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Boty z toulavýho telete?
Dnešní vydání se opět o dva dny zpozdí. Na přání starostky
města počkáme s vydáním na informace ze středečního neformálního
setkání městského zastupitelstva, které má připravit podklady pro
veřejné zasedání 21.12. - tedy pro poslední jednání zastupitelstva v
letošním roce.
Jiţ několik týdnů probíhají jednání o tom, ţe bychom mohli spojit
své síly s okolními lokálními periodiky. Domnívám se, ţe by bylo pro
všechny občany v našem mikroregionu prospěšné, kdybychom
vydávali noviny, ve kterých by byla podstatná část společná - a vnější
obal plus dalších pár stránek pak individuální (Mladobucké listy,
Svoboda fórum, Janskolázeňská Fontána, Maršovský Zpravodaj).
Teď se konečně dostanu k úvodnímu sloganu. V našem regionu
znám několik cestovatelů, kteří díky svým schopnostem a znalostem
cizích jazyků, ale také díky moţnostem, které nám poskytuje
odstranění ţelezné opony a v neposlední řadě díky výhodám
vyplývajícím ze členství našeho státu v Evropské Unii, mohou konečně
realizovat své objevitelské plány. Nemohu vyjmenovat všechny. Povím
čtenářům alespoň o těch, kteří jsou ochotni v našich novinách se o své
cestovatelské zkušenosti podělit.
Kteří to jsou? Jiţ delší dobu nám píše o svých záţitcích z putování
po tří světových oceánech náš bývalý ţák, občan Janských Lázní Martin Duda. V dnešním čísle najdete jiţ čtvrté pokračování jeho
seriálu, který má název "Stopem přes tři oceány". V tom dnešním
ještě Martin neví, jak se dostane z Fidţi na pouť Tichým oceánem, ale
jiţ v příštím díle se dozvíte, ţe novou loď rychle našel - a v současné
době je jiţ na cestě mezi Novým Zélandem a západním pobřeţí
Ameriky (Chile).
Na své putování státy USA odletěl v úterý absolvent UK a jeden z
klíčových baseballových hráčů týmu SB Rýchory Mgr. Filip Procházka.
Vystudoval obor tělesná výchova a zeměpis - a dříve, neţ se dá na

učitelskou nebo trenérskou dráhu, by chtěl co nejvíce poznatků a
zkušeností získat v zahraničí. Také on nám bude záţitky ze svých cest
posílat.
V současné době další náš bývalý ţák - Ing. Jan Bena - studuje
na vysoké škole v Austrálii. Jeho hlavním cílem je ale stejně jako u
všech cestovatelů poznávání nových krajin. Své dojmy a fotografie
publikuje na svých webových stránkách. Ještě má v plánu před
návratem domů se podívat na Nový Zéland a do Tasmánie.
O těchto krajinách jiţ před lety psal do našich novin Ing. Jan
Hančil - a v poslední době i speleolog a cestovatel RNDr. Radko Tásler.
Ještě máme v rukávu jedno cestovatelské eso. Na Obchodní
akademii v Janských Lázních učí jiţ několik let PHDr. Milan Jirout.
Procestoval všechny kontinenty velmi svérázným způsobem. Do
cílového místa se přepraví letecky i se svým kolem a nejnutnějším
vybavením (má díky zaměstnání své dcery reţijní letenku) - a pak jiţ
putuje na kole i po takových místech, kam se většina renomovaných
cestovatelů nedostane. Milana znám jiţ desítky let. Slíbil mi, ţe se o
své záţitky z cest s našimi čtenáři podělí.
Vím také o celé řadě svobodských občanů, kteří jezdili nebo ještě
jezdí do ciziny za prací i za poznáním. O mnohých, kteří také mají
"boty z toulavého telete", však nevím. Je to škoda, protoţe nechceme
jenom ukojit svou zvědavost. Rádi bychom přesvědčili naši omladinu o
tom, ţe studium cizích jazyků je báječná věc - a velmi často je to i
záchranná kotva pro případ, kdy budou doma nebo za humny hledat
zaměstnání. Díky členství v EU nám ve vycestování nic nebrání.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Zimní přípravu přestěhovali fotbalisté do tělocvičny v Horním
Maršově. Nejvhodnější přípravou zvláště pro mladé fotbalisty v tzv.
"přechodném období" (po skončení herní sezóny a před přípravným
obdobím na další soutěţe) jsou doplňkové sporty, ve kterých dominuje
kondiční cvičení a rozvoj těch svalových skupin, které nejsou ve
fotbalu dominantní. Mladé fotbalisty proto rádi uvítají lyţaři, florbalisté,
volejbalisté, basketbalisté a všechny rekreační formy gymnastiky v
tělocvičnách.
BASEBALL

Schůzka hráčů, funkcionářů a příznivců: Všichni hráči a příznivci
baseballu jsou zváni na "poslední odpal". Akce se bude konat v pátek
3. prosince 2004 od 18:00 na stadionu v Mladých Bukách v hospůdce
Luboše.
PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŢÍ - AKCE VOLNÝ ČAS
Tuto sobotu - 4. prosince 2004 od 9.00 do 11.00 hod. pořádáme
ve velké tělocvičně na ZŠ Mládeţnická v Trutnově turnaj nejmladších
(3.-5. tř. ZŠ) a mladších ţáků (6. a 7.tř.) ve florbalu. Pozvali jsme
ţáky našeho okrsku: Svoboda nad Úpou, Horní Maršov, Mladé Buky,
Poříčí, Radvance a Volanov. Abychom umoţnili účast co největšímu
počtu ţáků a nezatěţovali rozpočty škol, budeme vybírat od kaţdého
účastníka poplatek 10,- Kč na úhradu nájmu tělocvičen. Dopravu si
zajistí rodiče sami (osobními auty, autobusem nebo vlakem - cílová
stanice je u Kauflandu - zhruba 150 m od školy.
Další programy:
Sérii turnajů ve florbalu, vybíjené, přehazované a volejbalu
uskutečníme další soboty ve velké sportovní hale na 3. ZŠ
Komenského:
- Sobota 11.prosince 2004
- Sobota 22.ledna 2005
- Sobota 5.února 2005
Na tyto turnaje budeme opět zajišťovat i dopravu, protoţe cesta
do sportovní haly není pro mladší ţáky tak jednoduchá, jako na ZŠ
Komenského do Hor.St.Města. Na částečnou úhradu nájmu tělocvičny
+ dopravu budeme vybírat od účastníků vţdy 20,- Kč. Účastníci budou
mít společný trénink a sérii utkání ve florbalu, vybíjené, přehazované a
volejbalu pod vedením trenérů a učitelů. Pokud se nerozjede naplno
lyţařská sezóna (počasí), budeme zajišťovat i mezi těmito zájezdy
větší tělocvičny pro sportovní hry na ZŠ Mládeţnická.
UŢ JSTE POTKALI JEŢÍŠKA?
Nezapomeňte, ţe sportovní pomůcka patří k nejmilejším dárkům
kluků pod vánočním stromečkem. Pokud váš syn nebo vnuk hraje
florbal, nestačí mu holé ruce! Pokud ale máte hluboko do kapsy, potěší
i míček. Děvčata by měla mít ve svém sportovním inventáři alespoň
měkký míč a švihadlo.
St. Ondráček
LYŢOVÁNÍ
Zápis do lyţařského výcviku pro začátečníky a mírně pokročilé
proběhne v pondělí 3. ledna 2005 od 1430 do 1500 hodin na
lyţařském vleku DUNCAN ve Svobodě nad Úpou. Zápisné na celou

sezónu činí 200,- Kč + platná jízdenka sezónní jízdenka na vlek nebo
vţdy při výcviku odpolední jízdenka (viz změna tarifů - rušení tzv.
bodových jízdenek!). Lyţařský výcvik proběhne kaţdé pondělí od 1500
do 1600 hod. pod vedením zkušených cvičitelů.
Za lyžařský oddíl Martina Holubová
tel. 499 771 595 nebo mobil 605 877 858
ASŠK (Asociace škol. sportovních klubů)
ZŠ Svoboda obnovila letos svoji činnost v AŠSK a do sportovních
školních soutěţí vstoupila mimořádně úspěšně. V úterý 16. listopadu
se dva naše týmy zúčastnily okresního přeboru škol ve stolním tenisu
druţstev (ve Vrchlabí) - a oba týmy zvítězily a postoupily do krajského
kola. To se konalo ve Voděradech na podhůří Orlických hor. I tam byly
naše týmy (především děvčata) úspěšné. Podrobnosti najdete ve
zprávách ze školy).
Na škole organizuje Mgr. Karel Ševčík školní přebor v malé
kopané (MacDonald Cup), ve vybíjené, ve stolním tenisu. Výsledky
mají ţáci na nástěnkách a budou pravidelně zveřejňovány v SF. Ţáci
se zúčastnili pod vedením Mgr. Karla Ševčíka okrskových přeborů ve
florbalu v Horním Maršově. Ve čtvrtek mladší ţáci a v pátek starší ţáci
bojovali o umístění s týmem ZŠ Mladé Buky. Postup do okresního kola
si zajistily týmy Poříčí a Horního Maršova. Nejmladší ţáci (4.-5.třídy)
se zúčastní v lednu celostátního turnaje Orion Florbal Cup. Na tento
turnaj se budeme připravovat společně se sousedními školními týmy.
ŠACHY
Období po skončení fotbalové a baseballové sezóny a před
začátkem lyţařské sezóny je ideální doba pro soutěţe v šachu a ve
stolním tenisu, stejně jako předjaří. Několik rodičů se na mne v
posledních dnech obrátilo s dotazem. Bude nějaký šachový krouţek?
Odpověď je jednoduchá. Ano, pokud budou zájemci. Pokusíme
šachy v našem údolí opět oţivit. Pro začátek navrhuji dva termíny: na
ZŠ Svoboda čtvrtek odpoledne, na ZŠ Mladé Buky (národka) úterý
odpoledne. Začneme ve 14 hodin. Neţ seţeneme dostatek šachových
souprav, budou si ti šachisté, kteří mají doma šachy, brát je na
krouţek s sebou. Dvě nebo tři soupravy (kaţdý pes jiná ves) mám
doma, vezmu je také. Uvítáme i dospělé šachisty (jako hráče i jako
trenéry). Jak náš pokus dopadl, dozvíte se příště.
-so
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Zprávy ze školy a školní družiny
1. Soutěţe v první pomoci v Trutnově (9.roč.) se zúčastnily ţákyně
8. třídy Sandra Králová, Hana Štorkánová a Lucka Šritrová.
Děvčata obsadila v konkurenci ostatních škol okresu Trutnov
vynikající 2. místo. Na soutěţ se připravovala pod vedením
p.učitelky Slobodové.
2. Krajského přeboru tříčlenných druţstev škol ve stolním tenisu
chlapců ( Martin Búš, Ondra Mohr a Ondra Vajsar ) a dívek (
Tereza Krčmářová, Lucka Slaninová a Ivana Nevečeřalová ) se
zúčastnili ve Voděradech naši ţáci. Děvčata obsadila nádherné 3.
místo, kluci byli poslední. Doprovod zajistili pánové Bureš a
Ondráček a patří jim za to naše poděkování.
3. Okrskový přebor škol ve florbalu proběhl ve čtvrtek 25.11. a v
pátek 26.11. v Horním Maršově. Kluci ze 6. a 7. třídy skončili
čtvrtí, chlapci z 8. a 9. třídy šestí.
4. Dějepisná olympiáda - Pro tento školní rok bylo vypsáno téma
"Zeměpisné objevy a jejich důsledky (od Vikingů k
Amundsenovi)" Olympiáda je určena ţákům 8. a 9. tříd, soutěţ
je dobrovolná. Do školního kola se přihlásilo překvapivě hodně
dětí (15), coţ mě velmi potěšilo. Děti vypracovaly zadání doma.
K lepší orientaci a studiu jsem dětem okopírovala studijní
materiály a bylo jiţ otázkou kaţdého, jak se úkolů zhostí.
Výsledky soutěţe:
1. místo - Iva Nevečeřalová (8.třída)
2. místo - Tereza Krčmářová (9.třída)
3. místo - Andrea Wolfová (9.třída)
Děvčatům gratuluji a přeji jim hodně úspěchů v okresním kole.
M. Hainišová
5. Školní druţina - V letošním školním roce navštěvuje druţinu 52
dětí. Jsou rozděleny do dvou oddělení. Většina ţáků navštěvuje
druţinu denně. Jen několik ţáků dochází pouze ve dnech, kdy
mají zájmové krouţky nebo podle potřeby rodičů. Do minulého
týdne jsme měli problém se šatnou. Řešení se ale našlo. Byly
přivezeny a instalovány šatní skříňky ze zrušené mateřské školy
v Dolním Maršově. Jistě budou dětem vyhovovat.
Chtěla bych poděkovat panu Štěpánu Vlčkovi, panu Zapadlovi
ml. A především pak manţelům Ševcovým a panu Stehlíkovi za
bleskovou výměnu. Ve školní druţině se věnujeme různým
činnostem. S dětmi, které mají zájem, kreslíme, modelujeme,
drháme a vyrábíme různé dárky a ozdobné předměty. Dvakrát v
týdnu máme k dispozici tělocvičnu. Také soutěţíme a zábavnou
formou se připravujeme na vyučování. Ve velké oblibě jsou

pohádky, které děti nejen ţe rády poslouchají, sledují na videu,
ale i sami vymýšlejí a ilustrují.
Toto je práce Alenky ze třetí třídy:
Červíček a nemoc
Červíček se vrátil domů. Byl moc unavený. Sundal si bundu a
uvařil si kafíčko. Pak se vysprchoval ledovou vodou. Na chvilku si
lehl. Jak leţel, četl detektivku o Janovi a Janě. Pak usnul.
Probudil se a šel si zaplavat. Pak se sušil na lehátku. Byla mu
zima a tak si šel pro ţupan. Červíček nastydl. Měl rýmu a
nemohl dál vyprávět. Ahoj. To bylo jediné, co mohl říct bez
chrapotu. Leţel v postýlce, pil čaj s medem. Měřil si teplotu a
měl obklad na krku. Červíček se brzo uzdravil.Pak chodil se
psem na procházku a mohl dělat věci, které při nemoci dělat
nemohl, jako koupání. Teď je jako rybička. Ahoj! Eva
Procházková - vychovatelka ŠD
6. Váţení přátelé, v letošním roce uspořádáme ve spolupráci s
mateřskou školou pro všechny děti ve svobodské škole a školce
Čerta a Mikuláše. Akce proběhne v pondělí 6.12. 2004 v
dopoledních hodinách. Naší představou je, ţe kaţdé dítě obdrţí
mikulášský balíček. Jedná se přibliţně o 210 dětí. Proto se na
Vás obracíme s prosbou o finanční nebo jiný příspěvek na tyto
balíčky. Věříme, ţe tím společně potěšíme všechny svobodské
děti. Chcete-li přispět, obraťte se prosím na pana Hainiše nebo
paní Hanušovou do pátku 3.12. Za Vaši spolupráci děkujeme a
jména sponzorů mikulášských balíčků zveřejníme ve Svoboda
foru.
7. Mikulášská diskotéka - V pondělí 6. prosince 2004 proběhne v
prostorách Rýchorky pro všechny děti ze Svobody nad Úpou
Mikulášská diskotéka. Začátek v 16,00 hod. O hudební doprovod
se postará pan Kysela. Pro děti budou připraveny různé soutěţe
a tanec. Srdečně zveme všechny děti ze Svobody nad Úpou.
8. Poděkování: Vedení základní školy děkuje panu Baťkovi za
finanční dar pro naši školu. Peníze budou pouţity na nákup
učebních pomůcek.
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
Recitačně-dramatický krouţek - začal pracovat na plné obrátky uţ
na Rudolfových slavnostech, kde děti zahrály pohádku O Smolíčkovi.
Pilně se připravují na Mikulášskou besídku. Zkusily si opět zahrát na
básníky a výsledky jejich snaţení posuďte sami. Ostatní šikulkové na

které se nedostalo, se představí v příštím vydání.
vedoucí kroužku Zina Rutarová
Zima Hele Verčo padá sníh,
pojďme jezdit
na saních.
Nikola Makovičková, II. třída
Zima
Děti sáňky vytahují,
na kopeček pospíchají.
Jedou dolů z kopečka,
jako by měly kolečka.
Petra Juhászová, II. třída
Zima
Les má bílou peřinu,
tu, co mívá na zimu.
Pro zvířátka myslivec
chystá plný krmelec.
Nikola Makovičková, II.třída
Konec podzimu
Ne moc dávno, tak rok zpátky,
létal podzim přes zahrádky.
Pak však přišla bílá zima,
a s ní paní Meluzína.
Podzim pohádal se s Meluzínou,
pak odfrčel limuzínou,
odjel někam na Havaj
a tam si s ním lístky pohrávaj.
A dnes uţ je zpátky,
zase lítá přes zahrádky.
A aţ přijde zima
a s ní paní Meluzína,

tak se zase pohádají,
však uţ ho čekají na Havaji.
Šárka Boháčová, V.třída
Zima
Zima je a sněţí,
sníh uţ všude leţí,
zimní čas nás velmi láká,
budeme stavět sněhuláka.
Terezka Ševcová, II. třída
Meluzína
Podzim skončil,
a zima začíná,
do oken zafouká meluzína.
Ty meluzíno zlá!
I myš do díry zalezla.
Hej,meluzíno, nefoukej,
a zvířátkům uţ pokoj dej!
Děti se těší na zimu,
a ne na nějakou meluzínu.
Hej, meluzíno, nech nás být,
my dnes na boby chceme jít.
Nechceme ţádný kašel a rýmu,
chceme mít pěknou zimu.
Alena Hainišová, III.třída
SOU LESNICKÉ A ZEMĚDĚLSKÉ a ODBORNÉ UČILIŠTĚ Svoboda
n.Ú.
Den otevřených dveří
Škola připravuje jako jediná v rámci České republiky absolventy
9. tříd základních škol ve tříletém učebním oboru Mechanizátor lesní
výroby a v nástavbovém maturitním studiu Mechanizace zemědělství a
lesního hospodářství zaměřeného na těţebně dopravní stroje. Obory
nabízejí přípravu pro všechny práce konané v lesním hospodářství s
různou specializací a kvalifikací.
Škola je vybavena moderní technikou pro výuku TDS Více na
webových stránkách školy: http://www.soules.cz

Vánoční prázdniny
Jsou přede dveřmi. Jistě se uţ těšíte na zimní radovánky. Pro
případ nepříznivého počasí uspořádáme pro děti a mládeţ turnaje ve
stolním tenisu, šachu a soutěţ ve skoku vysokém.
nahoru - obsah

Den otevřených dveří na Gymnáziu Trutnov
Ředitelství Gymnázia v Trutnově připravilo pro zájemce o
studium den otevřených dveří dne 6. 12. 2004 v době od 11:00 do
16:00 hodin. Předpokládáme, ţe většina návštěvníků zavítá do hlavní
budovy na Jiráskově náměstí, ale prohlédnout si mohou i prostory
budovy 1.ZŠ ve Školní ulici, kde jsou dislokovány niţší ročníky
víceletého gymnázia.
Rodiče se svými dětmi si mohou zvolit libovolný čas. V prvním
patře hlavní budovy na Jiráskově náměstí obdrţí informace o studiu v
písemné formě a budou moci navštívit všechny prostory školy
vyhrazené pro školní výuku. V době od 11:00 do 14:45 mohou
sledovat průběh části volně vybrané vyučovací hodiny.
Gymnázium Trutnov je významná střední škola v rámci našeho
okresu i kraje s osmdesátiletou tradicí. Rozsahem je největší v
Královéhradeckém kraji. Poskytuje úplné střední vzdělání s maturitou.
Vytváří předpoklady pro studium absolventa na libovolné vysoké nebo
vyšší odborné škole. Je to škola státní, studium na ní není vázáno na
ţádné poplatky. Organizuje výuku všeobecného zaměření formou
denního studia ve dvou druzích – osmiletém a čtyřletém. Pro školní rok
2005/2006 se předpokládá přijetí 60 ţáků do dvou rovnocenných tříd
osmiletého a 60 ţáků do dvou rovnocenných tříd čtyřletého gymnázia.
V tomto školním roce na škole studuje ve 25 třídách zhruba 750
ţáků, jejich výuku zajišťuje 60 pedagogických pracovníků. K dispozici
mají prostory v hlavní budově na Jiráskově náměstí a v pronajatých
prostorách 1. základní školy ve Školní ulici. Pro výuku slouţí 31
místností, z toho je 11 specializovaných (fyzika, chemie, biologie,
výpočetní technika, hudební výchova, třídy s videem), dále je k
dispozici informační středisko s knihovnou a Internetem. Součástí
školy je sportovní hala, malá tělocvična, posilovna, letní asfaltová
hřiště a atletické hřiště. Stravování je zajištěno ve školní jídelně,
současná cena jednoho obědu je 19,00Kč. Kaţdý ţák absolvuje
povinně výuku dvou cizích jazyků – angličtiny a němčiny nebo
francouzštiny. Má moţnost se účastnit výměnných zájezdů
organizovaných školou za reţijní ceny. Škola také běţně poskytuje
moţnost přerušit studia a absolvovat jeden školní rok v cizině. V rámci

osnov se ţáci účastní zimního a letního sportovního kurzu, vodáckého
výcviku a výuky plavání, ţáci niţších tříd víceletého gymnázia navíc i
tábornického pobytu v přírodě. Svůj odborný profil si kaţdý ţák určuje
volbou volitelných předmětů v posledních dvou letech studia, své
individuální aktivity pak můţe projevit účastí v nepovinných
předmětech nejrůznějších typů.
Mnoho konkrétních informací zájemci naleznou na internetových
stránkách školy www.gymnaziumtu.cz. Absolventi školy mají
především předpoklady k dalšímu rozvoji své osobnosti při studiu na
VŠ nebo VOŠ a vzhledem k dobré znalosti jazyků, dovednostem při
obsluze počítače a všeobecnému přehledu nacházejí široké uplatnění i
v praxi.
Ředitelství Gymnázia Trutnov
nahoru - obsah

Z jednání Komise pro cestovní ruch ve Svobodě nad Úpou
Komise hodnotí rozvoj cestovního ruchu ve Svobodě nad Úpou v
letošním roce: Byl letošní rok přínosem pro cestovní ruch v naší obci?
Odpověď nalezneme na konci článku. Nejdříve se rok 2004 z hlediska
cest. ruchu pokusíme přiblíţit.
S příchodem "EURA" přišla také iniciativa krajů, měst a obcí
pozvednout turistický ruch. Vznikly svazky z nichţ pro nás je
nejdůleţitější svazek "Krkonoše - svazek měst a obcí" a "Svazek obcí
Východní Krkonoše". Díky hlavnímu svazku se sjednotila informační
střediska a společně se udělal velký kus práce - cyklobusy,
cyklostezky, dlouhé sjezdy, běţecké tratě apod. Důleţité je, ţe svazek
pomocí informačních středisek zajistil celoroční prezentaci Krkonoš na
nejdůleţitějších veletrzích cest.ruchu doma a v zahraničí. Druhý
("náš") svazek východních Krkonoš se zaměřil na vývoj turistického
ruchu ve východní části Krkonoš. Přišel s dobrými nápady, na kterých
pracuje s místními podnikateli a informačními středisky, zmíním se
především o projektu "Krakonošovo království" který chce rozvinout a
vyzkoušet nejdříve lokálně a po té přenést do velkého svazku pro celé
Krkonoše. (S projektem můţeme kaţdého zájemce seznámit v
informačním středisku.) Důleţité je, ţe svazky svou práci mezi sebou
prolínají a spolupracují. Iniciativy svazků jsou podporovány státní
agenturou Czech Tourism a Krajskými úřady pro rozvoj cestovního
ruchu.
Jaký mají tyto iniciativy vliv na rozvoj turistiky v našem městě?
Odpověď je - velký. Doposud turistický ruch klesal, zejména v letním

období tak výrazně, ţe mnozí provozovatelé sluţeb zejména
ubytovatelé své provozovny na léto jiţ zcela zavírali. Důvod byl prostý,
nebylo návštěvníkům co nabídnout. Nyní nastává zlomové období.
Např. uţ vytvořením cyklobusů a cyklostezek se zvýšilo hemţení a
návštěvnost turistů v našem městečku. Ještě ne, co se týče
ubytovaných turistů, ale přesto restaurace a obchůdky zaznamenaly
větší zájem o své sluţby. Výsledky nelze očekávat ihned, zvýšit
turistický ruch bude stát hodně úsilí. Musíme se smířit s tím, ţe zde
nemáme moře a nikdy nebudou naše kapacity v letním období praskat
ve švech, stejně jako v alpských zemích, kde však svoji letní turistiku
mají jiţ na daleko vyšší úrovni. I u nás se prosadí ta místa, která
nabídnou více sluţeb a lépe. Tím chci říci, ţe s iniciativou svazků, musí
souběţně iniciativně myslet také podnikatelé v oblasti sluţeb.
Tak jak to vypadá v naší obci? Za komisi mohu říci, ţe jsme
začátkem roku iniciovali několik myšlenek jako je naučná stezka, ke
které dal podmět pan Hedvičák a kterou jsme v komisi navrhli a
částečně vypracovanou předali paní starostce Berrové, která dokázala
celý projekt rozvinout do podstatně většího rozsahu. Naučná stezka,
dostala název Via Piette. Ve spolupráci se starostkou města jsme
navrhli Rudolfovy slavnosti, které se uskutečnily a líbily se všem.
Připravujeme prospekt Svobody nad Úpou a katalog sluţeb, které
vyjdou před vánocemi. Vytvořili jsme databázi, která bude umístěna
na internetových stránkách Královehradeckého kraje. Upozorňovali
jsme na zarostlost a neupravenost našeho města. Nyní uţ to tak říci
nemůţeme a první výsledky jsou viditelně znát.V rámci svazku a práce
informačního střediska jsme zajistili prezentaci našeho města na
veletrzích cestovního ruchu. Informační středisko zajistilo turistickou
známku Svobody nad Úpou. Zde by se řeklo maličkost, ale nebylo
jednoduché ji vůbec zajistit a výsledek je, ţe k nám jezdí spousty
turistů pro turistickou známku. Důleţité je, aby tu byli a oni určitě
nezůstanou jen u této známky. Co se týče městských novin, vychází
nám maximálně vstříc a kladně o jejich práci se hovořilo i ve svazku
měst a obcí.
Co se nám nedaří a co bychom ještě rádi zlepšili?
Přesto, ţe jsme podpořili vznik městského skibusu s kladným
výsledkem, jiţ jsme nedokázali i pro nedostatek času zapojit do jeho
financování větší počet provozovatelů sluţeb, pro které je tento skibus
přínosem a zvyšuje i jejich kvalitu sluţeb. Stále zůstal nepovšimnut
náš návrh, aby město přijalo vyhlášku, která by zamezila svévolné
volbě barev venkovních fasád v centru města, kdyţ je vypracovaný
městem projekt barevnosti fasád. Zlepšili bychom jistě rádi mnoho
věcí, nejde to však hned, s postupným rozvojem se nedostatky teprve
ukazují. Určitě bychom byli rádi, aby všichni, kdo zde ţijí, si udrţovali
své okolí v pořádku a čistotě. Pak se zde bude kaţdý návštěvník cítit
příjemně.
Závěr tedy je: Rok 2004 hodnotíme jako rok zlomový a pro naše

město z hlediska turistického ruchu přínosný a budeme-li všichni
pokračovat v tomto trendu, zastavíme pokles turistiky a naopak se
bude situace u nás v Krkonoších a ve Svobodě nad Úpou postupně
zlepšovat.
Za komisi cestovního ruchu ve Svobodě nad Úpou
Josef Búš
nahoru - obsah

Stopem přes tři oceány IV.
25. září 2004
Dnes jsem se s Ashem, Joelem a Becks vypravil do města
Lautoka, protoţe je tam koncert nejpopulárnější fidţanské skupiny
Doki Doki - a to si přece nemůţeme nechat ujít. Na ragbyové hřiště z
poloviny obehnané tribunou, kde se koncert konal, jsme vstoupili,
kdyţ byl koncert uţ v plném proudu. Vstupné bylo jen $2, coţ proti
vstupnému v Praze je krásná cena. Tribuny byly plné místních
domorodců. Při průchodu před tribunou plnou domorodců a podiem se
skupinou Doki Doki jsem se rozhlédnul po hledišti a neviděl jsem ani
jednoho bělocha. Bylo tam asi tisíc domorodců a čtyři běloši, my.
Všichni na nás s úsměvem pokřikovali "Bula", coţ je fidţansky ahoj.
Hned po tom, co jsme si sedli na trávu před podium, přihnal se jeden z
místních tanečníků a ptal se, Beck, jestli by si s ním zatancovala. Oni
dva tedy začali tancovat mezi tribunou a podiem. V tu chvíli se všech
tisíc domorodců přestalo dívat na Doki Doki. Všichni řvali smíchem a
ukazovali na dva nové tanečníky. Ještě musím podotknout, ţe Beck
má holou hlavu jako skinhed, coţ je v zemi, kde všichni mají husté,
kudrnaté vlasy, velice neobvyklé.
Ten večer měla Beck na sobě pestrobarevné kalhoty a
pozlacenou vestu, která by pasovala k pirátskému kostýmu. Jeji
fidţanský tanečník měl zajímavý způsob tance, a tak dvojice při
kroucení a vlnění vypadala velice komicky. Ještě jsem neviděl, aby při
koncertu celé hlediště zapomnělo na hudební skupinu a věnovalo se
úplně něčemu jinému, v tomto případě náhodnému tanečnímu páru.
Hlediště bylo plné smějících se černých ţen, muţů a dětí, kteří určitě
ještě nikdy neviděli plešatou bílou dívku. Celá situace byla velice
komická. Doki Doki je tříčlenná skupina, která zpívá, ale nehraje.
Hudbu mají naprogramovanou a ke zpívání ji jen pouštějí. Určitě si
všichni pamatujete Michala Davida a jeho syntetizátor. Muzika Doki
Doki tomu byla velice podobná. Po kaţdé písničce skupina sestoupila s
podia a uvaděč uvedl další píseň. Pak Doki Doki vběhli zpět na pódium,

aby zazpívali další hit za doprovodu počítače a syntetizátoru. Potom
zase seběhli dolů a uvadeč dělal svou práci. Po koncertě Beck obdrţela
potlesk a úsměvy od všech přítomných.
Po koncertu jsme ještě zašli do místního nočního klubu, který ale
za chvíli zavřel a my jsme se rozhodli to zabalit a jet zpět do přístavu.
Taxíkem jsme ale jet nechtěli. Od doby, co jsme zjistili, ţe kolem
ostrova jezdí na úzkokolejce malý vlak, který převáţí cukrovou třtinu,
jsme se na něm vţdy chtěli svést. Ted jsme měli příleţitost. Z Lautoky
směrem k přístavu vlaky jezdí prázdné, coţ je ideální. Souprava je
tvořena lokomotivou, která za sebou táhne třeba i sto vagonů. Vagony
jsou asi dva metry dlouhé a v kaţdém rohu mají vztyčenou ţeleznou
tyč. Mezi tyto tyče se vodorovně pokládá sklizená cukrová třtina. Vlaky
se pohybuji kolem 5 km/hod, coţ je na naskočení, klidnou jízdu pod
měsíčním svitem a seskočením, ideální.
V 1:00 hodinu ráno jsme se tedy vypravili po kolejích vlaku s
tím, ţe kolem nás určitě nějaký projede a my si naskočíme. Ještě před
opuštěním města jsme po kolejích přišli k místu, kde se cukrová třtina
vykládá u továrny, v níţ se vyrábí místní Bounty rum. Náhodou tam
stála lokomotiva s několika vagony. Zeptali jsme se řidiče
(strojvůdce), jestli náhodou nepojede směrem tam, prostě k přístavu.
Říkal, ţe asi tak za hodinu tím směrem s lokomotivou vyjede. "Skvělý.
My se tedy vydáme na cestu a ty nás po cestě vyzvedneš tím vlakem."
Řidič se usmál a řekl, ţe to není problém. Vydali jsme se pod nebem
plným hvězd na patnáctikilometrovou cestu po kolejích aţ k přístavu.
Na naší výpravě se nedalo přehlédnout několik vykolejených vagonů s
rozsypanou třtinou vedle dráhy. Snad kaţdých třista metrů jsme viděli
otočený vagon s rozlámanou třtinou rozprostřenou všude kolem tratě.
Asi nejsou vagony moc stabilní. To je ale detail. Po hodině jsme se
divili, ţe vlak ještě nejede. Lekli jsme se, jestli náhodou nejdeme
rychleji, neţ ten vlak, coţ by znamenalo, ţe se k nám vůbec
nepřibliţuje. "Vţdyť se od něj třeba vzdalujeme sviţným krkonošským
tempem!" Zpomalili jsme.
Po dvou hodinách chůze pořád nic. Pomalu jsme ztráceli naději,
ţe nějaký vlak pojede. Asi je to zase ten "Fidţi Time" a vlak jede aţ
ráno. Uţ byly 3:00 ráno - a my jsme stále šli pěšky. Najednou jsme
objevili výhybku a koleje, které vedly někam jinam. Na těchto kolejích
byl odstaven volný vagon. Koukli jsme se na sebe a asi jsme měli
stejný nápad. Vrhli jsme se k vagonu a začali jsme ho tlačit na naši
hlavní kolej. Ještě před naskočením a vyhlídkovou jízdou jsme se
přesvědčili, ţe máme dost sil na to, abychom jednu stranu vagonu
mohli vyzvednout a zvrhnout vagon z kolejí v případě protijedoucího
vlaku. Po zjištění, ţe máme více neţ dost sil na zvrhnutí vagonu, jsme
s klidnou hlavou vyjeli. Otočili jsme výhybku a šup s vagonem na
kolej. Otočili jsme výhybku zpět a vyjeli jsme si směrem k přístavu na
našem vlastním vagonu. Bohuţel nám chyběla lokomotiva. Všichni

čtyři jsme se rozestavili do rohu vagonu, pohodlně jsme si sedli a jako
na koloběţce jsme se odstrkovali od země, coţ stačilo na to, abychom
tento vagon v pohodě poháněli. Měsíc nám svítil na cestu a my jsme
se kochali touto klidnou a zajímavou jízdou za měsíčního svitu.
Najednou jsme přijeli k místu, kde byl otočeny vagon a cukrová třtina
všude na kolejích. Byla to velká kupa, kterou jsme museli odstranit,
abychom mohli pokračovat na naší velké a těţké koloběţce. Dali jsme
si tedy přestávku od jízdy. Půl hodiny jsme odklízeli třtinu a pak jeli
dal. Neustále jsme čekali na to, ţe se za námi objeví vlak, na který
bychom si mohli naskočit. To se nestalo. Naopak se vynořil
protijedoucí vlak.
Hned po zjištění, ţe před námi není obrovský pes se svítícíma
očima, ale vlak s desítky vagony naplněnými cukrovou třtinou, jsme
začali náš únikový manévr. Zastavili jsme vagon. Všichni čtyři jsme se
rozestavěli na jeho jednu stranu, kterou jsme vyzvedli a postupně
převrátili vagon s kolejí, aby protijedoucí vlak mohl projet. Pro jistotu
jsme se ještě schovali do houští nedaleko kolejí. Asi by to vypadalo
divně, kdyby řidič viděl vykolejený vagon a u něj čtyři bílé turisty ve
4:00 ráno. Vlak projel a my jsme uţ museli pokračovat pěšky, protoţe
nebylo moţné vagon vrátit na koleje. Po dvou kilometrech jízdy na
vagonu a třinácti kilometrech chůze jsme v 5:30 ráno došli do
přístavu. Upocení a špinaví jsme spadli do postelí.
26 září - 10. října 2004
Práce a nic zajímavého
11. října 2004
Na lodi Karmaladen budu brzo končit, a tak hledám nějakou další
loď. Rixzene a Karmaladen zůstávají na Fidţi. Věděl jsem, ţe jednou si
jinou loď budu muset najít, ale netušil jsem, ţe to bude takhle brzo.
Vţdyť jsme ještě ani nevypluli. Věděl jsem také, ţe někdy si lidé na
stejné lodi třeba trochu nesednou. Od začátku jsem ale měl divný
pocit. Po vstupu na loď první den mi Rixzena řekla, ţe mám moc věcí a
ţe si asi některé budu muset dát pod palubu. I laik ví, ţe nejmokřejší
místo na lodi je pod palubou. Loď je 19 metrů dlouhá a s Rixzene,
Ashem, mnou a Joelem jsme tady čtyři. Místo na moje dva batohy by
se určitě našlo. Bylo to hnusné gesto, ale nějak jsem tomu nepřikládal
váhu. Mimochodem, pod palubu jsem si nic nedal. Štvalo mě, ţe mě
tak přivítala, specielně proto, ţe si u mě uţ před odletem objednala
flašku vodky, cigarety a sedm dvoukilových pixel na výrobu vlastního
piva, coţ jsem ji rád přivezl. Bez poděkování si to převzala. Uţ to
objednáni tolika pixel je trochu bezohledné, protoţe by to dohromady
váţilo 14 kg z mých na letadle povolených 25 kg. Nakonec jsem
přivezl 4 pixly na výrobu piva, láhev vodky a karton Marlborek. Počítal
jsem s tím, ţe mi to zaplatí ($100). To se nestalo, a tak si to teď budu

odváţet s sebou, aţ z lodi odejdu. To bude koukat paní doktorka!
Bylo dohodnuto, ţe za práci na lodi zde v přístavu Vuda Point
nám bude platit. Netušil jsem, ţe to bude pouhých $5 na hodinu.
Netušil jsem ani, ţe nám na den bude počítat jen 6 hodin, I kdyţ jsme
většinou pracovali 8 aţ 9 hodin. No budiţ. Chtěl jsem jí sice něco
udělat a odejít, ale zachoval jsem chladnou hlavu, protoţe musím ještě
vymyslet, co budu dělat. Po třech týdnech práce jsem se zeptal, jestli
bych tedy mohl dostat nějaké ty peníze, které jsem si vydělal, abych si
nemusel vybírat z kreditky. Ona mi na to řekla, ţe ne ona mně, ale já
jí musím dát peníze jako zálohu na letenku do Čech, kdybych musel z
nějakého důvodu odletět, protoţe ona je za mne zodpovědná, kdyţ
jsem napsán na lejstrech lodi Karmaladen. Ty peníze, které jsem si
vydělal, budou započítané do peněz na tu letenku, kdybych musel
odletět. Koukal jsem na ni jako vůl a ona na to, ţe mě to uţ dávno
napsala emailem. Takhle důleţitý fakt bych tedy určitě nepřehlédnul.
Prostě mi to nikdy neřekla a teď lhala. Letenka do Čech by odsud stala
$2500. Já jsem ji řekl, ţe o té záloze slyším poprvé. Trochu jsme se
pohádali, coţ není dobré, ale nedá se nic dělat. Nakonec jsem řekl,
proč bych musel letět aţ do Čech, kdyţ můţu letět do Austrálie. Ona
na to, ţe člověk musí letět tam, kde má trvalý pobyt, a tak ţe já
musím letět do Čech. I kdyţ jsem jí to uţ dávno a několikrát řekl, ţe
mám trvalý pobyt v Austrálii, paní doktorka to zapomněla. Kdyţ jsem
jí to zopakoval a pěkně ji utřel, zmlkla a řekla, ţe tedy ty peníze, které
vydělám půjdou na letenku do Austrálie, kdybych to potřeboval. Já to
potřebovat nebudu, a tak jsme se dohodli, ţe mi ty vydělané peníze
dá. Jsem na to zvědavý.
Měsíc a půl tady na té lodi makáme s tím, ţe pak poplujeme na
Marshalovy ostrovy a ona nám asi před dvěma týdny řekla, ţe si na
ostrově Vanua Levu koupila pozemek a ţe tady zůstane. Prý Joel a já ji
špatně posloucháme a ţe neumíme pracovat. Nikdy od ní člověk
neslyšel pozitivní názor na práci. Vţdy člověk všechno dělal špatně, I
kdyţ to bylo správně, ale uděláno jiným způsobem, neţ který ona
preferovala. Jednou mně ukazovala, kudy jdou provazy. Já jsem jí
říkal, ţe takhle asi nejdou, I kdyţ jsem věděl, ţe takhle určitě nejdou.
Ona na to, ať nemluvím a koukám, ať se něco naučím. Po tom, co ty
provazy protáhla tak, jak chtěla, viděla, ţe je to spatně a tak řekla:
"no vidíš, já tady teď vypadám jako vůl jen kvůli tomu, ţe tě chci něco
naučit." V duchu jsem se tlemil jako malej Jarda. Vţdy říkala, kdyţ
budeme mít nějakou otázku, ať se zeptáme. Jednou jsem se teda
zeptal. A ona na to: "neptej se a poslouchej, já ti všechno řeknu." No
musím říct, ţe takovéhle poniţování jsem nezaţil od nikoho. Kdyby to
nebyla ţena, tak má ústa rozbitá asi tak na patnáct a půl kousku. Je to
škoda, ţe má plavba na Karmaladen ještě ani nezačala a uţ vlastně
končí. Štve mě hlavně to, ţe jsem od března přestal hledat jiné lodě,
protoţe jsem počítal s touhle. Mohl jsem najít daleko lepší, ale to

člověk nemohl vědět. Takový je ţivot. Na mořích je hodně lodí a já si
jsem jist, ze brzo najdu nějakou, která bude plout na nějaké zajímavé
místo. Jedna kamarádka mi dala emailovou adresu chlápka, který v
polovině listopadu odplouvá z Nového Zélandu do Chile. Uţ jsem mu
napsal a momentálně jsme v jednáni. Moţná mi za tu plavbu i zaplatí.
Uvidím a napíšu. Kdyţ to nevyjde, určitě najdu něco jiného. To není
vůbec ţádný problém. Jen mě zaráţí, jak tak nepohodová,
zakomplexovaná ţenská takhle cestuje na lodi, coţ z 99 procent dělají
lidé příjemní, zajímaví a pohodoví. Pani Rixzene to teda není. Štve mě,
ţe neplujeme na Marshallovy ostrovy, ale jsem šťastný, ţe s Rixzene
budu brzo hotový. Snad uţ ji nikdy nepotkám.
17. října 2004
Dnes jsem dostal email od Bjorniho, který je momentálně na
Novém Zélandu. Bjorni dopravuje jachtu z Nového Zélandu do Chile v
polovině listopadu. Po pár emailech jsme došli k závěru, ţe popluju s
nimi. Plavba by měla trvat asi měsíc, takţe bychom v Chile měli být
kolem Vánoc. Majitel lodi přiletí do Chile v lednu, aby na lodi strávil 3
týdny a pak Bjorni dopravuje loď na Aljašku s mnoha zastávkami na
západním pobřeţí Jiţní a Severní Ameriky. Říkal, ţe kdyby nám to
klapalo, mohl bych plout aţ na Aljašku. To bych si určitě nenechal ujít.
Po takové expedici bych se potom mohl vydat na západ a udělat celý
Tichý Oceán. Jsem rád, ţe to takhle dopadlo a ţe znám svou další
plavbu.
Teď jen musím najít loď, která pluje z Fidţi na Nový Zéland. To
by neměl být problém, protoţe hodně lodí pluje v tuto roční dobu na
jih, aby se vyhnuly cyklonům, které se v oblasti Fidţi mohou
vyskytnout. Vím, ze můj plán byl jiný, ale plány jsou zde proto, aby se
měnila a rušily. Moje plavba kolem světa tím dostává úplně jinou
podobu a s tím jsem počítal. Jen ne tak brzo. Uţ se těším.
18.října 2004
Mám dobré zprávy. Našel jsem loď, která míří na Nový Zéland.
Jedni moji kamarádi dnes odplouvají, a tak jsem se s nimi byl
rozloučit. Náhodou kolem šel chlápek, který se s nimi také loučil a
říkal, ţe za týden pluje na Nový Zéland. Zeptal jsem se ho, jestli
nehledá posádku. On říkal, ţe ne, ale ţe mě klidně vezme, jestli chci
plout. Neváhal jsem. Mám to tedy zase naplánované.
- za týden odplouvám na Nový Zéland (25. října 2004)
- týden zůstanu na N. Z., abychom udělali zkušební plavbu na nové
lodi
- 15. listopadu 2004 odplouvám na lodi VOLPAIA do Chile
- pak uvidím a o zprávy se podělím
(pokračování příště)

nahoru - obsah

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








PROSINCOVÍ JUBILANTI … občané našeho města, kteří slaví
kulatá ţivotní jubilea, jsou podle paní matrikářky jenom dva:
paní Marie Jirušková a pan František Kašpar. Oběma přejeme do
dalších let pevné zdraví, dobrou náladu a spoustu krásných
prosluněných dní. Budou další měsíce úrodnější?
POJĎTE S NÁMI DO DIVADLA! … Cestovní agentura Trutnov,
U pramene 374 vás srdečně zve na kulturní zájezdy do
špičkových divadel v Praze:
1) ve středu 8.12.2004 v 1930 hod. do divadla SEMAFOR
(Nostický palác) na představení W.Shakespeara CORIOLANUS.
Historická tragedie Shakespearova vrcholného období je
obrazem člověka, který neunesl vlastní úspěch a své výjimečné
nadání. Hrají: D.Prachař, V.Chramostová, L.Mrkvička, S.Smutná,
A.Švehlík, B.Poloczek a další. Odjezdy: 1200 Jan.Lázně
kolonáda, 1205 Svoboda n. Ú. nám., 1210 Ml. Buky - ČD, 1230
Trutnov - autobusové nádraţí.
2) ve čtvrtek 16.12.2004 v 19 hod. do divadla SEMAFOR
(Nostický palác) na představení "TIŠE A OCHOTNĚ … VÁNOCE
SE SEMAFOREM". Krůpěj klidu v předvánočním spěchu a k
tomu vánoční a předvánoční hudby, povídání a humoru ve
společnosti Jiřího Suchého, Jitky Molavcové a dalších členů
souboru divadla můţete proţít s námi.
Odjezd: Trutnov - 13.00 hod. z autobusového nádraţí
Cena: 540,- Kč = doprava, vstupenka, průvodce
informace, přihláška: Irena Hladíková 604 749 163
RYBÁŘSKÁ ORGANIZACE OZNAMUJE … ţe prodává ve
vodárně ryby (pstruhy, siveny) kaţdý pátek od 14.00 hod do
17.00 hod. Opět chystáme prodej vánočních ryb. Na Vaši
návštěvu se těší rybáři
NÁVŠTĚVA MIKULÁŠE U VÁS DOMA !! … Dne 5. 12. 2004
mezi 17-20 hod. Objednávky: telefonicky - 732 700 668, 603
439 747, osobně - U Karla IV. Návštěva Mikuláše je zdarma.
Mikuláš a kolektiv.



HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ? … KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a. s.,
závod Dehtochema, Svoboda nad Úpou přijmou laborantku na
směnný provoz. Nástup moţný únor - březen 2005. Bliţší
















informace p. Adam, tel 499 85 75 14, mobil 606 611 713.
PRODEJNA SKLO - PORCELÁN … v ulici 5. května opět v
provozu! Prodejní doba: pondělí - pátek 9-12 a 13 - 16.30.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
Zveme všechny příznivce … kouzelné předvánoční atmosféry
na VÁNOČNÍ VÝSTAVU, kterou pořádá Mateřská škola ve
Svobodě nad Úpou v prostorách budovy ve dnech 1.12. - 3. 12.
2004 vţdy od 15.00 hod. do 17.00 hod.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ … na Lesnickém a zemědělském
učilišti ve Svobodě nad Úpou se koná ve dnech 10.12. 2004 a
14.1.2005.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ … na trutnovském gymnáziu je jiţ v
pondělí 6.12.2004 v době od 11,00 do 16,00 hodin. Podrobnější
informace najdete uvnitř listu.
PRONAJMU PLECHOVOU GARÁŢ … v Maršově I. - cena
dohodou tel. 731 481 922
Rada města … projednala dne 22.11.2004 novou ţádost pana
Radka Haladyny o pronájem části pozemku č.636 v k.ú.Maršov I
(pozemek pod kioskem Eva). Tento pozemek měla pronajatý
paní Eva Haladynová. Dne 20.11.2004 skončil pronájem tohoto
pozemku. Rada na jednání dne 8.11.2004, kde byla předloţena
poprvé ţádost pana Haladyny o pronájem tohoto pozemku,
rozhodla, ţe pozemek pronajat nebude. Dne 22.11.2004
předloţil pan Haladyna k ţádosti petici občanů, kteří podporují
zachování kiosku v provozu, kde bylo 350 podpisů.Rada s
přihlédnutím k této petici zrušila své první rozhodnutí a schválila
záměr pronájmu části pozemku č. 636 - a to na dobu určitou do
30.6.2005. Tento záměr bude dle zákona o obcích vyvěšen na
úřední desce po dobu 15 dnů. Pokud k tomu to záměru nebudou
ze strany občanů ţádné připomínky, bude po této lhůtě s panem
Haladynou uzavřena nájemní smlouva na dobu určitou.
Upozorňujeme občany … ţe dne 31.12.2004 bude Městský
úřad ve Svobodě nad Úpou uzavřen. Ţádáme proto všechny
občany, aby si své záleţitosti vyřídili do tohoto data.
Dne 21.12.2004 … se uskuteční veřejné jednání Zastupitelstva
města od 18,00 hodin ve školní jídelně v Kostelní ulici ve
Svobodě nad Úpou. Od 17,30 bude beseda s občany k programu
zasedání.
Program:
1. Prodej nemovitostí
2. Dodatky k veřejnoprávním smlouvám - výkon přenesené
působnosti ve věcech přestupků
3. Rozpočet města na rok 2005
4. Obecně závazná vyhláška č.1/2004 o nakládání s komunálním
a se stavebním odpadem





5. Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místním poplatku za
provoz systému, shromaţďování, sběru, přepravy, třídění,
vyuţívání a odstraňování komunálních odpadů
6. Zrušení obecně závazné vyhlášky o udrţování čistoty a
pořádku z 28.8.1998
7. Zrušení obecně závazné vyhlášky o stanovení koeficientu
daně z nemovitostí ve Svobodě nad Úpou z 25.1.1996
Rozšířené jednání rady … ve středu 1. prosince bylo
seznámeno s návrhem rozpočtu na příští rok, který připravil
finanční výbor. Návrh rozpočtu bude před veřejným zasedáním
zastupitelstva vyvěšen na úřední desce a zveřejněn v
mimořádném čísle SF (v úterý 7. prosince 2004). Totéţ platí o
návrhu vyhlášky o nakládání s komunálním a stavebním
odpadem a dalších vyhláškách.
Obec Mladé Buky … nabízí k pronájmu volné prostory v dolní
části budovy obecního úřadu za účelem zřízení lékárny.
Informace Vám budou sděleny na tel.: 499 876 139, 499 873
110, mob. 603 895 396
Jana Csampaiová, tajemnice OÚ



Ing. Jan Bena … webmaster webových stránek našeho města
(www.musvoboda.cz), je v současné době v Austrálii. V jeho
webových stránkách http://hosting.modflex.com/australia
najdete spoustu krásných fotografií i povídání o krásách tohoto
pro nás tak vzdáleného kontinentu. Pokud nemáte doma přístup
na Internet, navštivte knihovnu, školu nebo počítače v
Měšťanském Domě. Prohlíţet si fotografie a profesionálně
dokonalou adjustaci webových stránek našeho občana, je
obrovský záţitek. Je to i výborný materiál pro výuku na školách
našeho mikroregionu.
-so





SVOBODŠTÍ LYŢAŘI … připravili pro návštěvníky skiareálu
DUNCAN řadu novinek. Podrobnosti přineseme v příštích číslech
SF.
Stále ještě hledáte vhodný vánoční dárek? … Spojte
příjemné s uţitečným a vyuţijte naší nabídky masáţí,
rašelinových zábalů, permanentek na skupinové cvičení nebo
dalších procedur. Toto vše formou "Vánoční darovací listiny"
Informace a objednávky : REHAB-STUDIO Svoboda nad Úpou,
tel. 724 160 521
nahoru - obsah

