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Úvodník - Svoboda ve svazku měst a obcí
V uplynulém týdnu jsem získal velmi zajímavé informace o účasti
našeho města ve dvou významných svazcích. Jedním je Svazek sedmi
obcí "Východní Krkonoše" a druhým "Svazek měst a obcí Krkonoš". V
tom prvním jsou členy Pec pod Sněžkou, Malá Úpa, Horní Maršov,
Svoboda nad Úpou, Mladé Buky, Janské Lázně a Černý Důl. O
důvodech i perspektivách tohoto sdružení psala v úvodníku SF 588 již
4. března 2003 starostka Svobody paní Dáša Berrová. Cituji: "Priority
máme určené s reálnou šancí je uskutečnit. V první řadě bychom chtěli
v našich obcích zavést internetovou síť pomocí mobilního operátora.
Další věcí je najít společné řešení likvidace domovního odpadu, péče o
seniory a také dopravní obslužnosti mezi našimi obcemi." Od té doby
starostové sedmi obcí součinnost prohloubili a rozšířili. Jejich poslední
setkání, rozšířené o provozovatele lyžařských areálů Janské Lázně a
Malá Úpa (pánové Kirnig a Mgr. Petr Hynek), Mladé Buky a Černý Důl
(p. Martinov), Svoboda nad Úpou (Petr Kadrmas) a Pec pod Sněžkou,
ekology (SEVER, RNDr. Pavel Klimeš manželkou a RNDr. Radko
Tásler), šéfy dopravy Skibusů (pp. Michal Syrovátka a Kula), o
zástupce sportovních klubů (za jezdecký oddíl Krakonoš p. Alek Pejos),
o tajemníka Svazku měst a obcí Krkonoš, zástupce Infocentra Pec sl.
Evu Lorencovou ml.a Infocentra Svoboda nad Úpou p. Búše. Obce
zastupovali pp. Ing.Václav Němec (JL), Vladimír Holomíček (MB),
Zdeněk Kraus (ČD), Ing. Petr Kučera (HM), pí Eva Lorencová (Pec)
Lubomír Mocl (MÚ) a Dáša Berrová (SV).
Telefonickou pozvánku na toto setkání jsem dostal bohužel až
pár hodin před zahájením - a netušil jsem, jak významné celebrity (=
vážené osobnosti) našeho regionu tam objevím a hlavně jsem
nepředpokládal, že z takové události nebude podrobný zápis. Bohužel
mě nenapadlo vzít si kromě fotoaparátu také poznámkový blok a
tužku. Postupně se účastníci setkání představili a během jednání řekli
své představy o zlepšení atraktivnosti našeho regionu pro domácí i
zahraniční turisty. Vytiskneme pár desítek dnešního čísla SF navíc a
požádáme účastníky pátečního setkání, aby své připomínky a náměty

podali v písemné formě. Bylo by to pro naše čtenáře velmi zajímavé
čtení.
Pokud jsem někoho z účastníků setkání vynechal, omlouvám se.
Dvoučlenný tým kabelovky z Mladých Buků přišel až na závěr jednání,
takže nemáme ani souvislý zvukový nebo obrazový záznam jednání.
Na jednání druhého - a mnohem většího sdružení (Svazek města
a obcí Krkonoš) byl ve čtvrtek 20. listopadu do Špindlerova Mlýna
delegován za naše město místostarosta p. Horák. Řekl mi, že byli
přítomni kromě zástupců desítek krkonošských měst a obcí
představitelé obou krajů, ve kterých Krkonoše leží, zástupci KRNAPu a
významných regionálních institucí. Vzhledem k tomu, že tajemník
svazku p. Michal Vávra z Vrchlabí již podrobně zapisoval celý průběh
pátečního jednání našeho miniregionu, určitě bude mít i perfektní zápis
ze čtvrtečního jednání ve Špindlu. Požádáme jej o zprávu a tu našim
čtenářům předložíme.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FLORBALOVÝ TURNAJ "O MARŠOVSKÝ POHÁR"
Dne 19.11. 2003 se uskutečnil již 7. ročník populárního
florbalového turnaje o Maršovský pohár. Turnaj byl pořádán k 10.
výročí otevření nové budovy naší školy. Turnaje se zúčastnilo celkem 9
týmů a vítězství obhajoval Horní Maršov. V každém týmu nastoupil
jeden dospělý, což dodává zajímavost a je to specifikum Maršovského
poháru. Hrálo se ve skupinách po třech, do vyřazovací části postoupilo
osm nejlepších.
Škoda, že se letos nezúčastnil tým Svobody, který byl ve všech
předchozích ročnících zdatným soupeřem všech florbalových školních
týmů.
Výsledky:
skupina A:
Horní Maršov - KZČ Eldorádo 1 : 5 (gól za Horní Maršov Báchor)
Horní Maršov - Mladé Buky 4 : 2 (2x Libřický P.; Báchor; Dolejška T. Majzel, Drábek)
KZČ Eldorádo - Mladé Buky 1 : 3 (P.Skuček - 3x Jan Fiedler)
skupina B:
Havlíčkův Brod - 1. ZŠ kpt. Jaroše Trutnov 2 : 1
Havlíčkův Brod - 5. ZŠ V Domcích Trutnov "B" 3 : 2 (po prodloužení)

ZŠ kpt. Jaroše Trut. - 5. ZŠ V Domcích Trut. "B" 1 : 0
skupina C:
ZŠ Mládežnická - 5. ZŠ V Domcích Trut. "A" 0 : 3
ZŠ Mládežnická - Gymnázium Vrchlabí 1 : 4
5. ZŠ V Domcích Trut."A" - Gymn.Vrchlabí 2 : 1P
Pořadí rozhodující o nasazení do play-off
1 5. ZŠ V Domcích Trut. "A" 5 5 : 1
2 Havlíčkův Brod 5 5 : 3
3 Gymnázium Vrchlabí 4 5 : 3
4 KZČ Eldorádo 3 6 : 4
5 Mladé Buky 3 5 : 5
6 1. ZŠ kpt. Jaroše Trutnov 3 2 : 2
7 Horní Maršov 3 5 : 7
8 5. ZŠ V Domcích Trut. "B" 1 2 : 4
9 ZŠ Mládežnická 0 1 : 7
Play-off - Maršovský pohár
5. ZŠ V Domcích "A" - 5. ZŠ V Domcích "B" 5 : 3
KZČ Eldorádo - Mladé Buky 3 : 1 (3x P. Skuček - J. Fiedler)
Havlíčkův Brod - Horní Maršov 1 : 4 ( 2x Libřický P., Libřický J.,
Pradáč)
Gymnázium Vrchlabí - 1. ZŠ kpt. Jaroše Trutnov 0 : 1
Semifinále
5. ZŠ V Domcích Trutnov "A" - KZČ Eldorádo 2 : 1
Hor. Maršov - 1. ZŠ kpt. Jaroše TU 2 : 0 (2x Libřický)
O třetí místo:
KZČ Eldorádo - 1. ZŠ kpt. Jaroše Trutnov 0 : 2 po trestných stříleních
Finále:
Horní Maršov - 5. ZŠ V Domcích TU "A" 2 : 1 po prodloužení (Dolejška
L., Báchor)
Velká gratulace a poděkování všem za hladký a férový průběh turnaje
a opět za rok !!!
Horní Maršov reprezentovali: Adam Šimůnek (nejlepší gólman
turnaje), Wolfík Koc, Tomáš Dolejška, Honza Pradáč, Kuba Libřický,
Lukáš Ledvinka, Lukáš Dolejška, Petr Zdražil, kapitán Tomáš Báchor a
Petr Libřický
Mladé Buky: Martin Tamchyna, Jan Fiedler, Lukáš Majzel, Vojta
Drábek, Jan Holakovský, Petr Bašus, Lukáš Kovačík, Lukáš Karban,
Patrik Bezděka, Jan Dvořáček, Lukáš Šlechta, Vojta Martínek, Lukáš
Mudroch a Ondřej Syrovátka.
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Historie a současnost svobodské sokolovny
Někdy dokáže kamínek uvolnit celou lavinu. Impulsem k
pracnému hledání informací o historii, současnosti i budoucnosti
sokolovny ve Svobodě nad Úpou byl telefonát mladé dámy - Ivany
Hettlerové, která pátrala po materiálu pro svoji studijní práci. Něco
málo jsem o sokolovně věděl, ale především jsem měl představu o
tom, kde kvalitní informace hledat. Když už jsem věnoval spoustu času
a energie k vyhledávání materiálů pro mladou studentku, využiji toho i
pro potěšení čtenářů místního, případně regionálního tisku.
1) O stavbě svobodské sokolovny píše na stránkách své kroniky
německý učitel, historik a kronikář Josef Demuth v obsáhlé kronice
našeho regionu "Trautenauer Bezirks-Kunde" .
2) Bohužel jen málo informací najdeme ve svobodské kronice, jejíž
podstatnou část psal a ilustroval český učitel, historik a kronikář
František Koudelka (str. 54, 67 a 74).
3) Svobodský sběratel a publicista Antonín Tichý psal o sokolovně ve
svém seriálu o historii Svobody v místním týdeníku Svoboda fórum a
hlavně v měsíčníku Krkonoše. V čísle 9/98 najdete obsáhlý článek s
dobovými fotografiemi pod názvem "V dlouhých hustých řadách s
vlajícím praporem ..."
4) Do místní knihovny dodal unikátní pohlednice a fotografie ze své
obsáhlé sbírky pan Oldřich Krám. Fotografie sokolovny je
bezkonkurenční.
5) Majitel neuvěřitelného množství pohlednic, fotografií i historických
lyží a saní - pan Jan Hainiš má perfektně archivované pohlednice z
různých oborů lidské činnosti v Krkonoších. U něj jsem si přefotil
pohlednici s obrázkem sokolovny (Hotelu Turnhalle) z konce XIX.
století. Tutéž pohlednici v originále jsem o pár dnů později získal pro
digitalizaci od pana Kráma.
6) Turisté i obyvatelé východní části Krkonoše důvěrně znají pod
jménem "Šedý Vlk" pana J. Hofmana, který má svůj byt na
Rýchorském sídlišti přeplněn sbírkou písemností i historických
předmětů z celých Krkonoš - a který marně obchází regionální
instituce, aby získal prostory pro umístění své sbírky. Pokud ho
náhodně nepotkám na silnici nebo při některé společenské akci, těžko
je k zastižení ve svém bytě. Ale určitě se u něj najdou písemnosti k
historii sokolovny.
7) Hodně informací jsem získal od sourozenců Kvačkových, kteří
prožili své dětství od r. 1945 ve Svobodě - a oba dobře znali tehdejší
svobodská sportoviště: kluziště s mantinely na hokej u sokolovny,
tenisový kurt proti sokolovně, atletickou dráhu na stadiónu a
samozřejmě vytápěnou a pečlivě udržovanou tělocvičnu i malý sál na

stolní tenis v sokolovně.
8) Svobodskou sokolovnu znám důvěrně od mého přistěhování do
Krkonoš v r. 1951. Tehdy jsme bydleli ve Velké Úpě (později v Peci,
potom v Horním Maršově, Janských Lázních a nakonec ve Svobodě
nad Úpou). Dojížděl jsem do Prahy na studia tělesné výchovy. Od roku
1952 jsem přešel do Brna a ještě ve stejném roce jsem zorganizoval
ve Velké Úpě "Týden sportu". Jeho součástí (kromě série závodů na
lyžích) byla i tělocvičná akademie v nejlepší dostupné tělocvičně
miniregionu - v sokolovně ve Svobodě nad Úpou. Když jsem v r. 1968
nastoupil jako učitel tělesné výchovy na svobodskou základní školu,
přesvědčil jsem tehdejšího ředitele školy Miroslava Valentu o tom, že
malá školní tělocvična nevyhovuje potřebám kluků. Po celou dobu
mého působení na svobodské škole jsme sokolovnu plně využívali
nejen pro školní tělesnou výchovu, ale také pro zájmovou činnost ve
volném čase dětí. Využívali jsme i hřiště a brouzdaliště u sokolovny.
Každé pondělí, středu a víkend jsme sokolovnu dokázali zaplnit
stovkou dětí. Mohl bych dlouze vyprávět o nácviku na spartakiády, o
volejbalových zápasech, o softbalových turnajích na hřišti u sokolovny
(včetně mistrovství Evropy!) nebo o výborových schůzích TJ Tatranu,
kde pod vedením pana Ing. Jana Hančila své oddíly zastupovali: lyžaře
p. Kadrmas, fotbal p. Pilný, volejbal p. Gebrt, atletiku p. Topka, ZRTV
pí Gebrtová, stol. tenis p. Bureš, školu a softbal p. Ondráček, pokladnu
p. Kábrt. Ale to by bylo nošení dříví do lesa. Zajímavější by bylo spíše
připomenout průběh vzestupu, slávy i chátrání sokolovny. Pamětníci
by mohli vyprávět o všestranném využívání sálu i přilehlé hospody.
Škoda, že neexistuje kronika sokolovny. Našli bychom v ní
záznamy o bálech, kinech, divadelních představeních, veřejných
schůzích, besídkách, školních shromážděních, přednáškách atd., atd.
Kdo si ještě dnes vzpomene, jak se v sále sokolovny topilo ve velkých
kamnech na koks, v malém sále později dvěma naftovými kamny? Kdo
pamatuje, jak jsme se školáky kopali, betonovali a zasypávali napojení
sokolovny na parovod? Dáme ještě ve vzpomínkách na papír defilé
všech domovníků, kteří se starali nejen o úklid, ale také o bezkonfliktní
provoz všech složek, které v poválečné době sokolovnu využívaly?
Přivítáme písemné příspěvky všech pamětníků. Doplníme historii
svobodské sokolovny a přidáme návrhy na rekonstrukci chátrající
budovy i šance na její další využití. Ozvěte se! (pokračování příště)
-so
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Horké zprávy

Pátral jsem po informacích ze čtvrteční schůzky Svazku města a obcích
Krkonoše. V pátek večer mi přišel mail od paní Dáši Paletkové, ve
kterém jsou nejdůležitější informace vyčísleny. Díky tomu budete mít
čerstvé zprávy o významu naší účasti ve Svazku měst a obcí Krkonoš.
Podpis Dohody
Ve čtvrtek 20. listopadu byla ve Skiareálu Sv.Petr podepsána
dohoda o spolupráci při realizaci projektu "Krkonoše lyžařský běžecký ráj". Dokument stanoví, že bude upravováno celkem 527km
670 m lyžařských stop. Z toho Krkonošská lyžařská běžecká cesta:
91km 683 m, turistické lyžařské cesty: 366km 487 m a homologované
závodní tratě: 69km 500 m. Dohodou je o 177 km prodlužena délka
doposud upravovaných tras.
K podpoře projektu se v Dohodě svými podpisy zavázaly obce a
města Svazku Krkonoše, provozovatelé lyžařských areálů, Kraj
Královéhradecký a Liberecký, Správa Krkonošského národního parku,
Horská služba Krkonoše a Sitour s.r.o.. Dr. Pavel Klapuš k setkání
uvedl: "Všech 520 kilometrů běžeckých tratí bylo zmapováno, všechny
budou pravidelně upravovány, některé musíme nově označit. Značení
v terénu musí korespondovat se značením v mapách. Vedení tras i
značení a způsob úpravy byly dohodnuty se Správou KRNAP v souladu
s potřebou ochrany přírody. Jsou zpracovány podklady pro Územní
rozhodnutí o změně využití území pro lyžařské běžecké tratě. Úspěšný
průběh tohoto stavebního řízení umožní v budoucnu jak průběžnou
součinnost s ochranou přírody, tak i získávání finančních prostředků z
domácích i zahraničních fondů. Svazku Krkonoše se již na projekt
"Krkonoše lyžařský - běžecký ráj" podařilo z Fondu malých projektů
PHARE, z Programu podpory domácího cestovního ruchu ministerstva
pro místní rozvoj a Nadace Duhová energie ČEZ, získat přes milion
korun, které mohou téměř ze 60% uhradit náklady provozovatelů.
Vydáno je cca 50.000 novelizovaných propagačních skládaček, v
terénu bude do 10. prosince 2003 umístěno 21 kusů nových velkých
pohledových map znázorňujících panorama Krkonoš - Východ, Střed i
Západ od malířky Zuzany Paslerové - Millnerové z dílny firmy SITOUR
se všemi běžeckými stopami", upřesnil Dr. Pavel Klapuš.
LAVIČKY SLOUŢÍ TURISTŮM
i občanům k odpočinku a k občerstvení. Kdysi jich bývaly desítky, dnes
bychom je spočítali na prstech. Bohužel ne všechny mají naději na
přežití. Dokladem je zánovní lavička na Horské ulici. Na té si parta
mladíků již vyzkoušela kvalitu svých nožů. Škoda, že se nenašel nikdo,
kdo by nám pomohl zjistit autory jejich výtvarného díla. Rádi bychom
je po zásluze odměnili.
STAVEBNÍ RUCH na nábřeţí Úpy

(ulice Pod lipami) určitě neušel pozornosti občanů. Dozvěděli jsme se,
že zaměstnanci povodí Labe zpevňují vozovku betonovými panely, aby
těžká technika neponičila inženýrské sítě, až začnou betonáři
zpevňovat břeh Úpy.
nahoru - obsah

Albeřické jeptišky
Již to bude téměř dva roky, kdy mě zavolala řádová Sestra
Augusta, abych jim nafotil budovu, ve které řádové Sestry prožily řadu
krušných, ale také krásných let. V albeřickém údolí je bývalá škola
ráno ve stínu a téměř celé dopoledne v protisvětle. Proto jsem tam
jezdil několikrát, nežli jsem nafotil budovu podle svých představ. Mohl
jsem si prohlédnout také interiér a i tam jsem pořídil sérii fotografií.
Teprve postupně jsem se dozvídal nejen o tom, že pobyt jeptišek v
Albeřicích končí (budova byla prodána novému majiteli), ale také o
tom, jak se vůbec řádové Sestry do Albeřic dostaly a co všechno za
dobu jejich pobytu vykonávaly. Sestra Augusta mi navíc zapůjčila
poutavé vyprávění o příchodu jeptišek do Krkonoš, když byly z
Broumovska vykázány.
Je to povídání nesmírně zajímavé a redakce měsíčníku Krkonoše
je hodlá v lednovém čísle zveřejnit.
Určitě se najdou pamětníci doby, kdy řádové Sestry jezdily za
velmi namáhavou prací do přádelen lnu - a možná, že někdo má ještě
nějaké zajímavé fotografie nebo písemné materiály z té doby. Ozvěte
se, rádi bychom získali co nejvíce informací! Pokud potkáte pana
Hofmana (Šedého Vlka), požádejte ho, aby se mi ozval. Zajímáme se
také o historické materiály o svobodské sokolovně nebo o výstavbě
atletického stadiónu.
Nejsem policajt, jsem ale občan!
V pondělí 24.11.2003 krátce po osmé hodině ranní jsem jel z
mladobucké školy na dvě hodiny domů. Když jsem míjel označené
stopy na silnici po nešťastném střetu paní Kyselové s rychle jedoucím
autem, myslel jsem na všechny ty zbytečně zmařené životy
svobodských občanů. O pár stovek metrů dál jsem ve zpětném zrcátku
viděl bílého forda, který se ke mně rychle přibližoval. Když mě míjel
nepřiměřenou rychlostí, zatroubil jsem na něj a ukázal mu pět
roztažených prstů, abych řidiči připomněl, že má jet padesátkou.
Vůbec se nevzrušoval a pokračoval stejnou rychlostí. Když zabočil před
benzínkou do průmyslové zóny, jel jsem za ním až k sídlu firmy xxxxx
(bývalé uhelné sklady). Pak následoval přibližně tenhle dialog: "Víte,

jakou rychlostí jste jel v obci?"
"Co vám je po tom, jste policajt?"
"Ne policajt nejsem, ale jsem občan a vadí mi, když někdo zabíjí lidi na
ulici."
"Co vám je do toho, stejně nemáte svědky!"
Za tu dobu, co jsem ve Svobodě, zabili řidiči rychlou jízdou již
pět občanů! Kdykoliv projíždím místa těchto nehod, musím myslet na
to, že by ještě byli u svých rodin, kdyby se podařilo přinutit
bezohledné řidiče respektovat dopravní předpisy. Mou jedinou zbraní
je fotoaparát nebo papír a tužka. Budu se snažit zaznamenat SPZ těch
řidičů, kteří evidentně překročí povolenou rychlost v našem městě a
budu své poznatky zveřejňovat. Je možné, že se občas ocitnu u soudu.
Soudci bývají vzdělaní lidé a já si rád s moudrými lidmi pohovořím.
PS Původně jsem chtěl psát z úplně jiného šuplíku, ale situace na
našich silnicích (hlavní tah na Pec nevyjímaje) je tak žhavé téma, že
se musíme do řešení pustit sami, pokud chceme přežít!!
-so
nahoru - obsah

Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
VEŘEJNÁ VÝZVA
Svazek obcí východní Krkonoše hledá zájemce na obsazení pracovního
místa, tajemník svazku s nástupem v I.Q. 2004
Předpoklady:
· způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost
· ukončené vysokoškolské, eventuelně středoškolské vzdělání
· znalost AJ, NJ
· práce na PC (WORD, EXCEL)
Písemná přihláška musí obsahovat:
· jméno, příjmení, titul, datum a místo narození, státní příslušnost,
místo trvalého pobytu, číslo občanského průkazu, datum a podpis
zájemce.
K přihlášce se připojí tyto doklady:
· životopis s údaji o dosavadních zaměstnáních, odborných znalostech
a dovednostech
· výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší 3 měsíců
· ověřenou kopii dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání

Platové podmínky dle nař. vlády ČR č. 253/1992 Sb. v platném znění.
Přihlášky zasílejte poštou nebo doručte osobně v zalepené obálce,
označené "Neotvírat!" do 15. prosince 2003 do 14.00 hodin na Obecní
úřad Horní Maršov, 542 26 Horní Maršov 102.
Ing. Petr Kučera, Předseda Svazku
Tel.: 499 874 156
Email: starosta@hornimarsov.cz
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz




PROSINCOVÍ OSLAVENCI … Významné životní jubileum slaví v
prosinci jen dva občané - paní Anna Drábková a pan Miroslav
Jiruška. Oběma přejeme do dalších let pevné zdraví a hodně
duševní pohody
MEGA PLUS s.r.o oznamuje … Zimní provoz lanové dráhy bude
zahájen v sobotu 29. 11. 2003. Do provozu budou uvedeny
všechny lyžařské vleky areálu Černá hora - Janské Lázně.
Mgr. Petr Hynek










Koupím byt na Rýchorském sídlišti … nebo ve Svobodě nad
Úpou. tel: 604 893 686
PILA … řežeme na zakázku trámy, prkna, fošny ve Svobodě nad
Úpou - (bývalé uhelné sklady)
Sběr šrotu … otevřeno PO -PÁ 8 -12 hod. tel. 732 768 464 pp.
Zejfart a Köhler.
NEVÍTE, PO ČEM TOUŢÍ VAŠE DĚTI? … Po velmi úspěšné akci
o loňských Vánocích připravila i letos paní Sochorová v Prodejně
hraček DAMI na rohu ulice 5. května a náměstí Svornosti pro
děti omalovánky, které jsou součástí dopisu Ježíškovi. Děti
mohou své dopisy dávat do schránky v této prodejně - a paní
Sochorová se postará o to, aby dopisy našly svého adresáta.
ADVENT ZNAMENÁ "PŘICHÁZÍ"! … a blízko, blizoučko je
Štědrý Den. Obchodníci, služby, nezapomeňte informovat
občany o otvíracích dobách a mimořádných nabídkách na Vánoce
i dobu mezi svátky a Novým rokem. Čekáme také na nabídku
rybářů!
VOLNÁ PRACOVNÍ MÍSTA … TEXLEN - LENA, a.s. Mladé Buky,
Krkonošská 51 přijme větší počet zaměstnanců do 4 směnného
(nepřetržitého provozu) na pozice






Obsluha textilních strojů - seřizovač (pomocník) tkalcovských
stavů.
Výhodu mají zaučené nebo vyučené tkadleny nebo seřizovači.
Nástup možný během 1. čtvrtletí 2004, u vybraných profesí i
dříve.
Kontakt: pí Jaroslava Řemínková, tel. 499 873 181 - 183
Mikulášská zábava … V pátek 28.11.2003 ve 20.00 hodin v
restauraci "U Luboše", Vám k poslechu a "tanci zahraje country
skupina JARNÍ VÁNEK
Vstupné 50,-Kč. Předprodej vstupenek přímo v restauraci "U
Luboše".
SPORTOVNÍ I KULTURNÍ NABÍDKY … na vánoční prázdniny
najdete v příštím čísle SF, které vyjde v úterý 9. prosince 2003.
Veřejná vyhláška Město Svoboda nad Úpou, jako pořizovatel
územně plánovací dokumentace, oznamuje ve smyslu
ustanovení § 21 odst. 2 zákona č. 50/1976 Sb., o územním
plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění
pozdějších předpisů veřejné projednávání konceptu řešení
územního plánu města Svoboda nad Úpou, které se uskuteční ve
čtvrtek 27.11.2003 v 16.00 hodin ve školní jídelně Základní
školy ve Svobodě nad Úpou. Koncept řešení územního plánu
bude vystaven od 23.10.2003 po dobu 30 dnů na Městském
úřadě ve Svobodě nad Úpou v kanceláři hospodářsko - správního
odboru k veřejnému nahlédnutí. Do 30 dnů ode dne veřejného
projednávání mohou vlastníci pozemků a staveb, jejichž práva
jsou dotčena konceptem řešení územního plánu obce podat své
námitky.
Dagmar Berrová v.r. Ing. Alena Holá v.r.
nahoru - obsah

