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Úvodník - Problém malých škol: potáhneme za jeden provaz?
Nejen učitelé, ale především rodiče školáků s obavami sledují
zprávy o zavírání mnohých škol. Z ekonomického hlediska je t
pochopitelné. Učitelské platy nelákají do škol mladé absolventy
pedagogických fakult - a peníze v rozpočtu Ministerstva školství
chybějí. Logickým řešením je redukce počtu škol a tím sníţení nákladů
nejen na platy učitelů, ale také na provoz škol.
Důvody proti rušení škol nemusím rozebírat. Spíš bychom měli
hledat způsob, jak udrţet i menší školy při ţivotě, ale sníţit náklady na
přijatelnou mez. Jedním z řešení by mohla být úzká spolupráce
sousedních škol. Pro příklad nebudu chodit daleko. V našem údolí jsou
tři základní školy pár kilometrů od sebe. Počty dětí v těchto školách
klesly během desítek let zhruba na polovinu - v některých třídách je
ţáků jako šafránu. Můţete namítnout, ţe pro výuku je ideální malý
počet ţáků. Co je to malý počet? 16,12, 8 nebo jen dva ţáci? Vím, ţe v
dobách mého studia byli např. na Filozofické fakultě UK obory, kde
studovali třeba dva nebo tři ţáci (např. čínština). Na základních nebo
středních školách takové moţnosti nejsou. Ani bohaté státy nemají
dost peněţ na to, aby ve státních školách nemuseli stanovovat spodní
hranici (ale také horní hranici) počtu ţáků ve třídách. Počítat při tvorbě
rozpočtu bude nejen kraj, ale také obec. Pokud chceme udrţet školy s
malým počtem ţáků, musíme hledat nová řešení.
O jednom chci diskutovat. Pamatuji se, ţe při změně zákona o
přechodu ţáků základních škol na střední školy a učiliště si mohli ţáci
vybrat: buď odejít z osmé nebo aţ z deváté třídy. Do devátých tříd tří
škol v našem údolí nebylo dost ţáků. Proto se sousední školy dohodly a devítka se otevírala jen v jedné škole. Z ostatních obcí tehdy ţáci ten
rok dojíţděli. Bylo to v pohodě - a nepamatuji se, ţe by bylo proti
tomuto rozhodnutí vzbouření na vsi. Dovedu si představit, ţe by
ředitelé tří sousedních škol úzce spolupracovali a v případě, ţe by ve
dvou školách bylo v jednom ročníku dohromady méně neţ třeba 32
ţáků, otevřeli by pro dva obce a určitý ročník jenom jednu třídu - a
dopravu pro dojíţdějící ţáky by zajistila firma, která provozuje
skibusy. Stejně by si mohly sousední školy vypomáhat při kádrových

problémech (vyuţití odbornosti učitelů k výuce na dvou sousedních
školách, vyuţití sportovišť, tělocvičen, učebních pomůcek apod.). Byla
by to nenásilná integrace, ke které by stejně měly v budoucnosti
směřovat i sportovní kluby, a nakonec třeba i samospráva a stání
správa. Moţná, ţe se to zdá absurdní, ale všude ve světě k tomu vývoj
spěje.
Pokud se pojedete podívat na některou moderní školu,
pochopíte, jak stoupají nároky na vybavení škol, tělocvičen, hřišť a
zařízení pro vyuţití volného času dětí a mládeţe. Bylo by nesmyslné
plýtvání, kdyby mnohamilionové
investice nebyly plně vyuţívány.
V našem mikroregionu se
slibně rozvíjí spolupráce mezi
sedmi městy a obcemi. Našimi
nejbliţšími sousedy jsou Janské
Lázně, Mladé Buky a Horní
Maršov. Kdyţ jsme schopni si
mezi svobodským Fórem,
mladobuckou kabelovkou,
janskolázeňským kulturním
střediskem a maršovským
informačním centrem Veselý výlet vyměňovat informace, proč by se
nešlo dohodnout i ve sportu a ve školství? Někde se začít musí. Pokud
máte jiné názory, sem s nimi!
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Svobodští fotbalisté se připravují na jarní sezónu od 9. ledna
kaţdé úterý, čtvrtek a neděli pod vedením Martina Drahoty (dodatečně
se připojí k týmu hlavní trenér). Absolvujeme výběhy v okolí Svobody,
fyzický fond nám poskytuje tělocvičně v Horním Maršově a 25.1. jsme
odstartovali první utkání na zimním turnaji o pohár města Ţacléře.
První utkání jsme odehráli s týmem Janských Lázní. Na perfektně
připravené hrací ploše jsme odehráli slušný zápas a bez větších
problémů jsme zvítězili 3:0. kdy ještě další šance zůstaly nevyuţity.
Branky vstřelili J. Kosina a Š. Vlček. Sestava:
Dvořák

Horáček - Drahota (Berky) - Stránský (Trojánek)
Vlček
Vacek - Zahálka - Matějka - Šprinc (Patzelt)
Kosina - Karlík
V dalších zápasech se postupně utkáme:
ne 1.2. 11.00
so 7.2. 13.00
ne 15.2. 11.00
so 21.2. 13.00
so 28.2. 13.00

Svoboda - Žacléř dorost
Orzel Lubawka - Svoboda
Žacléř B - Svoboda
Svoboda - Úpice
Volanov - Svoboda

Také týmy mladších ţáků a přípravky absolvují od 9. ledna zimní
přípravu a zúčastnily se některých halových turnajů.
Turnaj Malé Svatoňovice 24.01.04
Byla sobota 24.01.04 ráno 6.45hod. a stupnice teploměru
ukazovala -20. C. Náš tým ml.ţ. ( Beneš, Berro,Miškovský, Králová,
Ebert, Trejbal, Klucho, Boček, Pospíšil, Turyna a Stehlík.) vyjel na
turnaj se zpoţděním jedné hodiny, neboť nám zamrzlo auto a nemohli
jsme odjet. S pomocí rodičů dětí jsme na turnaj přeci jen odjeli. Na
turnaji bylo 5 muţstev (Červený Kostelec, Nové Město, Provodov,
Horní Staré Město a Svoboda) Hrálo se kaţdý s kaţdým a potom o 1. a
3. místo
Výsledky ve skupině:
Svoboda
Svoboda
Svoboda
Svoboda

-Provodov
- Nové Město
- Č.Kostelec
- H.St.Město

2:1 (Trejbal 2)
0:5
0:4
3:0 (Beneš 2, Trejbal 1)

Svoboda skončila ve skupině na třetím místě a o toto umístění
musela bojovat s Provodovem. Boj o třetí místo nezačal moc dobře,
protoţe jsme dostali branku v šesté minutě. Ovšem naše muţstvo
přidalo na tlaku a vyrovnalo v desáté minutě po perfektní přihrávce
P.Beneše na A.Trejbala a ten zkušeně tuto přihrávku vyuţil a zápas
skončil 1:1. Na řadu přišly pokutové kopy. Začal P. Beneš a hned první
penaltu proměnil.Další penaltu jiţ nikdo nedal, a tak jsme vyhráli 1:0 a
obsadili pěkné třetí místo. Ve finále suverénně zvítězilo pořádající
muţstvo Červeného Kostelce nad Novým Městem 5:1. Nejlepší hráč
našeho týmu byl vyhodnocen V. Miškovský.
Konečné pořadí: 1. Červený Kostelec, 2. Nové Město, 3. Svoboda, 4.
Provodov, 5. H.St.Město
Další turnaj 14.2.04 v Úpici
Zájemci o kopanou za Svobodu (roč.1990-1993) - p. Machan 604 626
573

BASEBALL - muţi
SB Rýchory uhradily podstatnou část svého dluhu. Vyrovnaly
pohledávku ČBA ve výši 48,676.00 Kč. 20 tis. byl sponzorský dar od fy
Lom Albeřice, 15 tis. vybráno od hráčů, 10 tis. půjčka od Petra Vaňka
(vrátíme, aţ vybereme od zbývajících hráčů) a zbytek jsem zapůjčil já.
Tím jsme odvrátili hrozbu sankcí a mohli podat přihlášku do letošního
ročníku Českomoravské národní ligy a Českého poháru. Díky tomu
známe termínovou listinu ČML 2004. Do časového harmonogramu
zbývá po schůzce zástupců oddílů doplnit jména soupeřů a údaj, kdy
budeme hrát doma a kdy venku. Potom termínovou listinu zveřejníme.
Pro děti a mládeţ zorganizujeme dlouhodobou soutěţ v Tee-ballu, pro
dospělé (smíšené týmy) ve slow-pitchi.
-so
BRUSLENÍ
Na městském stadiónu připravili fotbalisté ledovou plochu, která
čeká na své vyuţití. Zveme vás na veřejné bruslení. Děkujeme panu
Stránskému, Hettlerovi st. a Hettlerovi ml. za obětovaný čas a námahu
při tvorbě a udrţování ledové plochy. Bliţší informace u p. Stránského
na tel. 604 439 086.
Martin Drahota
FLORBAL
Ve Svobodě, Horním Maršově i v Mladých Bukách patří florbal k
nejoblíbenějším sportům školáků. Na okresním přeboru, který se konal
v pátek 23.1.2004 v nádherné hale ZŠ Strţ ve Dvoře Králové, se opět
projevil problém malých škol. Z našeho okrsku postoupil do OP ze tří
vyrovnaných týmů (HM, SV a MB), které měly stejný počet výher i
bodů, díky skóre tým Mladých Buků. Tam mezi velkými školami
příjemně překvapil. Z osmi nejlepších týmů okresu skončil na čtvrtém
místě, ale byl všem týmům kvalitním soupeřem. Jeho slabinou byla
malá hráčská lavička. Hrálo se na velkém hřišti 40x20m systémem
5+1. Základní pětka mladobuckých hráčů je perfektní, ale bohuţel
musela hrát téměř celý turnaj bez střídání. Pokud by se mohly malé
školy sdruţovat do společenství, byli bychom silnými soupeři velkých
škol v mnoha sportech: fotbalu, florbalu, atletice, volejbalu,
basketbalu. Rozhodně by tím stoupla výkonnost i velkých škol.
Budeme o to usilovat! Výsledek OP florbalu: 1. ZŠ V Domcích TU, 2.
domácí ZŠ Strţ, 3. Gymnázium Vrchlabí, 4. ZŠ Mladé Buky, 5. ZŠ
Mládeţnická TU, 6. ZŠ Komenského TU, 7. Gymnázium Úpice, 8.
Gymnázium Hostinné. Svobodské sportovní patrioty můţe těšit, ţe v
OP hráli i dva Svoboďáci: za Mladé Buky Lukáš Fencl a za ZŠ
Komenského Ríša Kocík.

V kategorii středoškoláků můţeme pogratulovat Gymnáziu
Trutnov, jehoţ tým zvítězil v krajském finále a potoupil do
republikového finále, které bude v březnu na Moravě. Nás můţe
potěšit, ţe klíčovým hráčem vítězného týmu byl student z našeho
regionu, Jan Fiedler z Mladých buků.
-so
nahoru - obsah

Horké zprávy
V minulých dnech jsme dostali nový článek Dáši Palátkové, který opět
rádi přetiskujeme:
Cykloturistika
Další konkrétní kroky v oblasti cykloturistiky v Krkonoších byly
předmětem schůzky společné pracovní skupiny Svazku měst a obcí
Krkonoše a Správy Krkonošského národního parku, kterou dále tvoří
zástupci Klubu českých turistů, pracovníci odboru cestovního ruchu
Libereckého a Královéhradeckého kraje, která se uskutečnila ve
špindlerovském Skiareálu.
Společná setkání se konají jednou za měsíc s cílem během 3 - 4
let vybudovat a rozšířit stávající moţnosti cykloturistiky v Turistickém
regionu Krkonoše, aby byly srovnatelné s ostatními oblastmi České
republiky i se zahraničním.
V zájmu iniciátorů projektu je udrţet ochranu přírody. K tomu je
při zrodu většiny aktivit nutné bezprostřední sepětí s Krkonošským
národním parkem. Hovořilo se o digitalizované aktuální "mateřské"
mapě, kterou budou společně vlastnit Svazek měst a obcí Krkonoše s
KRNAPem. Diskuse ukázala, ţe je třeba řešit značení a návaznost
cyklostras na území Krnap, jeho ochranného pásma. a širšího
podkrkonoší.
K podpoře cykloturistiky známých českých hor by mohl výrazně
přispět systém integrované dopravy na české i polské straně Krkonoš,
propojující autobusovou, ţelezniční i lanovou dopravu. Ta by mohla
vhodně skloubit půjčovny kol a moţnost jejich vracení na jedné či
druhé straně hlavní 113 kilometrů dlouhé "páteřní" trasy cyklobusu.
O Krkonoše a letní sportovní aktivity je zájem ve všech zemích,
kde se účastníme veletrhů, komentovala Ing. Iveta Moravcová z
Krajského úřadu Libereckého kraje, odboru kultury, památkové péče,
tělovýchovy, sportu a cestovního ruchu. Dále řekla: "Například v
Holandsku jsme nestačili uspokojit zájem všech, kteří přicházeli, ţádali

informace nebo propagační tiskoviny. Chybí tiskový materiál, který
pokryje území a nabídne servis o Krkonoších." Jeho tvorba je další
projekt na jehoţ realizaci Svazek měst a obcí Krkonoše zaměřil svoji
pozornost.
Tuny prospektů či katalogů, folklór, vyšší populár i hudba
dechová a mnohá další lákadla. Takové byly letošní Regiontour, 13.
mezinárodní veletrh turistických moţností v regionech a GO, 14.
mezinárodní veletrh průmyslu cestovního ruchu na brněnském
výstavišti. Obou veletrhů se účastnilo 1017 vystavovatelů z 24 zemí.
Ve výrazné expozici Královéhradeckého kraje nechyběl stánek Krkonoš
zastoupený Svazkem měst a obcí. Návštěvníci stánku měli příleţitost
získat mnohé informace, propagační materiály a seznámit se s
oficiálními webovými stránkami SMO Krkonoše: www.ergis.cz.
V nejbliţším termínu budou Krkonoše Svazkem měst a obcí
prezentovány na veletrzích cestovního ruchu v Praze (únor) a Ostravě
(duben).
Víte to, ţe ve Svobodě ţil medvěd?
Hustý smíšený les s převahou buků, několik světlých
vyčnívajících vápencových skal, Úpa mendrující v širokém štěrkovém
řečišti a na palouku nad řekou samice jeskynního medvěda s hrajícím
si mládětem. Tak mohlo vypadat okolí dnešní Svobody nad Úpou
někdy před 20 000 lety. Ţe zde byl smíšený les se domníváme na
základě porovnání s jinými podobnými oblastmi a pro široké řečiště
Úpy je důkazem nahromadění štěrků a ploché dno údolí. Jenom to, ţe
zde ţil jeskynní medvěd, byla aţ do loňského podzimu pouze
domněnka.
Loni v létě prováděli jeskyňáři z České speleologické společnosti
uzávěr Medvědí jeskyně pod Kraví horou a při výkopech narazili na
staré jeskynní sedimenty a sintry (krápníková hmota usazená na
počvě jeskyně). Po důkladné prohlídce se ukázalo, ţe v jednom kusu
sintru je zasedimentovaná kost. Kost putovala do paleonto-logického
oddělení Národního muzea do Prahy, kde doktor Borek Ekrt zjistil, ţe
se s největší pravděpodob-ností jedná o obratel mláděte jeskynního
medvěda. Malá místní senzace byla na světě, protoţe se jedná o první
potvrzený nález jeskynního medvěda v Krkonoších. V první polovině
19. století se zde sice našli kosterní pozůstatky, ale nález se ztratil
(údajně shořel v hradeckém muzeu), a tak nikdo z odborníků nemohl s
určitostí tvrdil, ţe zde jeskynní medvěd skutečně byl.
Na druhém kusu sintru se na naleštěném řezu objevila načernalá
vrstvička, která by mohla znamenat, ţe zde kdysi hořel oheň. Byli to
snad neandrtálci, kdo zde zaloţili ohniště? Zahynulo mládě přirozenou
smrtí? Zabili neandrtálci samici nebo naopak ulovili mládě ? To jsou
zatím jen otázky a odpověď na ně by byla pouhou spekulací. Snad
průzkum, který bude pokračovat letos v létě, dá nahlédnout do

pradávné historie Svobody nad Úpou.
Jeskynní medvěd (latinsky Ursus spelaeus) se často stával kořistí
neandrtálského člověka a v některých oblastech mohl být v chladném
období jedinou zárukou přeţití celé tlupy. Ţil v období někdy před 13
000 aţ 60 000 lety a bylo to zvíře úctyhodných rozměrů. Vztyčené
dosahovalo vzrůstu přes 3 m! Jeho lov byl nesmírně nebezpečný a
navíc medvěd musel být vylákán ven z jeskyně, kterou často celoročně
obýval a vyváděl tady i svá mláďata. Na mnohých místech Evropy se
zachovaly tzv. medvědí jeskyně s velkým nahroma-děním kostí. U nás
jsou známé nálezy medvědů z Pavlova a Dolních Věstonic a v
Německu je význač-nou lokalitou jeskyně Bärenhöhle, kde byly
identifikovány pozůstatky asi 400 jedinců. Kdoví, moţná jednou k
význačným lokalitám přibude i Svoboda nad Úpou.
Radko Tásler
nahoru - obsah

Dopisy čtenářů
MARTIN DRAHOTA - ST. ONDRÁČKOVI
Mně osobně není lhostejný osud baseballu ve Svobodě nad Úpou
a rád vzpomínám na dobu, kdy město Svoboda znělo celou Evropou.
Ale to nemění nic na tom, ţe je dnes téměř nemoţné sehnat finance
na provoz a činnost klubu. My všichni a hlavně fotbalisté o tom víme
své. My máme díky našemu městu objekt s restaurací a ubytovnou,
ale nemáme ţádnou jistotu, ţe ubytovnu obsadíme a vyděláme
potřebné finance v první řadě na provoz budovy (plyn, voda, elektřina
- asi 100 tisíc Kč ročně) a teprve potom na svou osmdesátičlennou
základnu. Za rok můţeme být ve stejné situaci jako baseballisté.
Ale jedna cesta k jistým financím tady je, a my ji na rozdíl od
baseballistů vyuţíváme jiţ několik let. Jsou to dotace na činnost
sportovních klubů od TSUT (Tělovýchovná a sportovní unie
Trutnovska), kde jste také členem. Ani takovou základní věc, jakou je
vyplnění zaslaného formuláře od TSUT na statistiku členů za rok 20032003 jste nebyli schopni učinit. My fotbalisté jsme dostali 24.910 Kč za
40 členů. Co vy na to?
Já osobně jsem byl účastníkem valné hromady TSUT- ČSTV, kde
jste i vy pane Ondráčku s potvrzeným mandátem klubu byl přítomen.
A verdikt na listině členů byl jednoznačný: SB Rýchory a SB Svoboda
formulář nedodaly! Hrozí vám tudíţ vyloučení ze sdruţení klubů v
TSUT.
Nechci váš problém s financemi nějak zpochybňovat, protoţe
všichni chápeme, ţe na úrovni Extraligy se náklady ohybují někde

jinde, neţli v okresním přeboru. Z celého srdce přeji svobodskému
baseballu, aby byl problém s financemi brzy zaţehnán a tým mohl
pokračovat v soutěţi.
Martin Drahota
ST. ONDRÁČEK - MARTINU DRAHOTOVI
Milý Martine, škoda, ţe jsi své výhrady se mnou neprodiskutoval
po loňské valné hromadě, na které jsme oba byli. Mohl bych Ti své
stanovisko vysvětlit. A škoda, ţe jsi mi rukopis Tvého příspěvku
nedoručil uţ během víkendu, jak jsme byli dlouhodobě domluveni.
Mohl jsem včas vydat SF 610. V úterý neučím - a čas si vyhrazuji pro
tisk novin, pokud uţ mám všechny stránky kompletně hotové. Tvůj
příspěvek jsem nechtěl odkládat zvláště proto, ţe je kritikou naší
činnosti. Kaţdý názor občanů rád zveřejňuji, ale v případě kritického
článku musím nechat prostor i pro napadenou stranu, abych ji v očích
veřejnosti nebo města nepoškodil.
Martine, skutečně si myslíš, ţe jste dostali téměř 25 tisíc za
vyplněný formulář? To bych se ještě naučil psát levou rukou a
vyplňoval formuláře třeba denně. Tyto dny mám spoustu práce kolem
zpracování programů pro Volný čas dětí a mládeţe a pro Rekonstrukci
sportovišť na škole, kde nyní působím. Ale určitě si vyhledám, za co a
na co jste dotaci TSUT dostali. Třeba se finanční situace v TSUT
zlepšila - a stálo by za to, někoho na vyplňování formulářů najmout.
Proč poslední roky hlášení neodesíláme? Já se zúčastňuji
kaţdoročně valných hromad TSUT za SB Svoboda od jejího vzniku. Na
počátku jsme formuláře vyplňovali a odesílali (i bez té sladké
odměny). Ke konfliktu došlo, kdyţ jsem před deseti lety přešel v
korespondenci na počítač - a kdy se zhoršovaly mé šlachy na pravé
ruce natolik, ţe mi působí potíţe se podepsat, natoţ ručně vyplňovat
písmenko po písmenku chlívečky formulářů pro statistická hlášení.
Zašel jsem na OV TSUT a pokoušel se dohodnout, ţe budeme kdykoli
dávat hlášení na disketách nebo posílat mailem. Neuspěl jsem ani po
souhlasu předsedy ÚV ČSTV.
Na valných hromadách TSUT jsem zastupoval jen SB Svoboda.
Po mém odchodu ze školy a sloučení hráčů dospělých a juniorů tří
klubů do SB Rýchory, práce s dětmi a baseballovou mládeţí ve
Svobodě skomírala. Kvalitnější hráči postupně přecházeli do juniorů SB
Rýchory, které vedl a vybojoval Juniorskou extraligu obětavý
funkcionář a vynikající trenér Roman Klempíř, který také dva roky
zastupoval SB Rýchory v TSUT. Předloni se staral i o béčko muţů a
výjezdy. Před ním kočíroval SB Rýchory Radek Šenk a o muţe se
starali Jirka Šenk a Filip Procházka. Kolik je kolem extraligových nebo
ligových týmů agendy, si těţko dovede představit funkcionář niţších
soutěţí. Po kaţdém zápase (2 v sobotu a 1 v neděli) musí nahlásit do

dvou hodin výsledky na Teletext - a do pondělního rána kompletní
vyhodnocení zápisů z utkání na ČBA. Pokud nemá tým profesionálního
manaţera, který shání finance, má i tuto milou povinnost prezident
klubu.
Bohuţel nemáme od města ani restauraci, ani ubytovnu - a za
loňský rok dokonce ani korunu. Jo, a městskému stadionu neříkáme
baseballový stadion.
Rádi si budeme povídat o řešení problémů s kaţdým, pokud nás
také pustí ke slovu. Pokud se jedná o písemnou formu, nenechávejte
své příspěvky na pondělní odpoledne před úterním vydáním!
-so
nahoru - obsah

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




ÚNOROVÍ JUBILANTI … V únoru oslaví významná ţivotní
jubilea pan Josef Finger, paní Vlasta Topková, pan Jiří Zeman.
pan Jaroslav Vašátko, paní Margita Odrášková, a paní Jiřina
Jakubíčková. Všem oslavencům přejeme do dalších let pevné
zdraví a horně jarního sluníčka.
POPLATEK ZA PSA … Výzva majitelům: je nutné urychleně
nahlásit změny - přihlásit či odhlásit pejska, případně prokázat
nárok na slevu či úlevu. Jiţ dnes je moţné zaplatit poplatek za
psa hotově do pokladny Městského úřadu.
Jana Hryzlíková



Společnost MEGA PLUS s.r.o Janské Lázně hledá pracovníka
na obsluhu kabinové lanové dráhy v Janských Lázních.
Poţadujeme středoškolské vzdělání - ELEKTRO a 5 let praxe v
oboru.
KONTAKT: p.TAM, tel. 736 751 902



MATEŘSKÁ ŠKOLA OZNAMUJE … ţe Zápis dětí do Mateřské
školy Svoboda nad Úpou na škol. rok 2004/2005" se uskuteční v
průběhu měsíce ledna 2004.
Ţádám všechny rodiče, kteří mají zájem umístit své dítě do
předškolního zařízení, aby se v uvedeném měsíci dostavili pro
přihlášky do obou zařízení škol.
Jistě je Vám jiţ známa skutečnost, ţe od září 2004 bude v

provozu pouze jedna budova MŠ, a proto nutně potřebuji v
předstihu vědět, kolik dětí bude v novém škol. roce předškolní
zařízení navštěvovat.
Zároveň upozorňuji všechny rodiče, kteří mají své dítě na
letošní škol. rok přihlášené a dosud zařízení z důvodu nedosaţení
věku tří let dítěte nenavštěvují, aby se ve vlastním zájmu
dostavili do MŠ pro formulář ţádosti o prominutí poplatku.Pokud
ţádost nepodáte v měsíci lednu 2004, budete tento poplatek
hradit v plné výši od 1.1.2004.
Děkuji Vám za pochopení a všem přeji do nového roku
šťastné vykročení, hodně zdraví, ţivotního optimismu a lásky.
Jana Hanušová, ředitelka školy


MĚSTO SPORTOVCŮM … Zastupitelstvo města Svobody nad
Úpou schválilo na veřejném zasedání dne 5. ledna 2004 rozpočet
města na rok 2004. Součástí rozpočtu je částka 200.000,- Kč
pro sportovní svobodské oddíly. Finanční příspěvek bude oddílům
poskytnut pouze na základě písemné ţádosti doručené na
Městský úřad ve Svobodě nad Úpou do 15.2.2004. Příspěvek
bude poskytnut účelově na konkrétní záměr, investici či jiné
přesně specifikované účely. Ţádosti budou předloţeny na příštím
veřejném zasedání zastupitelstvu, které rozdělí navrhovanou
částku mezi jednotlivé oddíly.
Hlaváčková







ŢÁDOST O PŘÍSPĚVEK … na provoz motorového vozidla pro
tělesně postiţené občany na období od 1.1.04 do 31.12.04 formulář je k vyzvednutí na Městském úřadu ve Svobodě nad
Úpoou.
VÝCHODOČESKÁ ENERGETIKAskupina ČEZ informuje o změně
kontaktních míst:
S dotazy a poţadavky se mohou zákazníci obracet za
místní poplatek na Zákaznické centrum - tel.číslo 14 055,
prostřednictvím faxu na číslo 495 842 400 nebo e-mailu:
zakaznicke.centrum@vce.cz
Osobní kontakt je moţný v Trutnově na ulici Praţského
povstání čp. 543, písemné poţadavky na adresu: Východočeská
energetika, a.s., Sladkovského 215, 501 03 Hradec Králové
DOMOVNÍ ODPAD … Připomínáme, ţe podle zák. č. 185/2001
Sb.má kaţdý občan, který má v obci trvalé bydliště, povinnost
do konce února zaplatit poplatky za domovní odpad.
Cena pro tento rok je stanovena takto:
lokalita popelnice: 330,- Kč/ os.
lokalita pytle: 380,- Kč/ os.- v ceně je 12 ks pytlů

Další pytle nad stanovený limit je moţno zakoupit za cenu 40
Kč/ks.
Dále upozorňujeme, ţe v naší obci svozový den pro odvoz pytlů
je úterý a středa, proto pytle neshromaţďujte mimo stanovený
den!
Dana Petržílková, referent odpadového hospodářství


Rodina Ţenkova děkuje všem občanům, kteří se přišli rozloučit
s naším manţelem a tatínkem nebo projevili písemně svou
soustrast.
nahoru - obsah

