
stromoví v mnohém srdci probuzena". (Podle Krásy našeho domova,
1920). Stará tradice československá byla v České republice obnovena
v roce 2000. S nápadem slavit opět Den stromů přišli ředitel botanické
zahrady UK a známý popularizátor stromů Václav Větvička a
dřevosochař Martin Patřičný. Datum první oslavy svátku stromů bylo
stanoveno na 20. 10. 2000. Proč právě toto datum? Důvodů k tomu
bylo několik. Předně, je to v mnoha lokalitách České republiky vhodný
termín pro sázení stromů. Podzim je také časem, kdy jsou stromy asi
nejkrásnější a hrají všemi barvami. Dalším důvodem bylo to, ţe pro
dřevosochaře měl tvar data 20. 10. 2000 zvláštní poezii.
Nadace Partnerství myšlenku oslav Dne stromů rozvinula. Na
tento den se jiţ tradičně vyhlašují výsledky celostátní ankety Strom
roku a stromové slavnosti se pomalu stávají znovuobnovenou tradicí
po celé zemi. A letos se slavil Den stromů 20. 10. jiţ nejen v České
republice, ale i v Polsku a na Slovensku. 20. říjen se tak stává
Středoevropským Dnem stromů. Pan Zdeněk Balcar ve III. dílu seriálu
"Myslivost v našem regionu" zařadil do dnešního čísla aktuálně

kapitolu "Staré a vzácné stromy na území města". Chtěli jsme mít v SF
ke Dni stromů seriál z našeho města a jeho okolí. Bohuţel náš
kompletní jednočlenný redakční kolektiv byl plně zaneprázdněn
spoluprací s mladým cestovatelem Mgr. Filipem Procházkou při jeho
přednáškovém turné po školách ve Svobodě a Mladých Bukách - s SF
654 proto dostáváte s týdenním zpoţděním. Díky zpoţdění ("kaţdý rub
má svůj líc ...") budete mít v dnešním čísle také listopadové kulturní
programy Trutnova a Janských Lázní a navíc ještě zprávu o zajímavé
dvoudenní akci našich sousedů - ČESKO-POLSKÉ SETKÁNÍ, které
zorganizovalo a také realizovalo Středisko ekologické výchovy a etiky
RÝCHORY - SEVER, nezisková organizace, která je zaměřena kromě
jiných aktivit "na výchovu k trvale udrţitelnému způsobu ţivota".
Úspěšně působí pod vedením manţelů Kulichových (RNDr. Jiří Kulich a
JUDr. Hana Kulichová) jiţ od r. 1994 v Horním Maršově. Na setkání
úspěšných řešitelů projektů KH kraje a britsko-polsko-českého
programu "Škola pro udrţitelný ţivot" spolupracovali také Mgr. Karin
Richterová ze Střediska ekologické výchovy SEVER Hradec Králové a
Ing. Michal Veselý z Nadace Partnerství se sídlem v Brně. Jak setkání
probíhalo?
V pondělí 24.10. v 9 hodin v tělocvičně Střední zdravotnické
školy v Trutnově zahájil výměnu zkušeností řešitelů projektů RNDr. Jiří
Kulich. V 11 hodin si účastníci prohlédli realizaci výstavby bylinkové
"Léčivé zahrady budoucnosti" vedle objektu SZŠ - a potom se ve dvou
autobusech rozejeli účastníci do obcí a měst na prohlídku
realizovaných projektů. Polský autobus mířil přes Lubawku (dětské
hřiště a sportoviště pro školu i veřenost) do Walbrzychu (Školní
integrační komplex a prostor pro rekreaci veřejnosti), český autobus
do Suchovršic (dětské hřiště), Machova (bylinkový záhon před školou
a opravené studánky) do Úpice (solární osvětlení). Oba autobusy večer
zavezly účastníky do Albeřic, kde byla večerní debata o projektech,
dojmech a nápadech - a nocleh. V úterý 25.10. v polské trase byla na
pořadu Lubawka (šetření vodou), Boguszova Gorce (spolupráce s
komunitou) a Walbrzych (centrum místních aktivit, odpadové
hospodářství a školní přírodní zahrada). Odpoledne bylo v Trutnově
vyhodnocení soutěţe o nejlepší poster (čti poustr = výsledky práce
zveřejněné na stojanech a tabulích formou komentovaných témat,
tabulek, fotografií apod.), zakončení a odjezd domů. -so
St. Ondráček
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Sportovní zprávy

FOTBAL
MFC SVOBODA - J. BOHUSLAVICE 3:2 (2:1)
B:Kosina,Matějka 2 (první s přispěním soupeře)
Na náš útulný stadion přijel velmi ambiciózní soupeř z
Bohuslavic. Hned od úvodního hvizdu velmi nepřesného rozhodčího si
hosté vytvořili tři gólové šance, které naštěstí neskončili brankou.
Bohuţel domácí na to nereagovali zvýšeným úsilím, a tak přišel trest,
kdyţ po nepřehledné situaci hosté vsítili úvodní gól. Po této sprše se
konečně domácí dostali do tempa a zanedlouho Jarda Kosina vyrovnal.
Potom se začal zápas vyrovnávat, bohuţel sudí svými výroky neodpískaná penalta za ruku hostujícího hráče, kterou snad musel
vidět i slepej - přiostřil atmosféru jak na hřišti, tak v hledišti. Uklidnění
přišlo aţ po střele Toma "Matějě" Matějky,kterou si protihráč srazil do
branky. Tento gól byl výjimečný tím,ţe "Matěj" střílel pravačkou, ač je
levej, pardon levák. Do druhého poločasu šel domácí tým s představou
rychle vstřelit gól a zápas dotáhnout bez nervů do konce. Ale nebylo to
tak jednoduché, hosté začali být nepříjemní a pomalu přebírali
iniciativu. Naštěstí bez kýţeného efektu. Hra se začala opět
vyrovnávat a domácí měli opět navrch, coţ vyústilo třetím gólem
"Matěje", za který sklidil údiv i aplaus od domácího kotle, ani ne tak za
gól, jako za to, jak hbitě vstal po faulu a pokračoval ve výhodě. Uţ se
zdálo, ţe tento výsledek zůstane, kdyţ fauloval domácí hráč ve vápně
a z penalty hosté sníţili. Sebekriticky musím uznat, ţe nám potom sudí
pomohl, kdyţ opět nepískl penaltu ve prospěch hostí /ţe by
kompenzace za první poločas?/. A tak kdyţ odpískal sudí konec, mohli
si oddechnout nejen hráči, ale i realizační tým a především fanoušci.
BANÍK ŢACLÉŘ - MFC SVOBODA 1:4 /0:1/
B:Reil,Matějka,Bednařík,Louda
Na hřiště vedoucího týmu přijel "Zelený balet", s představou, ţe
nemáme co ztratit a kdybychom si odvezli bod, tak by to bylo super.
Jenţe uţ v osmé minutě pronikl do vápna Jarin Kosina, kde byl sraţen
a rozhodčí nemohl nic jiného udělat, neţ ukázat na značku pokutového
kopu. K míči se postavil Milda Reil a chladnokrevně doprostřed brány
zavěsil.To byla studená sprcha pro domácí, kteří si mysleli, ţe to bude
tréninkový zápas. Naši borci je celý poločas do nějaké větší šance uţ
nepustili. Na začátku druhého poločasu sice trochu domácí zazlobili
nějakou tou šancí, ale obrana spolu s brankářem to zvládli na
jedničku. Potom uţ ale převzali iniciativu hráči Svobody a po křiţné
střele k tyči zvýšil Tom Matějka na dvoubrankový náskok. Domácí sice
vzápětí sníţili, ale při potyčce o míč byl udeřen Štěpán Vlček, takţe
domácí hráč šel pod sprchy. Za dalších deset minut kopal Matějka
trestňák a jeho dělovka po teči ve zdi změnila směr, takţe brankář
musel vyráţet, coţ neudělal moc dobře a pro Honzu Bednaříka uţ

nebyl problém dorazit míč do sítě.
V závěru přidal ještě Kamil Louda poslední hřebíček do rakve a
zdrcení domácí okusili po dvaceti zápasech, jak chutná prohra. Tuto
neděli se opět hraje ve Svobodě, kam přijede Vítězná.Výkop je
stanoven na 15.30.
Starší ţáci:
MFC SVOBODA - M.SVATOŇOVICE 7:0
B:Mohr 3, Ebert, Boček, Stehlík, Machan
MFC SVOBODA - SOKOL VÍTĚZNÁ 1:2 / 0:1/
B:Veverka /pen/
Po několika skvělých a hlavně vítězných zápasech přišla sprcha,
kterou nikdo nečekal. Houţevnatý soupeř se ujal vedení a po celý
zápas byl lepším týmem, i kdyţ nehrál zrovna nejčistěji, coţ na vlastní
kůţi poznal Miloš Reil, který musel být po jednom takovém zákroku
střídán. Bohuţel poslední zápas v tomto roce na domácím hřišti se
našim borcům vůbec nevyvedl. Snad se poučí a příští týden přiveze
ztracené body z Prosečné, kam zajíţdíme v sobotu.
Starší ţáci:
Podhůří - Svoboda 1:2, Rtyně - Svoboda 2:0
Pavel Vlček
STOLNÍ TENIS
V neděli začal 9.10.2005 dopoledne jiţ 3. ročník turnaje ve
stolním tenise jednotlivců o "Pohár Rýchorky". Prvního turnaje se
zúčastnilo 8 hráčů a hráček. Vítěz kategorie registrovaných se stal
Bronislav Pelikus a v kategoriích mladšího ţactva Lucie Slaninová. Do
vypsané soutěţe neregistrovaných se nikdo nepřihlásil. Vypsané
kategorie jsou: ţáci a ţákyně do 15 let, muţi a ţeny a kategorie
neregistrovaných muţů a ţen. Zveme proto příznivce stolního tenisu
na další 4 turnaje, které budou v termínech: neděle 16.10. 2005,
neděle 6.11. 2005, sobota 26.11. 2005 a závěrečný turnaj v sobotu
17.12. 2005. Prezence je vţdy do 8.45 hodin. Podrobné propozice na
tyto turnaje jsou vyvěšeny ve skřínce u herny stolního tenisu. Ţádáme
rodiče dětí, které skončily s činností v oddíle stolního tenisu, aby
vyrovnali své závazky vyplývající z členství v oddíle. V regionálních a
krajských soutěţích máme celkem 5 druţstev: starší ţáci a ţákyně,
dvě druţstva muţů a jedno druţstvo ţen. Pro váţné zájemce o stolní
tenis připomínáme, ţe tréninky dětí jsou kaţdé úterý a čtvrtek vţdy od
17.00 hodin do 19.00 hodin pod vedením trenérů a starších hráčů. Pro
školou povinné členy oddílu připravujeme zájezd do Ţitavy, který se
uskuteční začátkem prosince. Tréninky dospělých jsou vţdy v úterý a
čtvrtek od 20.00 hodin. Pro veřejnost je herna přístupna po dohodě
vţdy mimo tréninků oddílu.

Předseda oddílu Petr Bureš
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Zprávy ze školy
1. V úterý 4.10. se ţáci druhého stupně
naší školy zúčastnili muzikálu Prodaná
nevěsta. Představení proběhlo v kině
v Janských Lázních.
2. Ve středu 5.10. proběhla beseda ţáků
se členy Městské policie v Trutnově.
Beseda byla zaměřena na
problematiku okolí Svobody nad Úpou a na sebeobranu.
Poděkování patří vedení Městské policie v Trutnově za rychlé
zorganizování této besedy.
3. V pátek 7.10. se ţáci I. stupně zúčastnili školního kola v
Mc´Donalds cupu. Učitel tělesné výchovy pan Ševčík vybral
ţáky, kteří nás budou reprezentovat v
okresním kole.
4. 12.10. se na hřišti uskutečnila
ohromná akce pro ţáky ze Svobody
nad Úpou, Horní Maršova a Mladých
Buků. Jednalo se ukázku dravých
ptáků.
5. 13.10. navštívila naši školu paní
Klokočníková, pracovnice Českého
rozhlasu v Hradci Králové. Naše škola je zapojena do projektu "
Panenka". Naše ţákyně budou šít panenky podle vzoru, hotové
panenky budou vystaveny a vydraţeny a finanční výtěţek z této
akce půjde na dobročinné účely.
6. Skupina 7 učitelů naší ZŠ byla
pozvána do naší partnerské školy do
Kowar v Polsku, kde se zúčastnila
oslav polského Dne učitelů. V Polsku
jsme byli srdečně přivítáni a domluvili
jsme mnoho společných akcí. První z
nich proběhne 8.12.2005 - naši ţáci
jsou pozváni do Polska na oslavy
adventu. Další akcí bude společný lednový lyţařský výcvik na
Pomezních boudách. Kromě našich dětí se tohoto výcviku
zúčastní i děti z Polska a Německa. Vyvrcholením naší
spolupráce s polskými dětmi bude společný zájezd dětí k moři.

7. Ve čtvrtek 6.10. se naši ţáci zúčastnili okresní přeboru v
přespolním běhu druţstev. Jako jediná malá škole v okrese
Trutnov jsme postavili všechna 4 druţstva. Mladší dívky ve
sloţení Gécová, Bernardová, Háţová, Olahová a Vancová
obsadily 6. místo. Mladší ţáci ve sloţení M.Stehlík, T. Říha.
Miškovský, Turyna a Beneš obsadili 5. místo. Druţstvo starších
dívek ve sloţení Píšová, Slaninová, Králová a Šritrová obsadilo 6.
místo. Starší ţáci ve sloţení Mohr,
Petrinec, Ol.Davidík a On. Davidík
obsadili 5. místo. V jednotlivcích se
nejlépe umístili T. Turyna na 9. místě,
L. Šritrová na 7. místě. Vynikajícího
úspěchu v běhu na 3 km dosáhl ţák 9.
třídy Ondra Mohr, který
bezkonkurenčním způsobem obsadil
ve své kategorii 1. místo. O další
sportovní růst Ondry se bude starat úspěšný trenér atletů
Lokomotivy Trutnov Petr Musil, jehoţ svěřenci sbírají vavříny na
mnohých celostátních závodech.
8. Všichni rodiče našich ţáků obdrţeli volební lístek kandidátů do
Školské rady z řad rodičů. Volby proběhnou na rodičovské
schůzce ve čtvrtek 10. listopadu 2005.
9. Škola se obrací na svobodské podnikatele s prosbou o finanční
pomoc pro zakoupení sportovních dresů pro ţáky, kteří se
zúčastňují sportovních akcí, které organizuje Asociace školních
sportovních klubů.
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Staré a vzácné stromy na území města
Staré stromy se na nás dívají a také s námi hovoří! Lesy a
zvláště staré stromy doplňují a zkrášlují naši
přírodu. Tvoří doprovodnou zeleň a pestrost
české krajiny. Naše město v povodí Úpy s
lesnatými stráněmi tvoří vyváţenou kulturní
krajinu, která zvláště v podzimní době
dokresluje pestrými barvami nejkrásnější
obraz podhorské přírody brány Krkonoš.
Přirozený les doplňují zahrádky pečlivých
obyvatel a také jednotlivé aleje a stromy.
Podívejme se na některé vzácnější a staré listnáče na katastrálním
území Svobody n/Ú:

- Buk lesní (Fagus sylvatica L.) převislé formy u kostela je starý
přibliţně 120 let.
- Javor stříbrný (Acer saccharinum L) u sokolovny 120 let.
- Jasan ztepilý (Fraxinus excelsior) - "troják" u mostu před poštou je
starý asi 100 let, obvod kmene 440 cm.
- Buk lesní (Fagus sylvatica L.) červenolistý v bývalém parku Pietteho
vily s obvodem kmene 240 cm
Tito čtyři velikáni by si zaslouţili
zařazení mezi zákonem chráněné (a
označené) "památné stromy". Dalšími
zajímavými starými listnatými stromy na
katastru Svobody nad Úpou jsou lípy srdčité
(Tillia cordata Mill.). V aleji podél původní
cesty ze Svobody do Janských Lázní - dnes
v Horské ulici - je aţ k areálu LOU 42
stromů, za ním ve směru na Janské Lázně
dalších 38. Z původní stovky zaniklo při zástavbě i stářím asi 20 lip. Po
prvních zásazích - ořezání korun stromů asi před 50ti lety - se pro
zachování stromů musí jejich koruny opět kaţdých 15 - 20 roků
upravit. Není to příliš estetické, ale jiná šance pro přeţití stromů není.
Druhá lipová alej je u řeky Úpy. Tam zůstalo 20 líp a jeden javor.
Některé lípy v těchto stromořadích mají obvod přes 400 cm a jejich
stáří je také přes sto let. Několik starých a krásných stromů javoru
klenu (Acer pseudoplatanus L.) najdeme opět "u vily". Poslední 4
topoly hybridy topolu kanadského (Populus canadensis) zůstaly v
Lázeňské ulici proti Meranu z výsadby rychle rostoucích dřevin v
padesátých letech minulého století - za tu dobu dosáhly průměru aţ 70
cm (letokruhy 1 cm za rok!). Ve stráni mezi Horskou a Lázeňskou ulicí
rostou akáty - Trnovník akát (Robinia pseudacacia L.) Deset jedinců
roste asi nejvýše v nadm.výšce 550 m. Na Sluneční stráni roste i
kaštan jedlý (Castanea sativa) a javor babyka (Acer campestre L.).
Poblíţ v zahradě pana Másla je je vzrostlý habr obecný (Carpinus
betulus, L.). Svobodští kluci velmi dobře vědí, jakou úrodu lískových
oříšků poskytuje přes 10m vysoký strom u nás málo známé lísky
turecké (Corylus colurna) .
Dub letní (Quercus robur L.) u splavu za domkem pana Kráma je
také impozantní se svým obvodem přes 260 cm. Také ve stráních za
řekou a nad stadiónem najdeme několik silných, starých a krásných
buků a javorů. V areálu SOU lesnickém je také krásný buk červenolistý
(hybrid buku lesního - Fagus sylvatica L.) a silný Javor klen (Acer
pseudoplatanus L.). Pokud jsme na některé krasavce zapomněli,
uvítáme Vaše informace. Náš seriál rádi doplníme. Zvláště by nás
zajímal výskyt starých jilmů. Příště si povíme o jehličnatých stromech
- a v dalším dílu o keřích.

Zdeněk Balcar
Snažili jsme se využít krásného babího léta - a společně s panem
Balcarem nafotit co nejvíce zajímavých stromů a keřů v našem
městečku. Rádi bychom představili dětem a mládeži všechny ty
krasavce, kteří nejen zdobí náš domov, ale také nás účinně chrání
proti hluku a prachu. Fotografie v našich novinách se špatně
reprodukují. V barevném provedení je najdete v knihovně a na
webových stránkách města Informace na tel. 499 871 243, mob. 737
683 333 nebo stondr@volny.cz.
-so
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Filipovy toulavé boty

Jak to všechno začalo?
Filip Procházka se vrátil po devítiměsíčním putování napříč
Amerikou - od San Franciska přes Kanadu aţ na Aljašku. Měl spoustu
zajímavých záţitků a přivezl stovky báječných fotografií. Na svobodské
škole odpočíval kvalitní digitální projektor (k jehoţ mobilitě stále ještě
chyběl notebook) a mně se podařilo přesvědčit rodinnou radu, ţe
střecha ještě pár měsíců počká a jediné, co nám ke štěstí chybí, je
právě ten notebook. Kdyţ se tyhle tři podmínky protnuly v jednom
bodě (v času a prostoru), nic nebránilo dohodě, uspořádat sérii
přednášek o přírodních krásách Ameriky, Kanady a Aljašky - nejprve
pro školáky - a pokud bude zájem, i pro generaci dříve narozených.
Jak je důleţité míti Filipa?
Není ţádný kumšt mít tučné konto a vyrazit do
světa. To nám názorně převedli pánové Koţený,
Krejčíř a celá dlouhá řada novodobých cestovatelů.
Nemít peníze a putovat dva měsíce po Velké Británii
nebo devět měsíců po Americe, na to uţ člověk musí
mít filipa! Proto mi dovolte, abych jednoho Filipa
představil: Mgr. Filip Procházka je občan Mladých
Buků. Po ukončení studia na Univerzitě Karlově v
Praze - obor učitelství tělesné výchovy a zeměpisu se rozhodl, ţe do třiceti let procestuje svět, aby jeho
výuka zeměpisu byla náleţitě okořeněná osobními záţitky.
Čím začít?
Na cestu přes velkou louţí si musíte
nejprve vydělat na letenku. Do Ameriky se
nedá jet stopem, jako třeba do Holandska
nebo do Velké Británie. Také potřebujete
základní vybavení na přeţití: stan,
karimatku, spacák, malý vařič, dvoukilovou
plynovou bombu, zásobu ovesných vloček,
vyloupaných slunečnicových semínek a dalších potravin - a ještě
fotoaparát, pár cédéček a spoustu map. Neţ si tohle všechno
nashromáţdíte, musíte brát ve svém volnu
jakoukoli práci, na kterou narazíte - a šetřit
kaţdou korunu, kterou nezbytně nemusíte
vydat. Nikdy předem nevíte, kdy a kde
můţete trčet na své pouti i několik dní, neţ
se vám podaří někoho stopnout.
Jak si opatřit nocleh?
Doba, kdy bylo nesnadnější zdarma

přespat na lavičce v čekárně nebo hale nádraţí, je nenávratně pryč.
Na celém světě se nádraţní haly od půlnoci do 4 nebo 5 hod. ráno
uzavírají za pozorné asistence policie. Obvykle máte dvě moţnosti.
Buď kritickou dobu přečkat při konzumaci jedné minerálky v nějakém
nočním podniku, nebo vyhledat vhodné místo v "Hotelu pod hvězdami"
- tj. v místním parku. Dobrou radu obvykle získáte od místních
bezdomovců, o které není v ţádném velkoměstě nouze. V
následujících dnech, neţ si najdete nějakou příleţitostnou práci, vám
vaši "spolubydlící" obvykle doporučí nějaký levný hostel, ve kterém
můţete během svého pobytu ve velkoměstě nenáročně, ale celkem
bezpečně přeţívat. Kdyţ máte našetřeno pár desítek dolarů na
nejnutnější výdaje pro dlouhé putovaní stopem, máte jiţ problém
noclehů vyřešen: při delší cestě se vyspíte při jízdě, na zastávkách
nebo při poznávacích výpravách v přírodě máte svůj stan, nebo
vyuţijete moţnosti přespání v různých opuštěných srubech apod.
Jak se hledá práce?
Na tuhle otázku je snadná odpověď: těţko! Pro lepší názor jsem
se pokusil zpovídat Filipa, jaké práce za svého devítiměsíčního
putování sehnal. Řekl, ţe nejprve po příchodu do San Francisca sehnal
práci v restauraci a sendvičbaru a úklidové práce jako stěhování,
tapetování a malování bytu. Přes zimu získal práci v horském středisku
Squaw Valley: práce na lanovce, výuku lyţování - snowboarding. V
Kanadě stavěl ohrady pro koně, štípal dřevo, sbíral borůvky a houby
(smrţe), které následně prodával.
pozn.red.: V těchto dnech promítal Filip své fotografie na besedách se
žáky ZŠ Svoboda a ZŠ Mladé Buky, v pátek večer pak pro dospělé.
Další výpravu chystá do Jižní Ameriky - a odlétá již 8. listopadu. -so
nahoru - obsah

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


PŘERUŠENÍ DODÁVKY ELEKTŘINY … V důsledku provádění
plánovaných prací na zařízení distribuční soustavy vysokého
napětí Vám v souladu se zákonem oznamujeme přerušení
dodávky elektřiny v obci Svoboda - ulice 5. května, Kostelní,
Lázeňská, Horská, Stará Alej ve středu 2. listopadu 2005 v době
od 08.00 do 16.00 hodin. Omlouváme se za nezbytné přerušení
dodávky elektřiny a děkujeme za pochopení.
Sluţebna OC PPS Sever - Rozvodna Poříčí, ved. Luboš Rulf
Vyřizuje: Č. Kratochvíl 499 862 691





ŢALMAN & SPOL. … Koncert Ţalman & spol., původně
plánovaný na 21. října 2005, byl z důvodu úmrtí v rodině
účinkujících zrušen. Vstupenky lze vrátit v recepci Národního
domu nejpozději do večera 21. 10. 2005. POZOR! Tento koncert
se uskuteční přesně za čtvrt roku - 21. 1. 2006.
NEZAPOMNĚLI JSTE? … Váţení spoluobčané, 30. 6. 2005
vypršel termín, do kdy měl být zaplacen poplatek za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů. Do konce září však tuto
povinnost nesplnilo 19 % občanů Svobody nad Úpou. Správce
poplatku dle zákona č. 337/1992 Sb. o správě daní a poplatků a
zákona č.565/1990 Sb. o místních poplatcích bude postupovat
takto: jiţ nyní se rozesílají dluţníkům platební výměry na
dluţnou částku. Pokud tato nebude zaplacena včas, správce
poplatku dle Obecně závazné vyhlášky č. 2/2005, kterou
schválilo zastupitelstvo 21.1.2005, zvýší dluţnou částku
dodatečným platebním výměrem na trojnásobek. Platební
výměry se posílají i těm, kteří nedoloţili patřičné doklady (např.
o studiu, ubytování, ţádost o prominutí apod.).
Ještě vás upozorňuji na poslední moţnost odkoupení popelnic na
MěÚ do 20.10.2005. Zbývá tu pár posledních kusů, které budou
poté vráceny zpět firmě Transport do Trutnova.
D.Petržílková, agenda komunálního odpadu



VÝSTAVBA PIETTEHO STEZKY … Horká zpráva od RNDr. Pavla
Klimeše: Je hotová další várka smaltovaných tabulí. Koncem
týdne budou instalovány na trase. Balvany deseti nejčastěji se
vyskytujících hornin v Krkonoších jsou jiţ instalovány na konci
aleje od Muchomůrky ke křiţovatce směr Janské Lázně.
Návštěvníci - a také ţáci a studenti školních výprav se naučí
poznávat nerosty (od vyvřelých hornin přes přeměněné a
usazené), které se po miliony let horotvornou činností na našem
území vytvářely. Do Vánoc by měla být hotová i publikace s
popisem a mapkami všech naučných stezek v Krkonoších.
Všechno je jinak - ještě teplejší zpráva: Ahoj Stando, dnes mi
oznámili ze smaltovny, ţe se zase prodluţuje termín, jsem uţ
naštvaný, ale to je to jediné, co mohu teď dělat. Musíme ještě
nějaký den vydrţet.
Pavel Klimeš



PŘÁTELÉ VESELÉHO VÝLETU … jsou zváni na tradiční setkání
cestovatelů. V sobotu 5. listopadu se uskuteční promítání diáků z
cest v chatě na Jelení louce v Peci p. Sn.:
Kateřina Peclová a Richard Slaba: Jiţní Amerika od severu k

jihu
Pavel Klimeš s druhy: Vystoupili jsme na Shisha Pangmu v
Tibetu
Robert Mikoláš: Laos a Severní Korea
Radko Tásler: Tisíciakrové plátno na Novém Zélandu a něco z
Bohemky
Petr "komár" Hruška: Kubou na kole
nahoru - obsah

