Svoboda fórum č. 602
Obsah: Úvodník - Děkujeme čtenářům
Sportovní zprávy
Kanalizace Sluneční stráň
Grafit ve Svobodě
Krkonoše ze sedla kola
Technické okénko
Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - Děkujeme čtenářům
SF zmizelo s pultů, i kdyţ se cena zvedla na tři kačky. Byla to
nejjednodušší anketa o tom, zda má vydávání našich lokálních novin
pokračovat. Tím nechci tvrdit, ţe jsou naše noviny podle mých
představ (a hlavně podle představ čtenářů). Kvalita, šíře a rozmanitost
zpráv závisí na spolupráci a vstřícnosti všech osob a institucí, kteří
informace vlastní. Zdá se však, ţe i tady se blýská na lepší časy.
1. Čtenářům představí bývalý ţák svobodské školy Tomáš Wolf.
Totiţ představí se prvním dílem svého seriálu o počítačích, ale o
tom, jak se k počítačům dostal, zveřejníme příště ve stručném
ţivotopisu.
2. Na dvou stránkách začíná vyprávění Martina Dudy o jeho cestě
plachetnicí kolem východního pobřeţí Austrálie. Fotky se nám
dnes do vydání nevešly, zřejmě je vystavíme v knihovně.
3. Stavební technik pan Flečka odpovídá na dotaz poslance pana
RNDr. Táslera o průběhu rekonstrukce školy.
4. A pan Tásler píše čtenářům zajímavý článek o těţbě grafitů ve
Svobodě.
5. Aby nebyl z dnešního čísla tlustospis, zredukovali jsme dvě
stránky kulturních nabídek okresního města na jednu (druhou
půlku necháme na příště) a podrobnou nabídku kina Vlast Janské
Lázně také necháme na příště, dnes jenom připomeneme filmy,
které proběhnou do příštího čísla SF: stř. 1.10. Felix a Rose láska po francouzsku, pát. 3.10. Terminátor 3, ned. 5.10. Čert ví
proč, stř. 8.10. Tichý Američan
6. Černé víkendy ve sportu ohlásí sportovní zprávy (fotbalisté i
baseballisté "vyhořeli"), ale za to Vás pozveme na Hubertskou
jízdu do Mladých Buků.
7. O Krkonoších ze sedla kola Vám poví paní Dáša Plátková.
Ještě musím napsat, co se do dnešního čísla nevešlo. Je to
především šance na měření radonu. Městský úřad obdrţel dopis
Krajského úřadu v Hradci Králové, ve kterém je nabízena moţnost

BEZPLATNÉHO měření radonu, tj. umístění a vyhodnocení detektorů
radonu po dobu jednoho roku v pobytových místnostech v bytových a
rodinných domech, k jehoţ výstavbě bylo vydáno povolení do 28.
února 1991. Po vyhodnocení detektorů bude majiteli objektu opět
BEZPLATNĚ podána zpráva. V případě zjištění nadlimitních hodnot
bude stanoven další postup řešení protiradonového opatření. V případě
zájmu se obraťte na Krajský úřad HK, Odbor strategického plánování a
investic, p. Pavel Mucha - tel. 495 817 460 nebo mail pmucha@krkralovehradecky.cz
Rekonstrukce školy - aktuální zprávy nejen o rekonstrukci naší
školy, ale také zprávy o perspektivách školství v regionu bych rád
přinášel častěji a ve větším rozsahu. Předpokládá to ale získání
potřebných informací od ředitelů škol (ZŠ, MŠ a SOU). Věřím, ţe se na
pravidelném toku informací dohodneme. HORKÁ ZPRÁVA!!!
úterý 23.9. 2003 19.15 právě byla otevřena internetová kavárna
v Měšťanském domě! V dispozici jsou tři moderní počítače bezdrátově
napojené po celou dobu provozu restaurace. Vyuţití za bezkonkurenční
cenu - 40 Kč/hodinu.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
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Lánov - Svoboda
4:3
Svoboda - Dol. Kalná 1:2 (0:0)
Svoboda - Pilníkov
1:0 (0:0)
Kunčice - Svoboda
0:0
Svoboda - Hostinné
2:5 (1:2)
Svoboda - Strážné
0:1 (0:0)
Úpice - Svoboda
6:2
Svoboda - Libeč (finále poháru)
Svoboda - Libeč
1:3
Podhůří - Svoboda
Svoboda - H.St. Město
St. Buky - Svoboda
Svoboda - Černý Důl
Kocbeře - Svoboda
Svoboda - Lánov

V současné době je svobodský tým na posledním místě aktuální
tabulky OP - a to není záviděníhodná situace pro popis zápasů. Raději
jsem ani Martina Drahotu neobtěţoval telefonáty. Výsledky jsem získal
na webových stránkách okresního fotbalu. Věřím, ţe se svobodští hráči
vypnou k lepším výkonům a Martin tím dostane větší chuť dopsaní.
-so
Mladší žáci v okresní soutěţi dosud nebodovali. Po čtyřech
zápasech uzavírají tabulku spolu s týmem Bernartic. V neděli jedou ve
12,45 z náměstí na utkání proti FK Poříčí. Zápasy SK MFC Svoboda v
podzimních kolech: Svoboda - Rtyně 0:4, Rudník - Svoboda 12:3
(Beneš 2x, Morávek), Svoboda - Vítězná 0:9, Dvůr Král. B - Svoboda
4:2 (Beneš, Trejbal).
BASEBALL
Rýchory rozdávaly body
Sobotní utkání v Ostravě proti domácím Arrows bylo
jednoznačnou záleţitostí. Rýchory do Ostravy pro body nikdy moc
nejezdily, ale předvedený výkon byl tentokrát jejich vrcholem v
negativním smyslu. Nelze se ani vymluvit na nepřízeň rozhodčích (opět
nezklamali), kteří českým týmům návštěvu Ostravy takřka vţdy
značně znepříjemní. 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 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. Pokud chtějí zpět do
Extraligy, MUSÍ jiţ všechna svá další utkání (3) vyhrát a tým z
Hluboké prohrát minimálně všechna svá utkání s Ostravou. Nutno
ještě podotknou, ţe citelnou ztrátou na nadhozu Rýchor byla neúčast
Roberta Roudného, který je opět zraněný, a hlavně nechuť některých
hráčů cestovat na dva dny na hřiště soupeřů. Takhle se o účast v
EXTRALIZE nebojuje!

Nedělní sestava: Veverka, Med, Louda, Zengler, Dlabal, Sklenár
Radim, Sklenár Ladislav, Köhler Ladislav, Sikora, Šenk Jiří, Baranec,
Svoboda, Wolf.
Roman Klempíř

Mladší žáci

Sparks BAK Mladé Buky v sobotu bojovali ve dvojutkání proti
týmu Olympia Blansko o postupové místo na M ČR mladších ţáků,
které se hraje příští víkend v Brně. Svému soupeři podlehli. V říjnu jiţ
přejdou do tělocvičny a budou se připravovat na příští ročník
baseballových soutěţí.
Rádi mezi sebou uvítají zájemce o baseball ze Svobody, Janských
Lázní nebo Horního Maršova.
JEZDECTVÍ
Srdečně Vás zveme na II. ročník HUBERTOVY JÍZDY, kterou
pořádá Milan Říha, Eva Vojtěchová, Marie Jánská, Ervín Schreiber
KDE? na louce u základní školy v Mladých Bukách
KDY? sobota 27. září 2003 v 10 hodin
Ctihodný soud zasedá ke spravedlivému rozsudku ve 21 hodin v
hospůdce "U LUBOŠE"
Všichni jste srdečně zváni!!
nahoru - obsah

Kanalizace Sluneční stráň
V současné době probíhá výstavba hlavní kanalizační stoky v
části Sluneční stráně nad nádraţím. Vzhledem k novým zákonům
týkajícím se vodovodů a kanalizací a vodohospodářských staveb a
změnou působností úřadů různých stupňů (zákon o zrušení okresních
úřadů) je povolování těchto staveb, jejich realizace a navazující
vlastnické vztahy dost nepřehledné.
Hlavní kanalizaci v komunikaci povoluje Městský úřad Trutnov a
financuje VAK Trutnov, a.s. Samostatné přípojky k jednotlivým
objektům povoluje následně po nabytí právní moci povolení pro hlavní
řad (časová ztráta minimálně jeden měsíc) Městský úřad Svoboda nad
Úpou a financují majitelé jednotlivých objektů. Nový zákon změnil i
zaţité pravidlo, ţe přípojka je "moje" po hranici pozemku a dál ji
financuje někdo jiný (Město nebo VAK). Nový zákon definuje
kanalizační přípojku jako "samostatnou stavbu tvořenou úsekem
potrubí od vyústění vnitřní kanalizace stavby k zaústění do stokové

sítě" a vlastníkem je vlastník pozemku nebo vlastník stavby připojené
na kanalizaci.
Kaţdá stavba přináší problémy, které je třeba na místě řešit.
Výsledkem bude lokalita pěkných rodinných domů bez míst s odpadní
vodou vytékající na povrch z jiţ nefunkčních trativodů a přepadů ze
septiků. Odměnou bude i nová asfaltová komunikace v polovině
příštího roku.
Ing. Alena Holá
nahoru - obsah

Grafit ve Svobodě
Okolí Svobody nad Úpou bylo studováno velice podrobně z
hlediska hornické činnosti hned při několika geologických úkolech a
přesto se stalo, ţe jedna krátká štola unikla pozornosti odborníků. Ústí
štoly se nalézá na hranici katastrů Svobody nad Úpou a Mladých Buků
na pravém břehu Úpy. Štola je lichoběţníkového profilu do 1 m šířky a
průměrné výšky 170 cm. Je krátká, něco málo přes 10 m a je raţena
ve fylitech. Nikde ve štole však nejsou dochovány vývrty po odstřelech
černým prachem a podle toho můţeme usuzovat, ţe štola je ze 17.
století kdy se teprve začal pouţívat v hornictví střelný prach, nebo je
ještě starší. Nevyřešenou otázkou však zůstává, k čemu štola slouţila.
Buď to bylo jenom průzkumné dílo na zlato a nebo se zde těţil grafit,
coţ je pravděpodobnější. Ve stropě jsou totiţ pecky křemenů
obklopené černošedými fylity s příměsí grafitu a jeho nejkvalitnější
partie mohla být vytěţena.
Svoboda nad Úpou je známá ze 16. století jako obchodní a
administrativní středisko těţby zlata, ale některé historické prameny
hovoří i o těţbě grafitu. Především je zmiňovaná štola nad nádraţím,
která je dnes zavalená a o jejím rozsahu se nedochovala ţádná
zpráva. Grafit se však mohl těţit i na jiných, nám neznámých místech
a mohl se těţit i v povrchových rýhách.
Grafit se v dávných dobách pouţíval na výrobu ohnivzdorných
tyglíků pro alchymisty a první zmínka o takových nádobkách pochází z
roku 1432. Jiţ v roce 1583 je popsána první tuţka z cedrového dřeva a
koncem 16. století se uvádí, ţe tuha je k psaní mnohem vhodnější neţ
velmi rozšířené pero a inkoust. První záznam pouţívání tuhy v Čechách
na psaní je však aţ ze 60. let 18. století. Vypátrat, k čemu se pouţíval
svobodský grafit bude asi nemoţné, protoţe drobná těţba s největší
pravděpodobností nebyla tehdy úřady podchycena. Krátká štolka na
grafit je skromným příspěvkem do "sbírky" historického podzemí
Krkonoš. Její význam je však v tom, ţe byla raţena ručně a takových v

současnosti přístupných štol je v Krkonoších poskrovnu.
RNDr. Radko Tásler
nahoru - obsah

Krkonoše ze sedla kola
je název projektu Svazku měst a obcí Krkonoše, který by měl v
horizontu dvou aţ tří let vylepšit v horských a podhorských oblastech
Krkonoš podmínky pro cykloturistiku všech věkových kategorií včetně
rodin s dětmi.
V průběhu léta mapoval cyklistický terén Mgr. Petr Ďoubalík,
který své putování po regionu zrekapituloval: "Cyklotrasy jsou stezky,
které vedou odněkud někam. Já jsem měl za úkol zmapovat síť, resp.
terén všech komunikací v Podkrkonoší, po kterých lze jezdit na kole a
které fakticky navazují na zmíněné cyklotrasy na území Krkonošského
národního parku. Těch je podle informace Ing.Petra Štěpánka ze
Správy Krnap více neţ 300 kilometrů. K nim přibude dalších zhruba
500 kilometrů cyklostezek. Ty by měly být v dohledném časovém
horizontu vyznačeny, udrţovány a také propagovány."
Pracovní cyklistická mapa Petra Ďoubalíka je vybarvena
červenými čarami a vyznačena několika druhy opakujících se
poznámek. Mgr. Ďoubalík k tomu doplňuje: "Mám tu vytypované i
cesty, které zatím nemají své opodstatnění, aţ na základě ucelené sítě
z nich vzniknou cyklotrasy, které má smysl propagovat. Já osobně
preferuji, stejně tak jak jsem poznal v zahraniční, propagaci
jednotlivých treků. Na kaţdém jednom letáčku je vţdy konkrétní oblast
s vyznačenou cyklostezkou s dalšími podstatnými informacemi,
například o typech na různé kategorie ubytování, apod."
Krkonoše s Podkrkonoším mají veliký cykloturistický potenciál,
který, podle slov Mgr. Ďoubalíka, zatím není vyuţit. "Kdyţ jsem během
léta Podkrkonoším na kole cestoval, porovnával jsem počty lidí v
terénu s mnoţstvím cykloturistů v Jizerských horách a Českém Ráji.
Byl jsem překvapen, jak byly Krkonoše a Podkrkonoší oproti nim
prázdné. Proč by kdo po Krkonoších a v Podkrkonoší cestoval, kdyţ tu
není zmapovaný terén," vysvětluje P.Ďoubalík.
Projekt "Krkonoše ze sedla kola" by mělo řešit vytvoření
dopravního systému, který umoţní cykloturistům, pěším turistům, ale i
lyţařům vyuţívat autobusovou, ţelezniční dopravu a lanové dráhy.
P.Ďoubalík doplňuje: "V horách je mnoho moţností, ale veřejnost je
zatím neumí, resp. nemůţe vyuţít. Podle mého zjištění jsou Krkonoše
ideální k méně náročným dlouhým sjezdům převáţně z kopce. Cesty

jsou dlouhé od 30 do 50 kilometrů, začínají na hřebenech hor a
"tečou" do kraje."
Právě jejich sjíţdění je základem ideového návrhu projektu
propojení páteřní trasy východní a západní části Krkonoš (Harrachov,
Rokytnice n/Jiz., Jablonec n/Jiz., Jilemnice, Vrchlabí, Svoboda n/Úpou,
Trutnov) včetně spojení horských částí s podhůřím. Propojení by měly
zajistit cyklobusy pro přepravu osob a kol, které budou mít na sedmi
stanovištích své další přípoje.
"Krkonoše - hory bez hranic"
Jak potvrdil Dr.Pavel Klapuš, konzultant Svazku "Krkonoše ze
sedla kola", navazují na jiţ fungující projekt - magistrála "Krkonoše lyţařský běţecký ráj". "Je třeba zoficiálnit trasy, jízdu na kole podpořit
zajištěním dopravní obsluţnosti lokalit a konečný produkt
marketingově vhodně vyuţít". V současné době probíhají jednání s
přepravci ČSAD Semily a OREDO Hradec Králové.
O spolupráci na rozvoji cyklotras mají zájem i na polské straně
Krkonoš. Protoţe je záměr z jejich stranypříznivě přijat, bude
zpracováván a prezentován jako příhraniční spolupráce v rámci dalšího
motta Svazku "Krkonoše - hory bez hranic"
Zpracovala: D. Palátková
nahoru - obsah

Technické okénko I.
S příchodem výpočetní techniky jako pomůcky našich
kaţdodenních procesu je nyní znalost této techniky standardním
poţadavkem. Rád bych přispěl svou troškou k rozuzlení některých
základních a později i pokročilejších otázek týkajících se výpočetní
techniky a datové komunikace. Jsem totiţ toho názoru ţe pokud vím
jak to funguje v zákulisí, mohu vyuţít toho co pouţívám bez obav a na
maximum.
Tento první článek se bude zabývat velice obecním náčrtem výpočetní
techniky. Vše bude vysvětleno nejen slovem, ale také obrazem a
přirovnáním, které mnohokrát chybí v příručkách a návodech.
Dnes: Osobní počítač - základy
Osobní počítač je nyní jeden z nejběţnějších nástrojů, se kterým
se nyní setkáváme na kaţdém kroku. Je nezbytnou součástí některých
provozu, které zcela závisí na přesných procesech těchto strojů.
Osobní počítače a výpočetní technika jako taková, tu není aby
nahradila člověka, neboť člověk má mnoho vlastnosti, které počítačům

zatím chybí - myšlenka. Počítače jsou tu pro nás, abychom mohli
zpracovat informace rychleji, či automatizovat určité periodické
procedury, na základě kterých můţeme efektivněji, rychleji a
pohodlněji vykonávat své kaţdodenní činnosti. Osobní počítač se
rozděluje do dvou hlavních části - software a hardware.
Hardware: je vše hmotné. Monitor, klávesnice, hard disk, cd-rom a
mnohé další, nač si můţeme v reálném ţivotě sáhnout. Rád bych nyní
přednesl jedno přirovnání, dosti principu ţe světa výpočetní techniky
je přirovnavatelné k jistým funkcím lidským. Proto hardware, pokud se
podíváme na postavu člověka jsou srdce, kosti, mozek, nehty, kůţe,
svaly.
Software: je vše nehmotné, jinými slovy je to intelektuální majetek.
Příkladem jsou programy pouţívané mnohými z nás: Word, Excel,
Notepad - známé programy na proces textu. Tyto jsou nehmotné,
neboť si je nemůţete vzít a udělat z nich např. květináč. Ono totiţ,
pokud si koupíte CD s MS Word nahraným na tomto, nekupujete si to
CD-médium, ale ten intelektuální majetek nahrán na tomto CD. Kód
těchto programu není fyzicky přítomen, ale skladba tohoto kódu nám
dovoluje vyuţívat funkci počítače na proces textu. V lidském těle bych
přirovnal software k myšlenkám, intelektu, či instinktům. Neboť tyto
nemohou být osobně zachyceny, jen vyjádřený druhotnými akcemi
(slova, písmo).
Software vyuţívá kapacit hardwaru a spolupráce těchto dvou
elementů vytváří prostředí, ve kterých můţeme psát, počítat, hrát hry,
předvídat počasí, či navigovat satelit na oběţnou dráhu.
Funkce osobního počítače je velice jednoduchá (z globálního úhlu
pohledu). Počítač totiţ můţe být rozdělen do tři základních funkčních
skupin (ukázka 1), těmi jsou vstup, proces, a výstup.
ukázka 1:
VSTUP -> PROCES -> VYSTUP
klávesnice -> procesor -> monitor
nervová zakončení -> mozek -> sval
akce -> proces -> reakce
Opět, koncept lidských procesu není daleko od konceptu
počítačových. Nerad bych, aby to vypadalo jako přirovnání lidí k
počítačům. To v ţádném případě, neboť počítače nemohou sami o sobě
vykonat ţádný proces, mají jen moţnost zpracovávat data a přeměnit
je na informace, tyto však musí být navrhnuty, zkonstruovány,
instalovány a udrţovány opět jen člověkem. Lidské procesy jsou za
hranicemi našeho chápání.
Příště: Bliţší seznámení s hardwarem, logickou strukturou a procesy
osobního počítače.
Bonus:
Můj učitel na anglicky jazyk, Mr. Hitchcock, nám

přednesl velice zajímavý koncept. Je to něco na způsob paradoxu matematického vysvětlení vystřeleného šípu. Nejprve tedy ten šíp:
Pokud vystřelíme šíp z bodů A do bodů B tak z matematického
hlediska nemusí nikdy dopadnout na cíl, neboť pokud z A do B je X
metrů, potom kdyţ šíp putuje polovinu cesty N = X/2, za další
polovinu N = (X/2)/2 a tak putuje a putuje a nikdy nedojde beze
zbytku k nule (0), tím pádem nikdy nedopadne na cíl. Toto však bylo
trochu něco jiného, neţ definice muţe, jehoţ jméno jsem zapomněl;
který řekl: "Pokud by lidský mozek byl natolik jednoduchý, ţe bychom
mu mohli porozumět, potom bychom mu rozumět nemohli. Coţ je
paradoxem k pousmání.
Tomáš Wolf - (tč. USA)
nahoru - obsah
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LEDNOVÍ OSLAVENCI … Svá významná ţivotní jubilea oslaví v
lednu pan František Černý, paní Soňa Roudná, paní Helena
Ivanová, pan Vincenc Skrbek, paní Jiřina Ţáková, paní Marie Bílá
a paní Marie Nováčková. Všem oslavencům přejeme i do dalších
dnů, měsíců a let pevné zdraví, duševní pohodu a neutuchající
ţivotní elán.









Dobry den, chtěl bych Vám oznámit zprovoznění projektu Kalendář
sportovních akcí na serveru Sportovci.cz, a moţnost bezplatného
vyuţití jeho sluţeb. Vkládat můţete jakoukoli akci, na kterou budete
chtít veřejnost upozornit. Slouţí k tomu on-line formulář přímo
přístupný z úvodní stránky Kalendáře (přímý prolink www.sportovci.cz/php/calendar.php?insert=1 ). Akce bude
kontrolována našimi administrátory a pote uveřejněna, proto prosím
uvádějte zdroj pro ověření správnosti informací. Kalendář je přehledně
členěn podle druhu sportu, regionu či podle účasti veřejnosti (aktivní
nebo v hledišti), takţe orientace v něm je snadná a intuitivní. Vyuţijte
tedy prosím při vyplňování formuláře všech moţností identifikace akce.

Koncepci a rozsahem nemá tento projekt na českem internetu obdobu.
Se sportovním pozdravem Marek Macháček www.sportovci.cz
sportovci@sportovci.cz Rekonstrukce školy Nedá mi to, abych jako
zastupitel nereagoval na článek pana ředitele Slaniny v čísle 601
Svobodafóra. Věřím, ţe učitelé a zaměstnanci školy udělají maximum
pro řádný chod školy a vyučování. Zároveň ale denně vidím téměř z
nadhledu intenzitu prací na stavbě střechy a její zakrývání před
případným deštěm. Prosím pana ředitele Slaninu, který by měl mít
nejlepší informace o průběhu rekonstrukce, aby informoval svobodské
občany v novinách o plnění harmonogramu prací. Nemyslím tím ţádné
"slohové cvičení", ale tabulkový přehled prací a jejich plnění tak, jak je
součástí smlouvy o dílo č. 122/03 s firmou MAVL s.r.o. Předem děkuji
za sebe i občany. Radko Tásler (pozn.red.: Poţádal jsem o vyjádření
stavebního technika města p. Flečka) *** REKONSTRUKCE ŠKOLY
…Stavba školy je rozpracovaná dle aktualizovaného harmonogramu.
Provádí se montáţ krovu, který je zpoţděn o 20 dní s ohledem na
nepřipravenost zednických prací. Provádí se montáţ zateplení fasády,
která se měla dle prvního harmonogramu realizovat aţ příští rok, tj.
2004. Nad plán se téţ kompletují i učebny ve III NP, kdy například
učebna pro počítače je hotova a předána k nastěhování 22.9.2003.
Ostatní učebny ve III NP se budou postupně předávat do uţívání po
jejich opravě. Podle příznivého počasí by měla být na začátku
listopadu hotova střecha. Pak stavební práce budou pokračovat ve IV
NP přes zimu do jara 2004. Na konci stavby se celá škola vymaluje.
Termín ukončení stavby je 15.6.2004. Jiří Fleček *** KNIHOVNA PRO
VÁS … dokončila CD s městskou kronikou. Pro zájemce o historii i
současnost našeho města stále rozšiřujeme soubor fotografií našich
čtenářů. knihovnice Pavla Tůmová *** MAIL, KTERÝ POTĚŠIL … a
můţe potěšit i naše čtenáře, pokud potřebují přepsat dopis bez
diakritiky (bez čárek a háčků) do správné podoby: Dobry den, posilam
odkaz na "doplnovac diakritiky". Do okenka se vlozi text bez diakritiky
a da se ODESLAT, a objevi se text doplneny diakritikou. Idealni pro
clanky do Fora od americkych dopisovatelu, kteri nemaji moznost psat
s diakritikou :-) Z minuleho Fora jsem mel pocit, ze by se to mohlo
hodit. (Petr Pospíšil) http://nlp.fi.muni.cz/cz_accent/ (pozn.red.: Jiţ
úspěšně pouţito na seriálu Tomáše Wolfa z USA a Martina Dudy z
Austrálie) Výzva pro členy lyţařského 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

