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Úvodník - Opět s křížkem po funusu
Měli jsme to vymyšlené báječně. Posunuli jsme vydávání novin o
jeden týden, aby se náš čtrnáctideník dostal mezi dvě jednání rady a
tím bychom měli dost času na shromáţdění důleţitých informací a
přípravu čtrnáctideníku, který by šlapal jako hodinky. Kaţdý druhý
úterek jste měli mít na pultě noviny nabité aktualitami.
První trhlinu náš plán dostal tím, ţe po deseti letech
bezchybného provozu naší tiskařské mašinky nám v úterý ráno po
vytisknutí poloviny nákladu (první strany listů) signalizovala poruchu.
Nejbliţší opravář je aţ v krajském městě, takţe jsme mohli tisknout aţ
ve středu odpoledne. Díky pomoci hasičů Mirka Novotného a Oty
Ondruše při finálním skládání přišly noviny na pulty jiţ ve středu v
podvečer. Jeden den skluzu není taková katastrofa. Zpráv a příspěvků
jsme měli tolik, ţe se nám ani všechny do jednoho čísla SF nevešly.
Bohuţel teprve během dalších dnů jsem se dozvěděl, ţe nám mnoho
velmi důleţitých zpráv uniklo. Vezmu to v časovém sledu:
1) V úterý na neformálním jednání se zastupitelé dohodli, ţe 18.3., tj.
v plánovaný den vydání dnešního čísla SF, bude veřejné zasedání
městského zastupitelstva, které bude mít pro naše město velmi
důleţité rozhodnutí. O tom měli čtenáři určitě vědět s dostatečným
předstihem.
2) Z pátečního vydání janskolázeňského měsíčníku Fontána jsem se
dozvěděl, ţe jiţ od 1. března je zrušena lékařská sluţba první pomoci
ve Svobodě nad Úpou. Dozvídám se to tedy více neţ týden po uzavření
- a navíc jen díky tomu, ţe mi kolegyně paní Eva Hronešová posílá
poštou Fontánu.
3) Od 16. března údajně končí období jízdy skibusů - a to měli rodiče
dětí, kteří tuto sluţbu vyuţívají k cestám do školy, určitě vědět včas.
4) Čekali jsme větší ohlas čtenářů na školskou problematiku, hlavně
na rozhodnutí, v jakém rozsahu se má provést rekonstrukce školy.
Zastupitelé by měli před kaţdým jednáním dokonale znát názory svých
voličů. Budou je znát při úterním zasedáním? Škoda, ţe jiţ nebude čas
přetisknout dva zajímavé články z poslední Fontány - Slovo starosty
Ing. Václava Němce ("Je škola pro obec radostí nebo přítěţí?") a Ing.

Jiřího France ("Škola: ano či ne?"). Pokusíme se tyto články získat v
digitální formě a uveřejnili bychom se alespoň v anketě na webových
stránkách města.
5) Na závěr alespoň jednu pozitivní zprávu v toku informací. Městská
knihovna bude mít pro zájemce k dispozici aktuální digitální fotografie
ze Svobody nad Úpou a regionu. Můţete si je prohlíţet na obrazovce
počítače v knihovně nebo stáhnout na disketu, případně odeslat
mailem nebo přenést "čtečkou" do svého počítače. Uvítáme spolupráci
dalších fotoamatérů, kteří vlastní digitální fotoaparáty. V současné
době máte k dispozici fotky dětí Mateřské školy (karnevalový průvod),
besedu s Dominikem Haškem na OA v Janských Lázních a záběry z
různých sportů, ve kterých najdete mladé svobodské sportovce.
Zásobník fotografií budeme postupně rozšiřovat. Přidáte se?
-so
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
Fotbal
Také fotbalisté dodali více zpráv, neţ kdykoliv od skončení
podzimní sezóny: Muţi MFC Svoboda zahájili zimní přípravu jiţ 6.
ledna. Do přípravy se zapojilo 17 hráčů, kteří se zúčastňují 2-3krát
týdně tréninků jak v tělocvičně, tak na místním stadiónu. Do přípravy
byly zařazeny také přípravné zápasy, které jsme odehráli na hřištích v
Hradci Králové, Poříčí a Trutnově:
FC Mladé Buky - Svoboda 1:2 (branky Matějka, Stránský)
Sokol Staré Buky - Svoboda 2:1 (Hendrych)
Baník Rtyně - Svoboda 1:1 (Matějka)
Svoboda - Jiskra Liberec 2:2 (Matějka 2x)
Svobodští fotbalisté by měli odehrát ještě asi čtyři přípravná utkání
před začátkem jarní sezóny, která začíná jiţ 13. dubna. Dále bych rád
apeloval na radní ve Svobodě, aţ budou rozhodovat o budoucnosti
městského stadionu. Nehrají zde jen muţi, ale i dvě mládeţnická
druţstva - přípravka a mladší ţáci. Jednejte s rozvahou a rozumem!
Karel Fiala, trenér mužů SK Svoboda
Rozpis utkání MFC Svoboda - jaro 2003
Ne 13/4 16 hod. Svoboda - Kunčice (16. kolo)
Ne 20/4 16 hod. Svoboda - Bernartice (17. kolo)
Ne 27/4 16 hod. Volanov B - Svoboda (18. kolo)
Čt 1/5 16 hod. Vrchlabí B - Svoboda (14. kolo)

Ne 4/5 16 hod. Svoboda - Ml.Buky B ( 19. kolo)
Čt 8/5 16 hod. D. Branná - Svoboda (15. kolo)
So 10/5 17 hod. Jan.Lázně - Svoboda (20. kolo)
Ne 18/5 16 hod. Svoboda - Černý Důl (21. kolo)
Ne 25/5 16 hod. Bohuslavice - Svoboda (22. kolo)
Ne 1/6 16 hod. Svoboda - Ţacléř B (23. kolo)
St 4/6 17.30 HSM B - Svoboda (12. kolo)
Ne 8/6 16 hod. St. Rokytník - Svoboda (24. kolo)
Ne 15/6 16 hod. Svoboda - HSM B (25. kolo)
So 21/6 17 hod. Vítězná - Svoboda (26. kolo)
So 28/6 baráţe (postup - sestup)
FOTBALOVÁ PŘÍPRAVKA
Pořadatelem turnaje přípravek v kopané byl 8.3. v tělocvičně ZŠ Horní
Maršov MFC Svoboda. Hrálo celkem 6 druţstev kaţdý s kaţdým 10
min.
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H. Maršov 0:3
Trutnov 1:2
MFC Svoboda A 0:3
M. Buky 0:0
J. Lázně 0:2
H. Maršov 1:1
Trutnov 1:0
M. Buky 2:0
J. Lázně 0:3

Celkové pořadí turnaje: Janské Lázně 13 bodů, Svoboda A 10, Horní
Maršov 9, Trutnov 4, Mladé Buky 3, Svoboda B 1
Nejlepšími hráči jednotlivých družstev: Svoboda A Filip Rolenec,
Svoboda B Denis Drlička, Trutnov S. Hofman, H.Maršov P. Dospiva,
Ml.Buky J. Kahoun, J.Lázně V.Štelzer. Za družstvo Svoboda A hráli:
Filip Rolenec, Martin Kurtinec, Lukáš Kocík, Petr Beneš, Jakub Eder.
MFC Svoboda B: Denis Drlička, Lukáš Šrůtek, Martin Mocek, Robert
Plecháč, Michal Tesař, Dominik Celba, Tomáš Turina.
Zdeněk Rolenec

BASEBALL
Muţský tým SB Rýchory se stále ještě potýká s finančními
problémy. Nemůţe si proto dovolit účast na přípravném turnaji v Praze
na Krči, kterého se tradičně zúčastňoval. Můţeme jen tiše závidět
moskevskému týmu, který naopak (také tradičně) na turnaj přijede ze

vzdálené Moskvy, navíc v posledních letech po obrovských problémech
s opatřováním vstupních víz. Jiţ za měsíc se rozjíţdí naplno extraligová
soutěţ. Doufáme, ţe se co nejrychleji vyřeší problémy s provozem
stadiónu a ţe jarní sluníčko brzo rozpustí sníh na povrchu hřiště.
Všechny ostatní týmy jiţ mohou trénovat venku, naši hráči stále ještě
ladí formu v tělocvičně.
Draci Brno přišli se zajímavým návrhem pro extraligové týmy.
Podrobněji o něm napíšeme v některém z příštích čísel SF.
Béčko muţů se rozhodlo, ţe po loňském odtroubení účasti v České
národní lize bude hrát v letošní mezioblastní soutěţi (tzv.
"teplákovka"). Rádi bychom zorganizovali také dlouhodobou soutěţ ve
slowpitchi, aby měly šanci zahrát si i ţeny, které v minulosti v
ţákovských a dorosteneckých kategoriích úspěšně reprezentovali
jméno našeho městečka daleko za humny.
Kadeti trénují kaţdou sobotu od 16ti hodin v tělocvičně ZŠ Mladé
Buky (vedoucí Filip Procházka Jirka Šenk). Po ukončení lyţařské
sezóny a zahájení provozu na hřišti obnovíme i tréninky omladiny na
svobodském hřišti.
Ţáci trénují kaţdý čtvrtek od 16ti hodin v tělocvičně ZŠ Ml.Buky (Milan
Piroţek).
-so
ŠACHY
O pohár Města Svoboda nad Úpou. Otevřený přebor
Královéhradeckého kraje v šachu Juniorů se koná o dvou dubnových
víkendech - Pátek a sobota 4.-5. dubna a pátek aţ neděle 11.-13.4.
Podrobnosti přineseme v příštím čísle SF
-so
nahoru - obsah

Otazníky ???
Mikrovlnné připojení na Internet?!
Váţení spoluobčané,
Rádi bychom vás informovali o moţnosti nemezeného připojení k
Internetu. Toto informační médium zaţívá v poslední době nevídaný
průnik do všech oblastí lidské činností. Mezi jeho hlavní výhody patří
zejména rychlý a komplexní přístup ke všem důleţitým informacím. Na
stránkách celosvětové sítě najdete opravdu vše co vás zajímá. Ať uţ
hledáte novinky ze světa showbusinessu nebo vás zajímá vývoj cen na

světových trzích anebo se jen chcete pobavit, můţete si být jisti, ţe
toto všechno na Internetu najdete. Důleţitou součástí ţivota je také
komunikace a výměna informací mezi občany. K tomu se dá báječně
vyuţít elektronická pošta neboli e-mail.
Hlavním trendem v České republice je připojení k Internetu
pomocí pevné telefonní sítě a modemu (připojení dial-up nebo ISDN).
Všichni uţivatelé vědí, ţe tento druh připojení má mnoho nevýhod.
Nejpodstatnější z nich jsou poměrně vysoké provozní náklady. Hodina
připojení stojí okolo 60 Kč a to nepočítáme měsíční paušální poplatky.
Dalším závaţným problémem je nízká spolehlivost a rychlost připojení.
Druhou moţností, jak se připojit na Internet jsou mobilní telefony. Zde
opět naráţíme na problém vysokých nákladů a oproti jiným typům
připojení je komunikace přes mobil mnohem pomalejší takţe toto
připojení je vhodné nanejvýš v případě, kdy nutně potřebujete
stáhnout malé mnoţství dat, jako například čtení e- mailu.
Nejprogresivnější technologií je mikrovlnné připojení. Hlavní
výhodou je, ţe nemusíte čekat na zřízení telefonní linky. Jediné
zařízení, které musíte vlastnit je miniaturní přijímač s anténou, který
se buď připojí pomocí USB portu nebo se instaluje přímo do
počítače.Nezanedbatelnou výhodou jsou příznivé provozní náklady. U
většiny poskytovatelů mikrovlnného připojení platíte pouze výhodný
měsíční paušální poplatek a nejste nijak omezeni mnoţstvím
přenesených dat ani časem, který strávíte prohlíţením stránek.
Jedinou podmínkou je viditelnost distribučního bodu ( tj. vysílače,
který zprostředkovává komunikaci s řídícím centrem. Co se týče
rychlosti, je tento způsob připojení zajímavý i pro větší firmy, neboť
páteřní linky umoţňují přenos aţ 2 MB/s ( tj. více jak 30x rychlejší neţ
u připojení přes telefonní modem).
V současné době jednám s několika společnostmi o moţnosti
zřízení distribučních bodů, pomocí kterých by se obyvatelé Svobody
nad Úpou mohli bezdrátově připojit k Internetu za výhodných
podmínek
Dagmar Berrová
DŘEVOŘEZBA MILANA PEJŘIMOVSKÉHO
Výstavu trutnovského výtvarníka - řezbáře shlédlo od soboty do
dnešního dne jiţ přes tři stovky návštěvníků. O víkendu to byli
převáţně dospělí, ve všední dny i děti a školní mládeţ. Této kulturní
nabídky vyuţili i učitelé a ţáci místní školy, na exkurzi se chystá i
mladobucká základka. Ti z vás, kteří ještě výstavu neshlédli, mají
šanci do 25. března. Výstava za přítomnosti autora je otevřena denně
od 9-12 a 13-16.30 hod. Vstupné 10,- Kč, děti a důchodci 5,- Kč.
Šance vidět mladobuckou kabelovku ve Svobodě?!

Často přemýšlíme o tom, jak zpestřit volné chvíle obyvatelům
DPS - a hlavně těm, kteří jsou méně pohybliví. Dohodli jsme se s
redakcí mladobucké televize, ţe nám zapůjčí kdykoliv jejich zajímavý
týdeník, pokud v něm bude reportáţ, která má nějaký vztah ke
Svobodě. A to bývá velmi často. Například v současném programu
(vysílá se na kabelovce pětkrát denně) je reportáţ z výstavy Milana
Pejřimovského ve Svobodě. Často se na obrazovce objevují svobodské
děti při různých sportovních a kulturních akcí. Redakce nám nabídla
zapůjčení videokazet. Zbývá jen dohodnout s Klubem důchodců
termíny.
-so
nahoru - obsah
Tajemství Obřího dolu (6) - Rozvoj těžby
Naše úvahy o historii dolování v Obřím dole jsme v předchozím
povídání ukončili někdy okolo roku 1569, kdy na mapě Jiříka z Řásné
je uváděno v Obřím dole sedm dolů a pět kutišť. I z tohoto období, z
roku 1570, pochází zpráva důlního podnikatele a prospektora Hanse
Seyferta o nálezu měděných, stříbrných a olovnatých rud v Obřím
dole. Začátkem 17. století, kdy vlastnil panství Mladé Buky Jacob de
Waggi, stálo v Peci pod Sněţkou zařízení na výrobu vitriolu,
pravděpodobně cementová pec, v které se zpracovávaly kyzy z dolu
František v Obřím dole a měděná ruda z dolů v Modrém dole. Přesné
umístění pece je nejisté. V Modrém dole víme zatím pouze o třech
dolech malého rozsahu a ruda z nich rozhodně nemohla financovat
provoz této pece. Je tedy jisté, ţe hlavní mnoţství suroviny muselo
pocházet z dolu František, a ţe jiţ v té tobě musel být v Obřím dolní
dílo většího rozsahu. Bohuţel důl František neumíme lokalizovat a je
více neţ pravděpodobné, ţe důl byl v dalším období několikrát
přejmenován.
Z doby hraběte Viléma Waldštejna se dozvídáme, ţe se v
Riesenhainu (v Peci pod Sněţkou) v letech 1716 aţ 1737 dolovala
měď, stříbro a ţelezo. Je zajímavé, ţe důlní podnikání prosperuje a
přesto Waldštejn ţádá o prominutí desátků. Říká, ţe doly jsou
nerentabilní. Z jeho strany se však asi jednalo pouze o získání výhod,
protoţe na místě dnešní dětské ozdravovny Růţenka vystavěl novou
pec na tavení ţeleza, někde v okolí tři hamry a "laboratorium". Zbytky
pece se dochovaly aţ někdy do roku 1898, kdy byla rozebrána právě
na stavbu tohoto domu současné ozdravovny.
O dolování stříbra nemáme ţádné přesvědčivé doklady a mědi
nebylo pravděpodobně téţ velké mnoţství. Ţelezo však bylo
ekonomicky velice významné a za účelem jeho dopravy k pecím byly

stavěny tzv. "ţelezné stezky", z kterých se většina dochovala dodnes.
V Obřím dole máme dnes spolehlivě doloţeny a částečně
prozkoumány pět větších dolů : Kovárna, Gustav, Barbora, Prokop a
Sv. Václav. Spolehlivé údaje o tom, kdy byly tyto doly zaloţeny, kolik
hornických etap prodělaly a jak a kdy byly přejmenovávány, zatím
nemáme. Je však více neţ pravděpodobné, ţe důl Gustav a Kovárna
musel v době Waldštejna existovat a produkovat ţelezo.
Ústí obou děl byla po celá staletí otevřená a teprve při likvidaci
průzkumných důlních děl z padesátých let byla uzavřena
ţelezobetonovou deskou. Navíc se tradovalo, ţe do šachty Kovárna byl
naházen veškerý stavební materiál ze strţené stejnojmenné boudy.
Kdyţ v roce 1988 členové České speleologické společnosti otevřeli
betonový uzávěr a rozhodli se provést průzkum, nevěděli, co je čeká.
Nahlédněme tedy poprvé v našem seriálu do historického podzemí
Obřího dolu.
"Provazový ţebřík se s rachotem odvinul někam do hloubky. Je
dvacetimetrový a snad na první patro stačí. Odspodu kondenzuje
vlhkost a není vidět více neţ na deset metrů, a tam v kuţelu světla
dno rozhodně není. Jištěn na laně opatrně zahajuji sestup. Jak dlouho
se v prostoře nerozléhal lidský hlas, nevíme. Vlastní ohlubeň šachty
pod betonovou deskou je v dost špatném stavu a divíme se, ţe se sem
ještě nezřítila turistická cesta. Rozměry ohlubně odhaduji na 3 x 5 m,
ale jak sestupuji, profil šachty se zvětšuje. Jiţ teď je jasné, ţe nešlo o
ţádnou historickou dopravní šachtu, ale ţe jsme se ocitli v prastaré
dobývce Kovárna. Po stěnách stéká voda a plastové stupně
provazového ţebříku docela klouţou. Jsem rád ţe po patnácti metrech
stojím na dně zvonovité prostory. Strop je pevný, neporušený a jsou
zde znát stopy po ručních vývrtech starých horníků. Je to nádhera, ale
šikmé dno pokryté stavební sutí a odpadky z boudy Kovárna moc
romantiky místu nepřidává. Směrem dolů spadá strmá rozměrná
chodba plná staré dřevěné ztrouchnivělé výstroje dolu a na skalním
balkónu ve stěně se černá malý otvor vedoucí severním směrem. Snad
vede do díla Gustav."
Tolik úryvek ze zápisků jednoho z jeskyňářů. Dalším průzkumem
a studiem různých archivních pramenů se podařilo potvrdit, ţe se
skutečně jedná o důl, neboli šachtu Kovárna a zmíněný otvor byl
prvním propojením do důlního díla, neboli úpadní jámy Gustav. Při
další těţbě byly tyto dva doly spojeny a pokračovali pod názvem
Gustav nebo Kovárna (názvy se často zaměňovaly) aţ na dno Obřího
dolu, respektive aţ pod jeho úroveň. O tom si však povíme v dalším
dílu a vrátíme se na do nejstarších svrchních partií dolů.
Jiţ v dílu č. XX našeho seriálu jsme popsali, ţe geologické
poměry Obřího dolu jsou velice sloţité, a ţe ruda se vyskytovala v
podobě nepravidelných a často tvarově velice komplikovaných čoček.
Tomu se musela přizpůsobit a stará těţba. Šachta Kovárna a Gustav

nebyly vlastně nic jiného, neţ dobývky, kde ruda vystupovala v dávné
minulosti aţ na povrch. Starci (označení horníků z historických dob)
těţili celé rudné těleso jiţ od povrchu a tak, jak se do hloubky
rozšiřovalo, rozšiřovala se i vydobytá prostora. Gustav má pod
povrchem prostory ještě větší neţ Kovárna, na úrovni "1. patra" je
prostora o plošných rozměrech více neţ 12 m x 7 m! Při pozdějších
vyklízecích pracích se zde mimo zrezivělých minimaxů, plesnivých bot,
pér z gauče a ohromného mnoţství rozpadajících se plechovek od
konzerv našly historické ţelezné nástroje, které zatím čekají na
zhodnocení.
Jak asi čtenář pochopil, obě velké dobývkové komory jsou
poměrně blízko vedle sebe a do hloubky se ještě spojují. Hrozilo
nebezpečí ţe se stropy neudrţí tlak horninového masívu a doly se
zavalí. Těţaři na Kovárně a Gustavu to vyřešili tak, ţe mezi
jednotlivými díly ponechali mohutný skalní pilíř a ve vytěţené prostoře
Gustava vystavěli podpěrný sloup z hlušiny a mohutných klád zvanou
hráň.
Ve svahu pod bývalou boudou Kovárna je ještě jedno zachovalé
historické důlní dílo - štola Barbora. V současné době je upravovaná,
protoţe bude sloţit pro vstup návštěvníků do podzemí. O štole mnoho
historických informací nemáme. Víme, ţe podsedala důl Kovárna a
Gustav a později s nimi byla spojena. Zda slouţila jako štola těţební,
odvodňovací nebo jenom průzkumná, se nám zatím nepodařilo
objasnit.
Relikty podobných maloprofilových štol se nám dochovaly i v
komorové dobývce Gustav. Zde můţeme s určitostí tvrdit, ţe se
jednalo o nejstarší díla, která byla raţena za účelem ověření
horizontálního rozsahu rudného tělesa. Z těchto štoliček byla potom
těţena ruda především dovrchním způsobem a šachtou nebo štolou
dopravována ven. Pokud byla štola vyraţena pouze v rudném tělese,
rozšiřující se těţbou zcela zanikla. Pokud však skončila mimo rudu v
hlušině, zůstala nám její čelba zachována. Nejenom různá rytířská
brnění na hradech a zámcích, ale i výška těchto štol okolo 160 aţ 170
cm nám dává přesvědčivý důkaz o menším vzrůstu lidí ve starých
dobách.
Popsané prostory byly s velkou pravděpodobností vytěţeny jiţ v
letech velké prosperity dobývání ţeleza za dob Valdštejna, ale mohly
být i rozšířeny v pozdějších letech při výrobě arzeniku. Těţenou rudou
v Obřím dole byly především sirníky chalkopyrit, pyrhotin a
arsenopyrit, které se vyskytují na sebe prostorově vázané a obsahují
mimo ţeleza i arzen a měď.
I kdyţ v určitém období byly rudy těţeny pro obsah ţeleza, je
více neţ pravděpodobné, ţe byla zpracovávána i měď a arzen jako
vedlejší produkt a v jiném historickém období byl hlavním produktem
arzen a ostatní rudy těţeny jako doprovodné.

Jak jiţ jsme uvedli, Valdštejn měl své pece na ţelezo pod
dnešním parkovištěm Zelený Potok. Ruda do těchto pecí byl však
dováţena jiţ upravená, respektive podrcená na stoupách. Stoupy,
které byly součástí hamru neboli "mlýnu na ţeleznou rudu" byly
zařízení na drcení rudy. Skládaly se z pěcholů opatřených dole
ţeleznou botkou. Tyto pěcholy běhaly nahoru - dolů v rámu a jejich
nadzvedávání obstarávala hřídel se zuby. Hřídel pohánělo lopatkovité
kolo na vodu, ale známe i pohon ruční. Ruda se sypala do koryta pod
pěcholy a teprve po rozdrcení na poţadovanou velikost byla sázena do
pecí. Po zbytcích hamrů z dávných dob dnes můţeme jen těţko pátrat.
V pecké kronice Josef Šourek uvádí, ţe jejich pozůstatky lze nalézt při
cestě do Zeleného dolu a v Obřím dole u odbočky do Modrého dolu.
Bylo to však někdy okolo roku 1945 a bez archeologických sond se
více o peckých hamrech nedozvíme.
Radko Tásler
nahoru - obsah
Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov - duben 2003
1. 4. -18. 5. IVAN KNOTEK: FOTOGRAFIE
Výstava kino Vesmír - foyer ** otevřeno vţdy v době
promítání filmu
1. 4. úterý

NOVÁ KOSMOLOGIE TATTEV
Přednáší PhDr. Robert Nový Národní dům ** 19.00 hodin
** vstupné 40 Kč

5. 4. sobota JARNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška, Město
Trutnov a Dům kultury Trutnov Národní dům ** 19.00
hodin ** vstupné dobrovolné
6. 4. neděle VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční vítání jarasraz u krytého bazénu ** 15.00 hodin
7. 4. pondělí AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Jan Vaněk: Liparské ostrovyPořadatel: Český
červený kříţ a Dům kultury Trutnov Národní dům - malý
sál ** 14.30 hodin
7. 4. pondělí CESTA ZA VNITŘNÍ ROVNOVÁHOUKARMA - MÝTUS
NEBO SKUTEČNOST?
Přednáší Ing. Viktor Pecen Národní dům - malý sál **

19.00 hodin ** vstupné 40 Kč
9. 4. středa LÁĎA KERNDL & JAZZ FRIENDS Jazzinec 2003
Pořadatel: Jazz & Go Go, Radioking s.r.o, Tiskárna Ofset
Úpice a Dům kultury Trutnov Národní dům ** 19.00
hodin ** vstupné 160 Kč
13. 4. neděleTROJLÍSTEK POHÁDEK
Představení v rámci pohádkového cyklu Sedmikráskakino
Vesmír ** 15.00 hodin ** vstupné děti 20 Kč, ostatní 30
Kč
15. - 16. 4. SETKÁNÍ S VELIKONOCEMI
Ukázky rukodělných technik Národní dům ** 9.00 - 12.00
a 13.00 - 17.00 hodin ** vstupné děti 5 Kč, ostatní 10 Kč
22. 4. úterý ABECEDA HVĚZD
Zábavný pořad Vladimíra Hrona Národní dům ** 19.30
hodin ** vstupné 165, 145, 125 Kč
nahoru - obsah

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




Z JEDNÁNÍ RADY … Členové rady jednali 17.3. s členy komise
cestovního ruchu (p.p. Búš, Hedvičák). Vyjasnili si kompetence a
formy spolupráce. Dohodli se o budoucnosti projektů turistických
stezek (lokalita Muchomůrka a zadní cesta do Maršova I.).
 Rýchorka - čeká se na odhad a pak se bude prodej řešit
(podíly nebo vcelku)
 Ing. Bena dá návrh na zveřejňování inzerátů na webových
stránkách, rada doporučuje upřesnit cenu
 Rada doporučuje vypracovat podklady pro stanovení
nájemného v jednotlivých lokalitách města - bude pověřen
expert (např. Ing. Danielis).
CESTOVNÍ KANCELÁŘ MARTA… pořádá
 v sobotu 12. dubna 2003 zájezd do Polska - Kudowa Zdroj
cena 120,- Kč
 v sobotu 3. května 2003 zájezd do Prahy na muzikál
Galileo cena 745,- Kč
informace a přihlášky na tel. 604 907 226, 499 773 284



Státní léčebné lázně, státní podnik 542 25 Janské Lázně
pronajmou
bufety v objektech Lázeňský dům a dětská léčebna Vesna
Praxe v oboru vítána
Písemné nabídky zasílejte do 20.3.2003 na adresu: Státní
léčebné lázně, s.p. pí. Minarčíková - vedoucí provozu 542 25
Janské Lázně





Lyţařský oddíl ve Svobodě nad Úpou nabízí k prodeji rolbu
LAVINA PH 1400.Rolba má radlici, renovované křídlo,
repasované pásy, najeto 1300 motohodin, rok výroby 1989.
Nabídková cena 200.000,-Kč + 22 % DPH
Moţnost i na splátky po vzájemné dohodě
Kontaktní osoba: pan Petr Kadrmas - mobil 732 837 002
POHOTOVOSTNÍ SLUŢBA… 12. 3. jsme jednali s krajským
zdravotním radou MUDr. Hajţmanem. Schůzky se zúčastnili
všichni zástupci měst a obcí našeho mikroregionu, bohuţel jen
jeden lékař (MUDr. Pavel Petrů z Janských Lázní). Měl se
zúčastnit i MUDr. Vrtala, který však musel odjet k nutnému
případu. Chtěli jsme nají řešení, jak nahradit sluţby poskytované
zrušenou LSPP. Města a obce se dohodly, ţe nelze LSPP
financovat z vlastních zdrojů. Navrhly proto sluţbu praktických
lékařů "na telefonu", tak jak je to obvyklé v mnohých sousedních
zemích. Na tento model v podstatě přistoupili MUDr. Pavel Petrů
a MUDr. Vrtala, kteří se o své pacienty postarají i mimo svoji
pracovní dobu. Krajský zdravotní rada nás seznámil s řešením,
které připravil krajský úřad. LSPP bude na interním oddělení
trutnovské nemocnice od 1.7.2003. Budou tam dva lékaři. Jeden
bude vyjíţdět, druhý bude připraven na ambulanci. Krajský úřad
chce posílit rychlou záchrannou sluţbu o dva sanitní vozy.
Starostové se obávají, ţe se situace v horských oblastech neřeší,
zvláště ne v turistické sezóně, kdy jsou na horách miliony
turistů.
Dagmar Berrová
nahoru - obsah

