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Úvodník - Jak využít volný čas?
Ţádný volný čas nemáte? Moţná ţe právě Vy ne (i kdyţ o tom
pochybuji), ale i ti nejpilnější školáci si při dobré vůli najdou kaţdý den
nějakou hodinku, kterou by mohli vyplnit sportem nebo rozvíjením
svých koníčků a zálib. O tom, ţe "zahálka je matkou hříchu", věděl uţ
Komenský. Kdyţ dnes hlásáme, ţe nejúčinnějším bojem proti
kriminalitě mládeţe a drogové závislosti je zajímavý program pro
vyuţití volného času, objevujeme Ameriku.
Kde jsem k dnešnímu námětu na úvodník přišel? Kdyţ jsme ve
čtvrtek čekali na Krakono-šově náměstí na vnučku, která chodí do
trutnovské lidovky na housličky, uviděl jsem jednu ţákyni ze 4. třídy,
jak kreslí ve skupině mladých výtvarníků "zušky" (Základní umělecká
škola) a o chvíli později dva starší ţáky, kteří šli na trénink florbalu ke
kolegovi Petru Horčičkovi. Věděl jsem i o dalších ţácích, kteří dojíţdějí
za svými zájmy do okresního města. Vyuţil jsem toho, kdyţ jsem
následující den jsem suploval ve čtvrté a páté třídě. Udělal jsem si
průzkum, kolik dětí pravidelně vyplňuje svůj volný čas zájmovou
činností. Byl jsem příjemně překvapen. Pouze tři ţáci z obou tříd
nemají ve svém programu nějakou kulturní nebo sportovní aktivitu. U
většiny mladobuckých dětí to jsou především sporty - fotbal, baseball,
softbal, florbal, volejbal, lyţování, "sokol" (u kaţdého sportovního
oddílu minimálně dva zkušení vedoucí, trenéři nebo cvičitelé), dále
rybářský krouţek (Horní Maršov) a Mladí hasiči. Překvapilo mě, kolik
dětí ze 4. a 5. třídy jezdí navíc na různé aktivity do Trutnova. Např. do
ZUŠ hudební a výtvarné, na taneční krouţek, stepování, výrobky ze
slámy, modelářský krouţek, karate, lední hokej a bruslení, plavání.
Pokud by to někoho zajímalo podrobněji, dodám přesný seznam, který
chci v průběhu příštího týdne kompletovat.
Hned po příjezdu domů jsem sondoval, jak je to ve Svobodě.
Zjistil jsem, ţe se slibně rozvíjí práce s mládeţí ve fotbale, perfektní
jsou mladí hasiči, jiţ dlouhodobě je na výši lyţařská přípravka (paní
Holubová a široký kolektiv zkušených trenérů), rybářský krouţek
(oficiálně v Horním Maršově, ale za vydatné spolupráce se
svobodskými rybáři) a po mnohaleté odmlce pravidelně funguje v
Rýchorce stolní tenis. Na škole vím o tanečním a pěveckém krouţku,

další šance ještě do dalšího vydání SF zjistím u ředitele školy.
Předpokládal jsem, ţe vše o vyuţití volného času dětí, mládeţe i
dospělých najdu na webových stránkách města nebo školy. Dopadl
jsem ale jako sedláci u Chlumce. Pod heslem "volný čas" jsem na
webových stránkách města našel: "Svobodští hasiči pomáhají při
likvidaci následků ničivých povodní" - a na školních webových
stránkách o nabídkách pro volný čas také nic. Třeba se něco objeví po
dnešním úvodníku. Kdyţ uţ jsme u školy - stejně jako mnoho dalších
fotoamatérů se snaţím zachytit kaţdý zajímavý okamţik průběhu
rekonstrukce. Denně se dívám na stavbu ze všech stran a nemohu se
dočkat nové střechy. Dnes uţ vím, jak bude po dokončení vypadat.
Zašel jsem si na stavební úřad a získal z projektové dokumentace
pohledy. Ten čelní dnes předkládám čtenářům. Potěšilo mě, ţe autor
rekonstrukce alespoň opticky sníţil nástavbu.
-so
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Sportovní zprávy
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Svoboda - Libeč
1:3
Podhůří - Svoboda (nedohráno 2:3)
Svoboda - H.St. Město 0:2
St. Buky - Svoboda
Svoboda - Černý Důl
Kocbeře - Svoboda
Svoboda - Lánov

V současné době je svobodský tým stále na posledním místě OP,
ale čeká se na rozhodnutí o zápase s Podhůřím, ve kterém Svoboda
vedla při předčasném ukončení utkání 2:3 a body by potřebovala, aby
se odlepila ode dna tabulky.
-so
Mladší žáci v okresní soutěţi dosud nebodovali. Po šesti zápasech
jsou na posledním místě OS s hluboce pasivním skórem 5:52. Poslední
dva zápasy: Poříčí - Svoboda 13:0, Svoboda - Úpice 0:10
BASEBALL - Rýchory opouštějí Extraligu

Baseballisty Rýchor v letošní sezóně opustili sponzoři, američtí
hráči, vlastní klíčoví hráči a ve finále i trochu štěstí.
Ještě před výjezdem do Ostravy a Olomouce byly Rýchory na
druhém - postupujícím místě za Ostravou. V Ostravě proti domácím
Arrows jsme s body nepočítali. Rýchory do Ostravy pro body nikdy
moc nejezdily, ale spoléhali jsme na vítězství proti týmu Pelikánům
Bučovice a v závěru proti Třebíči.
Předvedená hra Rýchor v Ostravě byla vyvrcholením problémů v
letošní sezóně. Odevzdaný výkon plný chyb v obraně i v útoku a
pálkařská chuť ostravských chasníků, kteří se postupně opírali do
nadhozů Dušana Veverky, Zdeňka Loudy, Tomáše Meda a Radima
Zenglera, v konečném důsledku znamenal prohru 15:2.
Sobotní sestava:
Veverka, Med, Louda, Zengler, Dlabal, Sklenár Radim, Sklenár
Ladislav, Köhler Ladislav, Sikora, Šenk Jiří, Baranec, Svoboda, Wolf
Nedělní utkání s Bučovicemi na překrásném novém hřišti v
Olomouci mělo být jasnou záleţitostí a potvrzením druhého místa v
tabulce baráţe. Opak byl pravdou. Nadšeně bojující Pelikáni byly
bohuţel tím týmem, který chtěl vyhrát. Rýchory svými chybami v
útoku, kdy dávaly "zdarma" auty domácím, se nemohly dostat do
tlaku. Vše vyvrcholilo v dohrávce poslední směny kdy vítězný bod
věnoval Bučovicím nadhazovač Rýchor čtyřmi špatnými nadhozy při
plně obsazených metách. Rýchory tak prohrály 4:3 a ztrácejí na Sokol
Hluboká jeden (ten nejdůleţitější) bodík. Zůstale jen teoretická
naděje. Pokud by chtěli zůstat v Extralize, MUSELI BY jiţ všechna svá
další utkání (3) vyhrát a tým z Hluboké prohrát minimálně všechna
svá utkání s Ostravou. Nutno ještě podotknout, ţe citelnou ztrátou na
nadhozu Rýchor byla neúčast Roberta Roudného, který byl opět
zraněný, a hlavně nechuť některých hráčů cestovat na dva dny na
hřiště soupeřů. Takhle se o účast v EXTRALIZE nebojuje!
Nedělní utkání s Orlicí Choceň jen potvrdilo trápení rýchorských
hráčů. I kdyţ sestava byla doplněna o některé hráče, kteří sobotu
vypustili, nebylo uţ v silách domácích alespoň uhrát poslední vítězství
v sezóně a prohráli 4:5. Pro jasnou situaci v tabulce zrušila ČBA další
zápasy baráţe o účast v Extralize 2004, kam se vrací Arrows Ostrava a
poprvé v historii bude mít zastoupení i Jihočeský kraj. Nutno říci, ţe
svým přístupem ke hře si Sokol Hluboká druhé místo zaslouţil.
Rýchory byly jak v základní části, tak i v nadstavbě nejčastěji
chybujícím druţstvem. Průměr pěti chyb na zápas v baráţi a 3,7 chyby
v základní části, je více neţ špatný. Nedělní sestava:
Šenk Jiří, Sklenár Ladislav, Louda, Dlabal, Procházka, Med, Baranec,
Sikora, Svoboda, Pašťálka, Köhler, Počekajlo, Zmatlík.
Roman Klempíř

JEZDECTVÍ
Dobrá desítka krásně vyzdobených vozů a přes dvacet jezdců se
jiţ podruhé sešla v sobotu 27.9. na Hubertově jízdě v Mladých
Bukách.Trasa tentokrát vedla do Antoníčkova údolí a jezdci strávili v
sedle asi tři a půl hodiny. Překonávali přírodní překáţky a kochali se
nádhernou krajinou a pohledem na překrásné koně zapřaţené do vozů,
které jejich trasu kopírovali.
V největším počtu se letos dostavili vozy z Úpice, ale i místní
předvedli své koně v plné kráse. "Lišku" (pí Vojtěchová) a "Mastra"
(pan Říha) pak následoval opravdu pestrý lot koní. Paní D.Martínková
vedla šest dětí (ve věku od 6 let) na ponících, které skákaly jako o
ţivot. Opět se předvedli starokladrubáci z chovu p. Nertze
(Hertvíkovice), ale nechyběli ani jezdci z Trutnova-Bojiště, Úpice a
Horního Maršova.Všem děkujeme za účast!
V dostihu poníků zvítězila A.Povolná, v dostihu teplokrevných
sl.Vendula z Bojiště. Ve vozech (v klusu) byl nejrychlejší pan Nývlt st.
z Úpice. Ve vozech (ve cvalu) zvítězil pan Peterka také z Úpice.
Vyhlášení výsledků a "poslední soud" proběhl v hospodě "U
Luboše", kde nám opět hrála sl. Kosinová. Děkujeme všem sponzorům
i těm, kteří pomáhali při organizaci. Byl to Obecní úřad Mladé Buky,
Auto-Semerák, p.Markus Nerz, Ski-Vojtěch s.r.o., Ing.Fr. Rezníček,
Tlachač Z. -zemní práce a autodoprava, Autodílna Jiří Hák,
Elektroinstalace-Kosina, Milan Říha a Eva Vojtěchová.
nahoru - obsah

Nebojte se počítačů!
Nejprve slovo úvodem za naši miniredakci. V minulém čísle SF mi
nezbylo místo na vysvětlení, jak se Tomáš Wolf dostal k počítačům. Je
to nesmírně zajímavé z pohledu skalního kantora. Jsem zastáncem
tvrzení, ţe sebevýchova je ideálním stavebním kamenem při výchově
a vzdělávání. Je to zatím nedostiţný sen většiny dobrých kantorů, ţe
učitel by měl být jenom průvodcem a rádcem při snaze ţáka
samostatně se dopátrat a sám získávat za pomoci učitele jednotlivé
kaménky do mozaiky poznání a vědění. Je to hodně kostrbatá věta - a
nevím, jak to říct jednodušeji. Snad takhle. Ruské přísloví praví: "Kdyţ
čubka nechce, tak pes neskočí." A s učením je to némlich stejné. Kdyţ
ţák nemá zájem se něco naučit, ze školy si toho moc neodnese.
Fascinují mě ti, kteří si sami - třeba s odstupem času - našli smysl
svého ţivota. A nádherným příkladem je právě Tomáš Wolf. Poţádal
jsem ho o stručný ţivotopis - obratem mi během hodiny z USA

odepsal:
"Jmenuji se Tomáš Wolf, již něco přes dva roky studuji výpočetní
techniku, datové komunikace a programování. Avšak cesta až sem
nebyla úplně přímá. Nejprve jsem se vyučil v oboru kuchař-číšník na
SCMSD a Hotelové škole v Hronově, kde jsem, ke svému hlubokému
zklamání, neodmaturoval o dva roky později. Díky mému počítači,
který jsem si koupil za velkého příspěvku rodičů okolo svých
osmnáctin, jsem měl základní praktickou znalost s hardwarem,
Windows a softwarem pro tento operační systém.
Tyto znalosti se vyplatily, neb jsem projevil zájem pracovat pro
jednu z trutnovských firem. A k mému štěstí jsem byl přijat jednou z
těch nejkvalitnějších - Skip Hardware, s.r.o.. Měl jsem tu báječnou
možnost se učit od profesionálů, kteří ke mně často bývali až příliš
dobří. Následně jsem měl možnost odcestovat do USA (díky své
tehdejší přítelkyni Markétce), kde jsem si chtěl vylepšit svou znalost
anglického jazyka. Zde jsem pozoroval odlišnost školního systému od
našeho a po prvním roce jsem se rozhodl zůstat jako student.
Našel jsem si místo v rodině, kde za hlídání dětí dostávám
vzdělání. Nyní již mám za sebou značnou část svého programu, ale
diky propadnutí platnosti mého pasu nebudu mít asi možnost toto
vzdělání potvrdit oficiálním papírem. "
Technické okénko II. Tomáš Wolf - (tč. USA)
V minulém okénku jsme si vysvětlili dva koncepty. Prvním bylo
rozdělení na software a hardware, zatímco druhým konceptem byla
globální funkce výpočetní techniky (vstup, proces, výstup). Dnes si
přiblíţíme hardware. Řekneme, co je to periferní zařízení a přiblíţíme
trochu funkci klávesnice.
Osobní počítač - hardware, periferní zařízení, klávesnice
Jak bylo jiţ v minulé části naznačeno, výpočetní techniku
rozdělujeme do dvou hlavních skupin, hardware (hmatatelné) a
software (intelektuální majetek). Tyto dvě hlavní skupiny blízce
spolupracují a přinášejí nám pracovní prostředí. Z globálního hlediska
na funkce výpočetní techniky můţeme charakterizovat tři: vstup,
proces a výstup.
Klávesnice zašle signál do výpočetní jednotky, která tento signál
zachytí, zpracuje a výsledek zašle v podobě signálů na zařízení
výstupní - monitor. Veškerý hardware externí výpočetní jednotky
nazýváme periferní zařízení. Tato mohou být zařazena do dvou
kategorii: vstup a výstup. Tak jako z pohledu lidského mozku jsou
externími jednotkami např. nervová zakončení na koncích prstů.
Vstupní periferní zařízení: tato zařízení nám slouţí k přemístění
potřebných dát do fáze procesu. Jako výsledek procesu si můţeme

představit obrázek uloţený na disku, či písmo zobrazené na obrazovce.
Příkladem mi poslouţí dvě vstupní periférie: klávesnice, myš a
scanner.
Klávesnice: Z pohledu uţivatele je úkolem klávesnice zaslat signál o
stisknuté klávese do výpočetní jednotky, proto z hlediska výpočetní
jednotky je klávesnice vstupním zařízením. Chceme-li se ale podívat
na klávesnici z bliţšího pohledu, klávesnice sama je malým počítačem.
Ona klávesnice je vlastně velké mnoţství přepínačů, které jsou
propojeny s mikroprocesorem, který neustále monitoruje, v jakém
stavu se kaţdý z přepínačů nachází (pro upřesněnou, přepínač můţe
být ve dvou stavech - sepnutý (ON) a vypnutý (OFF). Mikroprocesor
umístěny v klávesnici musí sledovat další tři základní elementy: matrix
znaku, odraz (bounce) a rychlost zasílání znaku za vteřinu
(typematics).
Matrix znaku: je jednoduchým schématem, který je předem uloţeny
v paměti ROM (paměť ţe které je dovoleno jen číst a ne do ní psát Read Only Memory). Kaţdá z kláves má svůj elektrický okruh, který je
očíslován. Po zmáčknutí klávesy se okruh uzavře a mikroprocesor ucítí,
ţe např. okruh číslo pět (5) je v aktivním stavu, porovná proto číslo
pět s matrixem a zjistí, jaké písmeno je přiděleno okruhu pět (5).
Odraz (bounce): odraz si můţeme představit, kdyţ cheme
připlácnout tenisový míč za pouţití tenisové pálky na beton, aniţ by
zaskákal. Vţdy si skočí, i kdyţ maličko, ale vţdy se odlepí alespoň na
setinku od země. To samé platí pro klávesy. Po stisku, klávesa často
skáče na povrchu, na který byla stlačena. Tím vytváří mnohonásobně
stisknutí klávesy bez vědomí uţivatele. Toto mnohonásobně stisknutí
je však provedeno ve velice krátkém časovém intervalu, a proto je
mikroprocesor nastaven filtrovat takovéto skoky. Pokud by
mikroprocesor nebyl nastaven filtrovat tato nechtěná stisknutí, potom
bychom se nacházeli v situacích, ve kterých po jednom stisku klávesy,
např. písmena "r", bychom dostaly mnohonásobně "rrr".
Rychlost zasílání (typematics): typematics je jednoduché nastavení
klávesnice, aby věděla limit zaslaných znaku za vteřinu. Pokud např.
stlačíme klávesu "a" a podrţíme ji déle, po určitě odmlce nám
klávesnice začne zasílat určitě mnoţství znaku za vteřinu do výpočetní
jednotky. Průměrné nastavení se pohybuje okolo 30/s.
Technologie klávesnic: zda se, ţe externě se na klávesnici mnohé
nezměnilo od dob vzniku; avšak vnitřně prodělala klávesnice mnohé
změny. Nejběţnější pouţívané technologie jsou nyní membrány a
gumové klenby.
Gumové klenby jsou ty nejvíce pouţívané, jsou laciné, spolehlivé,
vydrţí dost a nepodléhají tak mohutné korozi. Pod kaţdou klávesou je
gumová klenba na konci níţ je kotevní tělísko. Gumová klenba se po
stisku prohne, tím kov naráţí na podloţku a uzavře el. okruh, který
vycítí mikroprocesor. (příklad: klávesnice k osobnímu počítači)

Membrány jsou pouţívané hlavně v podnicích, neboť jsou velice
odolné proti vodě a korozi, ale nejsou tak pruţné. Technologie
membrán se liší od gumových kleneb tím, ţe pouţívají jeden kus gumy
s malými boulemi vyklenutými pro tlačítko, zatímco gumové klenby
mají jednotlivé klávesy odděleny. Jinak je funkce membrán velice
podobná, ne-li stejná. (příklad: některé elektronické pokladny, občas
ATM)
Komunikace s výpočetní jednotkou: k funkčnosti klávesnice je
potřeba elektrického proudu. Proto kabel vedoucí od klávesnice do
výpočetní jednotky vede krom signálů od klávesnice do výpočetní
jednotky, proud (okolo 5 voltů). Klávesnice jsou a byly propojeny
několika rozhraními: DIN (5-pin), miniDIN (6-pin, taktéţ znám pod
označením PS/2) a USB. Bez ohledu na to, jaké rozhraní je pouţito,
kabel je vţdy pouţít velice podobným, ne-li stejným způsobem. Na
straně výpočetní jednotky je kabel zapojen do rozhraní, které je
monitorováno systémovým ovladačem pro klávesnice. Funkcí tohoto
ovladače je přijmout data od klávesnice, předat je k procesu, který je
posléze předá dále operačnímu systému. (Operační Systém - nadále
jen OS, je software který ovládá systémové funkce a je jakýmsi
prostředníkem mezi uţivatelem a systémovými zdroji. (Windows
95/98/,2000/XP/2003, Linux, UNIX jsou příklady operačních systémů).
Příště:
Jak je moţné, ţe 01100001 = a? Odpověď v dalším pokračování tech.
okénka. A také se podíváme na zoubky myškám.
Bonus:
Operační systém (OS) poté, co přijme data od systémového ovladače
pro klávesnici, musí překontrolovat, zda se jedná o signál pro OS, či
pro program (aplikaci) právě probíhající. Např. pokud máme otevřený
Word a zmáčkneme "ALT" a "S", ve stejnou chvíli nám Word otevře z
textového menu poloţku "Soubor". Tento proces byl předán běţícímu
programu (Wordu) a ten vykonal poţadovanou funkci. Zatímco pokud
stiskneme klávesy "Alt" a "Kontrol" a "Delete" společně, OS zjistí, ţe je
to signál pro OS a vykoná poţadovanou funkci.
nahoru - obsah

Okénko k sousedům
Pro ty čtenáře, které informační technika nezajímá, umístím na
volnou část stránky pár zajímavých zpráv o našich sousedech. Dnes to
budou Mladé Buky, jindy se podíváme do Janských Lázních nebo

Horního Maršova.
SOFTBAL
patří v Mladých Bukách k rodinnému stříbru obce. Ve slowpitchi
po výborném výsledku na loňském šampionátu Evropy získal letos tým
Sparks BAK Mladé Buky mistrovský titul a právo účasti na příštím
evropském šampionátu, který bude v příštím roce v rakouském Linci.
Na Mistrovství ČR v Mladých Bukách získaly mladobuckém ţákyně
stříbrné medaile, kdyţ ve finále nedokázaly zopakovat semifinálovou
výhru nad favorizovanou Krčí. Dvě vynikající trenérky Jarča Andělová
a Alena Kopecká dosáhly výborných výsledků i s juniorskou kategorií.
Jejich tréninků se zúčastňují i děvčata ze Svobody nad Úpou.
GOLF
získává stále větší popularitu nejen v našem regionu. Téměř
kaţdý víkend během léta se na krásném golfovém hřišti v Mladých
Bukách konaly zajímavé turnaje. Poslední dva týdny to byl přebor
klubu, ve kterém mezi 17ti muţi obhájil loňské vítězství Milan Abrhám
před Františkem Havelkou a Janem Grundem. Potěšitelné je, ţe místní
mládeţ má nejen vstup, ale i odbornou péči profesionálního trenéra
zdarma.
MLADOBUCKÁ PADESÁTKA
přilákala v sobotu 27.9. na start pěších tras (10, 25 a 40 km) a
cyklotras (10 a 40 km) celkem 69 účastníků (svobodské čtenáře
potěší, ţe mezi nimi bylo i 19 Svoboďáků!!). Podrobné zprávy máme
díky pečlivé zprávě pana Šimona, předsedy samosprávy mladobuckých
důchodců.
VÝSTAVBA OBCE
V úterním vydání Krkonošských novin si můţete vyhledat článek
Pavla Cajthamla se šokujícími údaji: "Na zelené louce (mezi školou a
Intopem) vyroste v příštích letech 250 bytů i menší centrum se
sluţbami. Ke sportovištím (a k ţelezniční zastávce) bude velký
nadchod pro pěší i cyklisty a podél hlavní silnice povede nová
cyklostezka. Vznik obydlené zóny přinese dalších 500 obyvatel.
Většina výstavby bude dokončena do roku 2008, kdy bude obec slavit
1000 let od prvního osídlení zdejší lokality."
nahoru - obsah

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


ŘÍJNOVÍ OSLAVENCI … První říjnové číslo SF vychází aţ dnes,
proto jsme jednomu z oslavenců nestihli pogratulovat včas. U
dalších to jiţ stihneme. Jsou to pan Josef Novák, paní Anna
Madlová, pan Jaroslav Bubeník a pan Kurt Sucharda - v říjnu po



dlouhé době převaţují muţi. Všem oslavencům přejeme i do
dalších let pevné zdraví, hodně pohody a v době sucha i
dostatek vláhy. (Následující zákaz se netýká osobního
zavlaţování při oslavách.)
OZNÁMENÍ … Na základě sdělení akciové společnosti Vodovody
a kanalizace Trutnov oznamujeme občanům, ţe v důsledku
dlouhotrvajícího sucha dochází k výraznému sníţení vydatnosti
pramenišť, která jsou zdroji pro zásobování pitnou vodou. Z
tohoto důvodu je aţ do odvolání z á k a z kropení zahrad,
napouštění bazénů, mytí aut apod.
Dagmar Berrová, starostka města










ZAHÁJENÍ LYŽAŘSKÉ SEZÓNY … plánovali provozovatelé
vleků jiţ na 15. listopad, protoţe na všech významnějších
sjezdovkách jsou vybudována sněhová děla. Bohuţel problém
zatím působí kritická situace s vodou. Aby jí bylo dostatek,
musel by svatý Petr letní výpadek v přídělu dešťové vody ještě
do zimy dohonit.
NÁJEM HROBOVÉHO MÍSTA … vzniká dle zákona č. 256/2001
§25 odst. 1 na základě smlouvy o nájmu. Smlouva o nájmu musí
mít písemnou formu. Město Svoboda nad Úpou proto vyzývá
občany, kteří dosud neobdrţeli písemnou nájemní smlouvu a
mají zájem o pronájem hrobového místa, aby se přihlásili na
Městském úřadu u paní Jany Hryzlíkové k uzavření nájemní
smlouvy k hrobovému místu (i jiţ dříve pronajatému). Pokud
nebude nájemní smlouva uzavřena do 30ti měsíců po dni
účinnosti tohoto zákona, tzn. do 30.6.2004, dosavadní uţívací
právo k hrobovému místu zanikne (§29 odst. 4, písmeno a,b)!
KINO VLAST DOPORUČUJE … sadu úspěšných českých filmů Divoké včely, Samotáři, Návrat idiota a Nuda v Brně, pak 12.10.
drsný film ze ţivota Město bohů !!! a skvělý oddechový Piráti z
Karibiku s Johnny Deppem, který se inspiroval pro svou
korzárskou roli Keithem Richardsem!
HLEDÁM PRONÁJEM GARÁŽE … Svobodě nad Úpou, nejlépe
Dolní Maršov. Nabídku na tel. 605 543 489
POPLATKY ZA ODPADY … Městské zastupitelstvo ve Svobodě
nad Úpou na svém 19. veřejném zasedání schválilo dne
11.12.2001 Obecně závaznou vyhlášku o nakládání s
komunálním a se stavebním odpadem. Stanoveny byly tyto
poplatky: Pro rok 2002 byl předepsán poplatek ve výši 350,- Kč
za poplatníka Pro rok 2003 byl předepsán poplatek ve výši 360,/410,- Kč za poplatníka Občanům bylo umoţněno zaplatit ve
dvou splátkách. Do dnešního dne však ještě několik občanů
nezaplatilo dluţné částky. Byli písemně upozorněni na sankce,
které jim hrozí, pokud svůj dluh Městu nevyrovnají. Nebo snad



čekají na to, aţ jejich jména zveřejníme v našich novinách?
KNIHOVNA PRO VÁS … CD s městskou kronikou si jiţ vyzvedla
řada čtenářů. Pro zájemce o historii i současnost našeho města
stále rozšiřujeme soubor fotografií našich čtenářů a spolupráci
slíbili p. Antonín Tichý (doplní historické fotografické přílohy
kroniky) a p. Oldřich Krám (který poskytne zajímavé materiály
ze své bohaté sbírky pohlednic).
knihovnice Pavla Tůmová



Výzva pro členy lyžařského oddílu ve Svobodě nad Úpou
Vedení lyţařského oddílu oznamuje všem svým členům
lyţařského oddílu, ţe se pravidelně konají kaţdou sobotu od 8
hodin na lyţařském svahu Duncan brigády. Zároveň připomíná,
ţe do 15. října 2003 je nutné zaplatit členský příspěvek ve výši
100,- Kč na rok 2004 (vybírá Iva Balcarová). Pokud nebude
tento příspěvek zaplacen, zaniká členovi LO členství v lyţařském
oddíle.
nahoru - obsah

