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Úvodník - SPOJENÉ NÁDOBY: sport, diváci, média, sponzoři...
Někdy před patnácti lety mě navštívil kamarád ze studií dlouholetý reprezentant ČSR v basketbalu, v té době vysokoškolský
učitel a trenér Ostravy. Na rozdíl ode mne nebyl ţádný švorcmen.
Proto bydlel se svou přítelkyní na Duncanu a denně jsme spolu chodili
po kopcích a probírali své osobní problémy i úspěchy. Šokoval mě
zprávou, ţe dostal od bohatého sponzora z Opavy tři miliony (tehdy to
byla pro mne astronomická cifra) na nákup hráčů. Navíc měl dohodu s
městem na zajištění bytů - a pro sebe trenérskou smlouvu, ţe během
dvou let dostane opavský druholigový tým do Extraligy. V té době
sportovní svět neznal Opavu, stejně jako neznal třeba Kunín, Blšany,
Vsetín nebo Drnovice. O pár let později se usadila Opava s Kunínem na
čelo basketbalové extraligy - a na špici bojují dodnes.
Obrovské změny nastaly i v dalších sportech jejich
profesionalizací. Hlavně díky televizním přenosům stoupl zájem diváků
a současně i výrobců sportovního náčiní, výzbroje, obuvi i textilu.
Výrobci i velkoobchodníci brzy poznali, ţe se sport spolu s turismem
stávají rovnocenným partnerem průmyslu i obchodu. Reklama
prostřednictvím sportu je dnes nejen nejúčinnější, ale také relativně
nejlevnější. Stačí se podívat na dresy hráčů, ledovou plochu nebo
mantinely při hokeji, bilboardy na stadionech - nebo jenom na jména
bohatých podniků v názvech sportovních klubů nebo vrcholových
soutěţí. O tom, jaký dosah taková reklama má, jsem se přesvědčil při
jedné plavbě výletní lodí na Karibiku, kdyţ k snídani jsem na porci
másla objevil český nápis "Mlékárna Kunín".
Občané našeho regionu dobře vědí, ţe mezi vrcholové sporty v
ČR se z Trutnovska dostali házenkáři ze Dvora Králové, basketbalistky
z Trutnova a baseballisté z našeho údolí. Trutnov i Dvůr Králové o své
sportovce dobře pečuje, oba kluby mají i podporu místních
podnikatelů. Zoufalá finanční situace je však u našich baseballistů. Jak
vznikla? Deset let vedle sebe bojovaly v České národní lize tři kvalitní
baseballové týmy muţů: Svoboda, Mladé Buky a Trutnov. Nejlépe si
vedla Svoboda, kdyţ se několikrát dostala do podzimní baráţe s
moravskými ligovými týmy o postup do Extraligy. Vţdycky nám ten

poslední krůček nevyšel. Neměli jsme tak silnou a početnou hráčskou
lavičku, abychom přes prázdniny udrţeli jarní výkon týmu. Se sousedy
jsme se dohodli na vytvoření jediného týmu pod společným názvem
SB Rýchory. Náš vstup do Extraligy byl impozantní. První ročník jsme
skončili na čtvrtém místě, v pohárové soutěţi jsme došli aţ do finále a potom jsme ještě reprezentovali ČR na evropské soutěţi Vítězů
poháru v Holandsku. Druhý ročník naší účasti v Extralize jsme začali
mít finanční problémy. Nesehnali jsme peníze na trenéra, neměli jsme
ani na zahraniční posily. Náš sponzor uzavřel kohoutek a město sníţilo
dotaci na polovinu - a z té si ještě odebralo poplatky za ubytování
předchozího trenéra. Třetí rok naší účasti byl katastrofou. Probojovali
jsme se sice znovu do finále Evropského poháru (tentokrát ve
Španělsku), ale nesehnali jsme potřebné peníze na dlouhou cestu.
Nemohli jsme proto odjet a následovala vysoká pokuta od evropské
federace. Hráči si museli většinu nákladů na extraligová utkání platit
sami (kaţdý víkend tři zápasy!!) - a několik klíčových hráčů se
nemohlo často uvolnit ze zaměstnání.
Spoléhali jsme se na podzimní baráţ, ale nakonec nás předstihl o
jediný bod tým Sokola Hluboká nad Vltavou, který za postup do
Extraligy dostal do vínku pro letošní ročník osmset tisíc od svého
města. A jak to dopadlo s námi? Stále ještě máme dluhy, které
musíme rychle splatit. Jinak nemůţeme hrát ţádnou soutěţ ČBA a naši
hráči nemohou přestoupit nebo hostovat v jiném klubu. Ve městě
bohuţel není ţádný větší podnik,
pro kterého by bylo sponzorství
oboustranně výhodnou
záleţitostí. Potřebujeme muţský
tým udrţet alespoň po dobu
několika let v České národní
lize, neţli se najde buď
generální sponzor pro celou
nejvyšší baseballovou soutěţ nebo po dobu, neţli v našem
regionu vznikne úspěšný výrobní
podnik, který by potřeboval
reklamu pro své výrobky. Po tuto dobu by se město nemělo chovat k
baseballu jako k nechtěnému dítku. Na rozdíl od fotbalistů nebo lyţařů
nemá baseball moţnost získat potřebné finance na soutěţe provozem
ubytovny, hospody nebo lyţařských vleků. A kolik máme hráčů?
Seznam najdete uvnitř listu.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
BASEBALL - muži
Seznam hráčů SB Rýchory 2004:
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Baranec Petr Trutnov
Boček Jan Svoboda n/Ú
Dlabal Jaroslav Mladé Buky
Dubský Jiří Svoboda n/Ú
Fleischer Norbert Svoboda n/Ú
Iljev Pavel Trutnov
Jiránek Vojtěch Svoboda n/Ú
Köhler Ladislav Trutnov
Kovařík Marian Svoboda n/Ú
Kraus Michal Svoboda n/Ú
Louda Zdeněk Trutnov
Med Tomáš Mladé Buky
Nečina Jakub Svoboda n/Ú
Počekajlo Michal Trutnov
Poláček Filip Svoboda n/Ú
Pozděna René Svoboda n/Ú
Procházka Filip Mladé Buky
Roudný Robert Svoboda n/Ú
Sikora Jaroslav Trutnov
Sklenár Ladislav Svoboda n/Ú
Sklenár Radim Svoboda n/Ú
Svoboda Tomáš Trutnov
Špaček Pavel Trutnov
Vaněk Jan Svoboda n/Ú
Veverka Dušan Svoboda n/Ú
Vydra Oldřich Svoboda n/Ú
Wolf Martin Svoboda n/Ú
Zengler Radim Trutnov
Zmatlík Stanislav Svoboda n/Ú

V neděli 4. ledna 2004 se konala valná hromada klubu SB
Rýchory. Řešily se především základní problémy:
1. Jak uhradit dluhy
2. Jak pokračovat dál - společně nebo rozděleně
3. Zvolit si předsedu, účetní a výkonný výbor.
Hráči se dohodli, ţe přes všechny loňské problémy setrváme ve
společenství. Na úhradu dluhu pouţijeme členské příspěvky (vybereme
je do konce ledna) a poţádáme všechny tři zastupitelstva
zúčastněných klubů i místní sponzory o podporu.
Za trutnovské hráče bude ve výkonném výboru Roman Klempíř,
za mladobucké Michal Rotter a za svobodské Ing. Václav Jiránek.
Předsedou byl zvolen St. Ondráček. Kvalifikovanou a spolehlivou
účetní dodá pan Petr Vaněk.
Kromě výše jmenovaných funkcionářů slíbili pomoc další členové

sportovního klubu SB Rýchory - Antonín Poláček, Filip Procházka, Karel
Ševčík, Petr Valenta a Petr Vaněk. Rádi přivítáme účast dalších
zájemců o oţivení činnosti baseballu a softbalu v našem údolí. Zatím
se neozvali bratři Šenkové a rodina Hanáků, kteří měli lví podíl na
rozvoji baseballu a softbalu v našem údolí. A jak to vypadá s dětmi a
mládeţí?
V loňském roce pracovali se ţáky dva výborní trenéři klubu
Sparks BAK Mladé Buky - pánové Bohumil Martínek a Petr Mudroch,
juniory svědomitě dlouhodobě připravoval a vedl Roman Klempíř v
Trutnově a školáky vedl a zúčastňoval se soutěţí St. Ondráček.
Smíšený tým zvítězil v okresním i krajském kole školní soutěţe
softbalu, na celostátním turnaji byl čtvrtý. Mladobucký tým kadetů
reprezentoval Královéhradecký kraj na Olympiádě mládeţe. Letos
chceme navíc zorganizovat soutěţ škol v Tee-ballu. Na svobodské ZŠ
bude organizovat školáky Mgr. Karel Ševčík. Zájemci o baseball i
softball jsou zatím vítáni na trénincích v Mladých Bukách. Děvčata
trénují vynikající trenérky Jarča Andělová a Alena Kopecká.
FLORBAL
Soutěţe Asociace školních sportovních klubů vrcholí sérií
okresních přeborů, které se konají postupně během ledna ve velké
tělocvičně ZŠ Strţ ve Dvoře Králové nad Labem. Na hřišti o rozměrech
20 x 40m se hraje v plném počtu - tj. 5 hráčů + brankář. Z
okrskového přeboru, který se konal v prosinci, postoupil po velkém
boji tým starších ţáků ZŠ Mladé Buky. Na okresní přebor, který se
koná 23. ledna 2004 se připravoval společně se svobodskými hráči v
sobotu tréninkem ve velké sportovní hale na ZŠ Komenského v
Trutnově.
FOTBAL
Naši ml.ţáci se zúčastnili halového turnaje v Úpici. Sešlo se
celkem 12 hráčů (Berro, Beneš, Králová, Gloss, Boček, Trejbal,
Turyna, Pospíšil, Klucho, Ebert, Morávek, Štancl).V Úpici na nás
čekalo7 muţstev ( Úpice, Rtyně, Ţacléř A, Ţacléř B, Česká Skalice
A,B.C). Byli jsme zařazeni do skupiny A s Úpicí ,Ţacléřem A a Českou
Skalicí A. K prvnímu zápasu jsme nastupovali proti Ţacléři. Naši hráči v
tomto zápase zcela propadli, neboť byli nervozní a ani nevěděli co mají
hrát. Na turnaji v hale v této sezoně hráli poprvé. Byl to debakl 10:0.
Na druhý zápas jsme místo brankaře A.Trejbala dali T.Turynu a tento
tah se nám vyplatil. S Úpicí jsme sice prohráli 2:0, ale tři minuty před
koncem byl stav 0:0. Na poslední zápas ve skupině s Českou Skalicí,
kde jsme neměli jiţ co ztratit, jsme zkoušeli varianty pro poslední
utkání o 7-8 místo. Prohráli jsme 4:0 a skončili ve skupině na
posledním místě. Po tomto nevydařeném úvodu ve skupině uţ na nás
čekal poslední zápas o sedmé místo. Nechtěli jsme odjíţdět jako

poslední a po brankách P.Eberta (Turyna), D.Klucha (Ebert-Králová),
P.Beneš (Turyna), jsme porazili muţstvo České Skalice B 3:0. Vítězem
turnaje se stalo muţstvo Rtyně, které ve finále porazilo Českou Skalici
A 2:0. Nejlepší hráč Svobody T.Turyna Další turnaj 24.1 (Červený
Kostelec)
Jana Trejbalová
nahoru - obsah

Horké zprávy
Nejprve se musím omluvit čtenářům, ţe jsem v prosincovém
čísle SF 607 "uťal" na konci stránky zajímavý článek paní Dáši
Palátkové ze Svazku měst a obcí Krkonoše - měli jsme tehdy
přeplněné noviny (jen zpráva ze zasedání tvořila 4 stránky). Nezbylo
ani místo pro 5. díl seriálu Tomáše Wolfa. Dnes proto nejprve zbývající
část článku "Svazek Krkonoše hlásí ....:
Jak doplnil předseda Svazku J. Sobotka, záměr je s projektem
pokračovat i na zimní sezónu. "Je na Svazku jak seţene dostatečné
mnoţství finančních prostředků. Máme snahu rozšířit trasu autobusů
nejenom z léta do zimy, ale i kolem celých Krkonoš, tzn.i na území
Polska."
Svazek měst a obcí Krkonoše byl prezentován jiţ na několika
veletrzích cestovního ruchu. Jednak v Polsku, jednak Německu.
Důleţitým poznatkem Berlínského veletrhu Ski und Schnee je opustit
od prezentace pouze zimní sezóny. "Zájem ze strany návštěvníků je o
informace týkající se celého roku. Proto musíme změnit koncepci
propagace dosavadních zimních Krkonoš v celoroční nabídku," uzavřela
K Koupová, vedoucí pracovní skupiny SMO pro společnou
propagaci.Krkonoš.
Předseda Jan Sobotka pochválil všechny, kteří se Svazkem
spolupracují. "Jednotlivé projekty se ve své rozpracovanosti dostaly do
vysokých obrátek. Pokud by byla práce pouze na starostech, výsledky
by dnes nebyly tam kde jsou. Naším cílem je získání státních peněz na
profesionalizaci malého aparátu SMO. Kancelář by měla mít 2 - 3 lidi,
kteří se práci pro Svazek budou věnovat plně, společně s pracovními
skupinami. Valná hromada, Rada Svazku, starostové vše zastřeší
politicky."
V minulých dnech jsme dostali nový článek, který opět rádi
přetiskujeme:
Cyklotrasy

Sněhu přibývá a v Krkonoších se přesto věnují cykloturistice!
Dohoda o úpravě nyní jiţ 540 kilometrů běţeckých stop na hřebenech i
v blízkém podhůří Krkonoš bude s přibývající sněhovou pokrývkou
naplňována.
Ve Vrchlabí si však povídají o cykloturistice. Schází se tu nově
ustanovená pracovní skupina lidí - zástupci Svazku měst a obcí
Krkonoše, Správy Krkonošského národního parku, Klubu českých
turistů, Krajského úřadu Libereckého a Královéhradeckého kraje,
starostové některých obcí i podnikatelé. Zabývají se řešením
konkrétních úkolů vyplývajících z projektu cykloturistiky v Turistickém
regionu Krkonoše, "Krkonoše ze sedla kola" Jak potvrdil Dr. P.Klapuš,
nejdéle do poloviny roku 2004 by chtěli mít projekt rozpracován a
ujasněno i jeho financování. "Cílem je během dalších tří aţ čtyř let
vybudovat v Krkonoších kvalitní síť značených cykloturistických tras,
které budou korespondovat se sluţbami turistické autobusové a
ţelezniční dopravy jak na české tak i polské straně Krkonoš", doplnil
P.Klapuš.
Na posledním jednání ve Vrchlabí Ing. Miloš Růţička, pracovník
Krkonošského národního parku potvrdil, ţe Správa Krnap záměr
koordinované cykloturistiky jak v oblasti Krkonošského národního
parku, tak, i v podhůří vítá. Dále řekl: "Právě prospěchu ochrany
přírody hřebenových partií hor odpovídá rodící se projekt "Dlouhé tahy
převáţně z kopce", trasy vedoucí z vrcholových partií hor do niţších
poloh v podhůří." V současné době budou kompletní podrobné
podklady zpracovávány do digitální podoby. Aktuální, tzv. mateřskou
cykloturistickou mapu povede ve své "správě" za celou krkonošskou
oblast Krkonošský národní park. "Pro cykloturisty jsou důleţité
nejenom praktické výstupy - mapy a internetové podklady," upozornil
Petr Kiják. "Důleţité je, aby o projektu cyklotras byli informováni
hlavně pracovníci informačních center, recepční hotelových zařízení a
penzionů. Zvláště na ně se budou s poptávkou na mapky, jízdní řády
turistické dopravy i na další související sluţby se svými dotazy obracet
zájemci o cykloturistiku v Krkonoších a Podkrkonoší."
Dáša Palátková
PREZENTACE A SEMINÁŘE k programům v oblasti volného času a
sportu
V prosinci 2003 Rada Královéhradeckého kraje vyhlásila drobné
programy v oblasti volného času a sportu na rok 2004. Semináře se
uskutečnily ve dnech 12. a 13. ledna 2004 v budově Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje ve Wonkově ulici.
Obě tyto zájmové oblasti jsou pro náš miniregion velmi
významné, protoţe se týkají jednak výchovy dětí a mládeţe, ale mají
také význam při rozvíjení cestovního ruchu. Pokud budou naše návrhy

zařazeny do programů pro letošní rok, budeme čtenáře informovat.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Dopisy čtenářů
Děkujeme nejdříve spoluobčanům, kteří nás podpořili a vyzvali k
napsání tohoto příspěvku, který je vyjádřením našich pocitů. Bylo to
obtíţné, neumíme to a není to náš styl, ale jako občané a podnikatelé,
kteří se snaţí přispět k rozvoji městečka, jsme to cítili jako nutnost. Po
dva roky nás v našem staronovém bydlišti provázejí špinavé pomluvy
a spekulace.
Tedy: Za nemalé peníze jsme koupili částečně zdevastovaný,
neudrţovaný objekt s malou restaurací. Pro někoho šílenost, pro
jiného výzva. Tuto výzvu jsme přijali a brzy pohostinskou činnost po
nejnutnějších technických a hygienických úpravách obnovili. Nikdy
jsme ale nechtěli provozovat pouze nějaký "nočník" a ani to
neplánujeme.
S elánem jsme se pustili do obrovské práce, ve dvou jsme
provozovali a postupně vylepšovali vznikající restauraci a zároveň od
komína po sklep opravovali objekt. Byli jsme spokojení, ale i unavení.
Mnoha místním lidem a firmám byla nabídnuta práce při opravách, ale
jen části z nich se podařilo dodrţet slib.
Postupným rozšiřováním a zkvalitňováním sluţeb jsme museli
provádět nějaké nutné změny a úpravy a přirozeně se dopustili i chyb,
ale snaţili se je napravit. Hned v počátku jsme ztratili pár zákazníků
kvůli naší neochotě poslouchat a zapojovat se do špinavostí a pomluv
na nám ještě neznámé spoluobčany a osobnosti města. To byly
začátky. Udiveni kolotočem nehorázných lţí, pomluv a intrik, o naší
údajné nenávisti k místním občanům, o upřednostňování cizinců aj.,
jsme se začínali orientovat. Dokonce i turisté se nás na to ptali! Prostě
hnůj. Někdo vyvíjel nesmírné úsilí, aby naši činnost trvale poškozoval.
Arogance hraničící s vydíráním se u někoho začala stávat důvodem
návštěvy. I kdyţ nás to mrzelo, zůstali jsme nad věcí.
Jako provozovatelé jsme nikdy nikoho bezdůvodně nevykázali,
cedulkou s několika vlajkami na dveřích jsme vyjadřovali poskytování
sluţeb příslušníkům kteréhokoliv státu či rasy, protoţe jazykové
schopnosti nám to umoţňovaly.Vţdy jsme naslouchali, ale nesnášíme
DIKTÁT. Okolnosti nás donutily upravit naši činnost, coţ se časem
ukázalo jako správné rozhodnutí a byl klid. Pomluvy jsme se naučili
ignorovat.

Kdyţ jsme později v listopadu 03 docela útulnou hospůdku (dle
norem EU) pronajali a začali se věnovat jiným zajímavým záměrům a
chtěli si uţ konečně odpočinout, začalo všechno znova. Od prvního dne
to tu připomínalo léta zavřený svatostánek. Být první a vyzvracet ze
sebe ten uţ "vyčichlý hnůj" novým uším byl pro někoho způsob, jak se
představit. Jako dům na písku tu asi vznikla "pevná přátelství". I kdyţ
jsme to trochu čekali, bylo to velmi smutné i trochu úsměvné.
Nevšímali jsme si toho, ale zůstat nad věcí se nám tentokrát jiţ
nepodařilo. Změnilo se to v plánované provokace proti nám, zneuţití
lidské naivity a také to přispělo k rozhodnutí nájemce jeho záměr tady
ukončit, coţ jsme také podpořili a doporučili. Nešlo uţ jinak a
zvrácenosti konce roku 2003 jsme předali Policii.
Váţíme si těch, kteří během naší činnosti rozpoznali intriky do
kterých jsme byli vtaţeni, dokázali se i po čase omluvit a vysvětlit svůj
chybný úsudek. Řídit se mapou a neptat se na cestu je jistější, neţ dát
na řeči nějakého "vozky". Raději hned sdělujeme, ţe aţ najdeme nové
vhodné nájemce, budeme se také věnovat novým záměrům,
plánované renovaci druhého objektu, atd.
A s úctou k lidem, kteří se zabývají stavem společnosti a
mezilidskými vztahy ve městě, si dovolíme podotknout …prostě
nevzdávejte se ve své těţké práci. Omlouváme se za způsob formulace
našeho příspěvku, ale byli jsme znechuceni…..
8.1.2004 Jana a Petr Wojtěchovi
pozn.red.: Připomínám občanům, že přestupky proti občanskému
soužití profesionálně řeší přestupková komise, která pravidelně zasedá
na radnici. Pokud máte nějaký problém, který je v kompetenci
městské rady nebo městského zastupitelstva, doporučuji vám, abyste
se obrátili na některého ze zastupitelů. Zastupitelstvo má rozhodující
slovo, ale k rozhodnutí potřebujete osm hlasů! Znáte vůbec svých
patnáct zástupců? Připomenu je:
Dáša Berrová - starostka
Jaroslav Horák - místostarosta
Ing. Věra Javůrková - radní
Ing. Václav Jiránek - radní
Ing. Jaroslav Chmelař - radní
Josef Slanina, Karel Riegel, Ing. Jan Bena, Ivo Šubrt, RNDr. Radko
Tásler, Ing. Milan Oravec, Mgr. Zdeněk Rolenec, Mgr. Svatava
Juhászová, Petr Kadrmas, Petr Vlček.
nahoru - obsah

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


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





ŽÁDOST 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 ENERGETIKA … skupina 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
NOVÁ POLIKLINIKA … v Trutnově: ústředna 499 859 777
RTG, ULTRAZVUK
NEUROLOGIE
UROLOGIE
CHIRURGIE
ORL
INTERNA
499 859
ORTOPEDIE
499 859

499
499
499
499
499
499
757
499
752

859 743
859 764
859 759
859 755
859 759
859 758 MUDr. Ferkl
MUDr. Svoboda
859 751 MUDr. Audy
MUDr. Gretz

SVOZ NEBEZPEČNÝCH ODPADŮ 2004 … Na základě smlouvy
mezi Městem Svoboda nad Úpou a firmou Transport Trutnov byly
pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného odpadu na
soboty:
Stanoviště
3.1.2004
6.3.2004
1.5.2004
3.7.2004
4.9.2004
6.11.200

Svoboda
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00
9,00

-

náměstí
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

10,00
10,00
10,00
10,00
10,00
10,00

-

u Rýchorky
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
11,00

nahoru - obsah

