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Úvodník - Svazek obcí východní Krkonoše
Váţení občané, před čtrnácti dny jsem se účastnila první schůzky
budoucího svazku obcí východních Krkonoš. Za přítomnosti starostů z
Horního Maršova, Janských Lázní, Malé Úpy a Černého Dolu jsme měli
o čem diskutovat. Zejména o podmínkách nového svazku a jeho
prioritách. Členy svazku budou Horní Maršov, Janské Lázně, Černý
Důl, Malá Úpa, Mladé Buky, Pec pod Sněţkou a Svoboda nad Úpou.
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
domovních odpadů, péče o seniory a také zlepšení dopravní
obsluţnosti mezi našimi obcemi.
Dnešním článkem bych vás ráda vyzvala k malé anketě týkající
se internetu. Ke zdárnému prosazení celého projektu je důleţité vědět,
kolik zájemců je v našem městě. Je to samozřejmě nezávazné. Pokud
se chcete zúčastnit, můţete svůj lístek se jménem hodit do schránky
na připomínky (jedna je na vnitřní straně vchodových dveří na radnici
a druhá v samoobsluze na Rýchorském sídlišti).
Občané Rýchorského sídliště se často ptají na situaci s objektem
"Rýchorka". Zajímá je nejen budoucnost klubu a restaurace Rýchorka,
ale také stávající samoobsluhy. V pondělí jsem navíc dostala dotaz
pana Nováka (prostřednictvím SF) na projekt regenerace sídlišť. Celá
problematika Rýchorského sídliště je na programu téměř při kaţdém
jednání rady či zastupitelstva. Do příštího vydání SF budeme občany o
našich krocích k nápravě stávajícího stavu Rýchorky i celého sídliště
informovat.
Dagmar Berrová, starostka
nahoru - obsah

Svobodská škola zabodovala !
Gratulujeme paní učitelce Kateřině Turkové a Širínce Behjoudiové
k vynikajícímu úspěchu na okresní soutěţi ţáků v anglickém jazyce.
Zúčastnilo se jí v pondělí 24. února 2003 celkem 26 ţáků a ţákyň
základních a středních škol trutnovského okresu. Soutěţilo se v
poslechu anglického textu s porozuměním, ve čtení s porozuměním,
výslovnosti a v konverzaci se členy soutěţní poroty. Pořadí v kategorii
I.A:
1.
2.
3.
4.-5.
6.
7.
8.
9.

Širín Behjoudiová - ZŠ Svoboda49
B.Bartošová, Schulzovy sady DK 46
Jiří Líbal, Komenského Dv.Králové 45
J.Dvořáčková kpt. Jaroše Trutnov 39
Tereza Šanderová Komen. Trutnov
Iva Hrochová, ZŠ Frimla Trutnov 31
L. Kostelecká, Malé Svatoňovice
29
Martin Ďuriš, Horní Maršov
18
R. Dlouhý, R.A.Dvorského Dv.Král. 16

V kategorii II.A (8.-9.tř.) obsadil Vojta Jiránek 7. místo ziskem
42 bodů. Oběma úspěšným soutěţícím ze svobodské školy i paní
učitelce, která je na soutěţ připravovala srdečně gratulujeme!
-so
nahoru - obsah
Sportovní zprávy
Lyţování
1. Závody pro děti z pondělní přípravky
Lyţařský oddíl pořádá dopoledne 15. března 2003 před
karnevalem tradiční závody pondělní přípravky. Start závodu v 9
hodin.
pro všechny závodníky drobná odměna v podobě sladkosti,
pro nejlepší pak diplom a ceny.
Srdečně zvou cvičitelé lyţařského oddílu ve Svobodě nad
Úpou
Informace : Martina Holubová - 605 877 858
2. Závody pro všechny dospělé

Lyţařský oddíl pořádá 8. března 2003 závody pro všechny
dospěláky - místní i přespolní, tuzemce i cizince.
Sraz všech závodníků v 8,30 hodin.
Startovné : Láhev šampaňského ( Bohemia sekt )
Informace : Milan Král - 603 479 227
3. Úspěšný start Pavla Dvořáka jr. na závodu Evropského
poháru TP v Alpách - kompletní výsledky přineseme po závěru
celé soutěţe.
Lyţníci na Černé hoře
Pro nezasvěcené lyţaři na historických lyţích - si o víkendu
báječně uţili 25. ročníku své sešlosti, srazu nebo sjezdu? Shromáţdili
se v počtu asi padesátky nadšenců u restaurace Sport před
svobodským nádraţím, skibusem se dopravili do Janských Lázní k
lanovce, mezi vleky Sport I. a Sport II. si to rozdali v paralelním
slalomu a předvedli své umění na skocích (vyuţili můstku
snowboardistů). Pak se vydali na dlouhé putování přes Václavák,
Kolínskou a Praţskou boudu jiţ za tmy do Pece pod Sněţkou. Cestou
neminuli bez povšimnutí ţádnou šanci na občerstvení a ve 20 hodin se
vrátili autobusem do Svobody nad Úpou.
Beseda s Dominikem Haškem moderovaná Mgr.
Zdeňkem Rolencem za účasti více neţ stovky
posluchačů proběhla v pondělí od 14ti hodin v aule
Obchodní akademie v Janských Lázních. Téměř dvě
hodiny odpovídal náš vynikající hokejista na dotazy
zvídavých posluchačů a na závěr podepisoval
ţákům školy fotografie, knihy a památníky.
Baseball
Tréninky muţů a juniorů SB Rýchory:
18:00 pátek ZŠ Mládeţnická - atletická a kondiční příprava, herní drily
11:00 sobota bazén + posilovna
19:00 neděle ZŠ Komenského - herní situace, trénink nadhazovačů
Stabilně chodí na víkendové tréninky 12 hráčů, další jsou omluveni
(zaměstnaní na vlecích a v lyţařských školách -večerní lyţování)
Dva víkendy před ligou bude soustředění v Brně
Začínáme v půlce dubna proti Krči.
Junioři budou hrát oblastní přebor. Vloni na podzim jsme sice po
velkém boji postoupili přes Techniku Brno do letošní Juniorské
extraligy, ale vzhledem k finančním problémům jsme tým SB Rýchory
odhlásili. Na naše místo nastoupí Technika Brno.
Baseballová ročenka se nám dobře pročítá, protoţe i přes problémy,

které nás provázely uplynulou sezónu, nacházíme na předních místech
naše hráče. Filip Poláček figuruje na druhém místě nejlepších pálkařů,
drţí třetí místo v počtu homerunů, je druhý v dosaţených metách po
odpalu a první v hodnocení odpalů "SLG". Navíc je Filip na druhém
místě mezi obránci v počtu autovaných soupeřů (99 v základní
extraligové soutěţi). Solidní umístění mají také Petr Baranec (18.) a
Honza Hanák (32.) Jirka Šenk se dělí o první místo mezi "zloději met"
s Tomášem Ovesným z týmu Draků a ve stejné kategorii je ještě Láďa
Sklenár na šestém místě. Na předních místech v zástupu extraligových
hráčů jsou i naši reprezentační nadhazovači Petr Minařík a Robert
Roudný, do třicítky se ještě vešel Honza Hanák a Radim Zengler. Zdá
se vám to málo v konkurenci s bohatými kluby velkých měst v nabité
extraligové soutěţi?
Kadeti trénují kaţdou sobotu od 16ti hodin v tělocvičně ZŠ Mladé Buky
(vedoucí Filip Procházka Jirka Šenk)
Ţáci trénují kaţdý čtvrtek od 16ti hodin v tělocvičně ZŠ Mladé Buky
(Mgr. Pavel Petrţela)
Fotbal - na zprávy MFC Svoboda stále čekáme.

-so
nahoru - obsah

Tajemství Obřího dolu (5) - Za nejstarší těžbou
Vydáme-li se hluboko do historie dobývání rud v Obřím dole,
narazíme vţdy na stejný letopočet, a ten je 1511. K tomuto roku se
uvádí, ţe do Trutnova přišli míšenští horníci, kteří se po nezdaru ve
štole na Šibeničním vrchu (Hoppenberg) přemístili do Obřího dolu. V té
době zde jiţ určitě existovalo několik menších dolů a horníci se tedy
přesunovali na jisto. Jediným, i kdyţ ne zcela spolehlivým písemným
důkazem o důlní činnosti těchto dob v Obřím dole, je poněkud
dobrodruţný popis cesty jistého Benátčana z Vrchlabí do Krkonoš.
Píše, ţe pronikl aţ do Obřího dolu, kde nalezl kostry lidí a
obhospodařovanou louku. Doloval na louce u potoka Zakenu, který
ovšem dnes neumíme identifikovat. Nalezl zlato, ametysty, smaragdy
a chalcedony. Věrohodnost této zprávy z ruku 1456 bohuţel podlamuje
to, ţe moderní geologický průzkum zlato ani ostatní polodrahokamy v
Obřím dole nikdy nepotvrdil.
Jednou dodnes z nevyřešených záhad jsou tzv. Vlašské knihy.
Vlaši pronikali do našich pohraničních hor, Krkonoše nevyjímaje, jiţ od
15. století a o svých poznatcích sepisovali zprávy. Mnoho badatelů se
domnívá, ţe zprávy jsou vymyšlené a ţe je dokonce i napsali místní

obyvatelé. Jsou totiţ psány značně nadsazeně, často v hádankách a
hemţí se to v nich různými příšerami a duchy. Snad v této době
vznikla i podoba Krakonoše. Těmito zápisy bychom se nemuseli váţně
zabývat, kdyby po sobě Vlaši nezanechali různé značky vytesané do
kamenů. V Krkonoších, ani v Obřím dole, se zatím takový důkaz
nepodařilo objevit, ale pod Kralickým Sněţníkem a v severních
Čechách takové značky jsou. Značky mají určitou symboliku a je
moţné, ţe i vlašské kníţky byly vlastně "šifrovaná" sdělení určená pro
úzký okruh lidí.
Musíme si uvědomit, ţe Krkonoše byly sice pokryty hlubokými a
divokými hvozdy, které ve 12. století sahaly aţ ke Kumburskému
újezdu na Jičínsku, jak se uvádí ve starých zprávách, ale ţe v té době
tudy vedla obchodní cesta do Slezska. Tuto stezku vyuţívali první
prospektoři a drobná těţby kovů jistě probíhala jiţ v hlubokém
středověku. Nepřímé důkazy máme jiţ z 11. a 12. století z Rýchor a
Svobody nad Úpou. Proč by jiţ v této době nemohli horníci proniknout
i do Obřího dolu? Pátrání po takto starých dílech v Obřím dole je však
velice komplikované. Hornická činnost zde totiţ s různými přestávkami
probíhala aţ do šedesátých let dvacátého století a kaţdé novější
dobývání z velké části zahlazovalo činnost starší.
Důkaz o velmi starém dolování v Obřím dole a především o
zpracování suroviny přímo na místě se však podařilo získat. Nad
vchodem do štoly Helena na Rudníku na malé antropogenní plošině se
nalezly "lechy" - měděné kamínky, pocházející z praţení rud v malých
jámových pecích.
"Praţení rud se provádí na hromadách. V zemi se vykopá
čtverhranná praţná jáma, přiměřeně veliká a zpředu otevřená, na tu
se nakladou polena těsně vedle sebe, na ně pak jiná napříč rovněţ
vedle sebe, pročeţ se tato hranice dříví u nás nazývá roštem. To se
pak opakuje aţ ona hranice dosáhne výšky jednoho nebo dvou loktů.
Potom se na ni poloţí všelijaká kusová ruda kladivy na kusy
roztlučená, nejdříve největší kusy, pak prostřední a nakonec nejmenší,
a vytvoří se hromada mírně stoupající, podoby kuţele".
Další důkaz - červené výpraţky po výrobě kyseliny sírové - byly
nalezeny na dně Obřího dolu při vyústění štoly Prokop a dále v místech
u malého rašeliniště, kde se odbočuje ţlutá turistická značka do
Modrého dolu. Zdá se však, ţe výroba mědi i vitriolu (kyseliny sírové)
byla pouze vedlejším produktem a hlavní zájem byl o arzenik, který
Italové pouţívali k výrobě krásného, tehdy pouze jim známého litého
skla. Je mnoho písemných dokladů, ţe Italové v 15. a 16. století
arzénové rudy v našich pohraničních horách hledali a také těţili.
V roce 1534 ţádá společnost sedmnácti podnikatelů o privilegium
těţby v Obřím dole u krále. Vzhledem k odlehlosti dolů mají v plánu
vybudovat huť, stoupu a celou osadu s vybavením. Kryštop Gendorf z
Korutan, v podstatě téměř neomezený vládce té doby nad hornictvím

v Krkonoších, však ţádost zmařil. Z podnikatelského hlediska je to
pochopitelné, vznikla by tím konkurence jeho vlastním dolům na
ţelezo v Herlíkovicích a Maršově. V roce 1548 se o těţbu uchází L.
Bischof a v odpovědi se uvádí, ţe těţba v Obřím dole skončila před
čtyřiceti lety a dolování by bylo nevýnosné. Věděla tehdy vrchnost a
úřady skutečně o všem co se v Obřím dole děje, nebo se nám
dochovalo pouze málo písemností ?
Jeden z významných důkazů o velmi staré těţbě najdeme při
pohledu na mapu Jiříka z Řásné. Okolo roku 1569 je zde uváděno 7
dolů a 5 kutišť ! Doly byly v průběhu těţby několikrát přejmenovány a
přiřazení původních názvů k jednotlivým dílům se asi dnes nikomu
nepodaří. Důleţité však je, ţe některé z těchto dolů dodnes existují.
Romantické názvy jako Myší díry, Nosní dírky, Velká šířina, Šikmá
nebo Koňské napajedlo jsou překlady z pozdějších německých zpráv,
kde jsou tato díla na plánku přesně lokalizována. Vţdy se však ve
zprávách hovoří jako o dílech starých a dávno opuštěných. Přes
dalšího důlního podnikatele a prospektora Hanse Seyferta, který zde v
roce 1570 nalezl mocné polohy měděných rud a píše i rudách
olovnatých a stříbrných se dostáváme k jménu de Waggi. Ten staví
někdy na začátku 17. st. arzénovou pec ke zpracování sirných
arzénových rud. To je ale jiţ další, asi nejslavnější kapitola hornictví v
Obřím dole, o které pohovoříme později.
Zamysleme se nad tím, co vlastně mohlo být ve středověku
povaţováno za důl? Několik metrů hluboká díra do země nebo rozsáhlý
komplex chodeb, hašplů a šachet ? Před rokem 1627, kdy Kašpar
Weindl poprve pouţil k rozpojování hornin v banskobystrickcých dolech
střelný prach, se veškeré dobývání uskutečňovalo ručně za pomocí
ţelízka a mlátku. Jediným ulehčení bylo sázení ohněm, které však
nešlo všude pouţít. Na čelbě chodby se při této metodě rozdělal
výhřevný oheň, hornina se rozpálila a potom prudce zchladila - polila
vodou. Výsledkem bylo rozpraskaná a tedy lépe těţitelná skála. Postup
za směnu byl při těchto starých metodách pomalý a dosahoval jenom
pár desítek centimetrů. Pokud tedy byl důl v provozu pouze krátkou
dobu, rozhodně nemohl být veliký. Pokud se v něm však těţilo po
dobu několika set let, mohl dosáhnout délky několika km i hloubky
skoro 500 m, jako tomu bylo v 13. aţ 16. století v Kutné Hoře.
Vraťme se však ještě k oněm zmíněným a doloţeným 7
nejstarším dolům a 5 kutiskům. Nejvýše poloţeným důlním dílem v
Obřím dole, kde lze prokázat těţbu, jsou Myší díry na Rudníku. Dílo
bylo pouze několik metrů hluboké a dnes je z větší části zavalené. Byl
to důl nebo jen bezvýznamné krátkodobé kutisko? Nevíme. Nosní
dírky, Koňské napajedlo nebo Šikmá ? Opět stejná otázka. V okolí je
sice několik plošin, zídek a haldiček, ale nic z toho neposkytuje důkaz
délce těţby. Pyrhotin, který je na loţisku nejhojnější rudou, vycházel v
dávné minulosti na mnoha místech na povrch a na výchozech byl

těţen. Drobných dobývkových jam i malých pecí na zpracování rudy
bylo v Obřím dole zřejmě více. Přírodní zvětrávací procesy však stopy
po nich zcela zahladily.
Původně do stejné kategorie "malých a bezvýznamných dolů"
řadili badatelé i mohutný skalní převis - Velkou šířinu. Je ukryt ve
strmém svahu v lese na Rudníku a vede k ní starý hornický chodník
skládaný z kamenů na sucho. Kaţdý se domníval, ţe se jedná o
povrchovou dobývku a jen v zadní části je vhloubení, ve kterém se
drţí voda. Jaké však bylo překvapení, kdyţ při potápěčském
průzkumu, zaměřeném původně především na drobné krasové dutiny,
se z malé louţe v dobývce vyklubal historický důl. Jiţ při prvním
ponoru potápěč nalezl zachovalé jednostupé ţebříky - lezce - a
hloubku díla odhadl na 20 m. Vyvrátila se tím domněnka, ţe na
Rudníku, respektive Helenské čočce neprobíhalo v dávných dobách
těţba z větších hloubek. Průzkum je teprve v začátcích, bude velice
náročný a drahý. Není ani jasné, jak byl důl rozsáhlý, ale určitě se v
něm zachovaly důleţité informace o jedné z nejstarších etap dolování
v Obřím dole.
Přesto, ţe Krkonoše nepatřily nikdy k význačným rudním
revírům, hledání a těţba kovů zde probíhala od dob, kam zatím
neumíme dohlédnout. Snad podrobný průzkum a jistě i nějaká náhoda
pomůţe poodhalit historii nejstarší etapy dolování v Krkonoších, která
měla velký vliv na osídlovaní našich nejvyšších hor.
Radko Tásler
nahoru - obsah

Dehtochema a ovzduší
K dopisu paní ředitelky Ing.Heleny Kindlerové, otištěném před
delším časem v místních novinách, bych měl několik velice závaţných
připomínek, ale nerad bych v tuto chvíli s paní ředitelkou diskutovat
přes městské noviny. Proto jsem ji poţádal o schůzku. K akcím
pořádaným pro veřejnost bych připomenul obecně, ţe musí být
organizovány mimo běţnou pracovní dobu občanů, tedy ne mezi 12 a
16 hodinou.
Radko Tásler
nahoru - obsah

Otazníky ???
Nejprve ocituji elektronickou poštu ze dne 21.-22.2. Začnu mailem
pana Nováka:
Je paráda, ţe i kdyţ neodchytím poslední číslo SF v obchodě, tak
je ve stejný čas k dispozici na stránkách www.musvoboda.cz ! Jen,
aby to vydrţelo !
Pouze jsem si všiml, ţe na papírové verzi je uvedeno číslo 565,
kdeţto na e-verzi je číslo 586. Ne ţe by mi to nějak vadilo pouze snad
pro pořádek - které je to pravé ?
Zdraví Kamil Novák
Pane Nováku, musím se omluvit čtenářům, ale zase úřadoval
tiskařský šotek. Od června mám nový počítač s novou verzí XP - a ta
mě trápí, kdyţ nechám počítač déle běţet bez činnosti. Počítač si uloţí
sám pod novým názvem rozepsané číslo. Kdyţ jsem to dával do
pořádku, došlo v číslování k překlepu. Samozřejmě tam mělo být 586,
coţ Honza Bena poznal a na webových stránkách opravil. Tím, ţe mi
chodí příspěvky ještě večer nebo během noci, kdy píši noviny,
postrádám šanci oprav, protoţe má ţena Helena jiţ spí. Čtenáři to
obvykle ani nezaregistrují. Pouze paní Hryzlíková na MěÚ a případně
některá instituce (archiv, muzeum, knihovny) pak reklamují chybějící
číslo. Teď mám horší problém. Neměl jsem ţádnou zprávu z lyţování,
ale kolegyně ve škole (paní Petrţelová) mi řekla o báječné akci v
Janských Lázních - večerním sprintu, kterou údajně organizoval Vašek
Ţák. Po celé sérii telefonátů jsem ho sehnal. Odkázal mě na webové
stránky Trutnováků a řekl mi o perfektně upravované běţecké stopě
Duncan-Muchomůrka. Prý to dělají Stránští rolbou pana Šafáře. Byl
jsem rád, ţe mám konečně nějakou zprávu z lyţování. Během noc
jsem to napsal, vytiskl a rozvezl do kšeftů. Reakce se dostavily jiţ za
pár hodin. Nejprve se do mne pustila paní B. na MěÚ a pak jsem
dostal domů mail od Ing. Dudka. Cituji:
Dobrý den, pane Ondráček,
jiţ 25let chodím na vlek Duncán,ale nikdy jsem si nevšiml, ţe
lyţařská škola Šafář vlastní rolbu. Nevím, kdo články o lyţování píše.
Chyba se můţe stát, ale jestli to měla být reklama, tak je stejně
hloupá jako ten, kdo jí napsal. Jaroslav Dudek ing.
To mě pořádně nadzvedlo. Pro dobrotu na ţebrotu. Panu Dudkovi jsem
odpověděl, ţe je velmi těţké dolovat zprávy v mrtvém městě. V
budoucnu budu psát asi takhle: LYŢOVÁNÍ - ţádné zprávy místního
klubu, FOTBAL - fotbalisté nedodali zprávy apod. Sportovní kluby
dostávají od Města ročně finanční podporu a nejsou schopné nám
poplatníkům skládat účty - včetně zpráv o své činnosti. Pokud během

týdne nevychladnu, mám námět pro příští úvodník. Neunavil jsem
Vás? Musel jsem si trochu ulevit. S pozdravem St. Ondráček
Jistěţe neunavil. A s těmi nadpisy místo zpráv to není špatný
nápad. Navíc by nebylo od věci zveřejnit na úvod, kdo jsou vlastně
funkcionáři jednotlivých spolků a organizací, které ony příspěvky od
města dostávají. Navíc by moţná šlo od příštího roku dát do podmínek
pro ony dotace, ţe se příjemce zavazuje pravidelně zveřejňovat
výsledky své činnosti v periodicitě kratší neţ o výroční schůzi. Nebo
něco podobného. Ale to je asi námět spíš pro starostku, ne?
A navíc nechápu, co by vám mělo být do nějakých ţabomyších
válek mezi kýmkoli.
Vţdyť přece jedním ze základních principů novináře musí být co
moţná největší nestrannost a objektivita. A to zcela bez ohledu na
působnost, náklad atd. Naopak, teď si myslím, ţe ony reakce můţete
klidně otisknout. Nastartuje se třeba debata aby se zjistilo, v jaké ţe
to prkotině je vlastně problém(ek). A máte hned i nějaký materiál na
příští číslo. Zdraví K.Novák
Tahle korespondence se odehrála v předminulém týdnu a "problémek"
mi způsobil několik bezesných nocí. Dnes je všechno jinak. Lyţaři
dodali aktuální informace o karnevalu i závodech na Duncanu, pan
Tásler poslal materiál na tři pokračování seriálu o Obřím dolu (na
dobu, kdy bude mimo ČR), pan Ing. Hůrka důleţité informace o
nebezpečném odpadu a vybírání poplatků za domovní odpady a Martin
Duda mi poslal z Austrálie tři strany seriálu o protinoţcích, který
bychom rádi zveřejnili co nejdříve. V neděli jsem ještě dostal zprávy z
rady a článek starostky. Čtenáře potěšíme také příspěvky svobodské
školy. Budu mít jediný problém - jak to všechno nacpat do jednoho
čísla.
Pan K. Novák nás upozornil na moţnost získání dotace ze státního
rozpočtu na regeneraci sídlišť, ve kterých ţije minimálně 150 lidí.
Jednou z podmínek je vyhodnocení ankety, ve které občané odpovídají
na tyto otázky (viz trutnovské Radniční listy):
1. Jste spokojeni s počtem ploch veřejné zeleně, s výsadbou (a
údrţbou) vzrostlých ploch?
2. Jste spokojeni s počtem dětských hřišť a jejich vybavením?
Uveďte návrhy na doplnění.
3. Jste spokojeni s parkovými odpočinkovými plochami (lavičky,
odpadkové koše apod.)?
Nebude zastupitelstvo uvaţovat o podobné anketě? A nebude se
Město snaţit o podporu při regeneraci Rýchorského sídliště?
nahoru - obsah

Kultura

KLUB OKO - březen
.. v přízemí staré školy v Horním Maršově. Informace na tel. 499 874
280, 499 874 326
sobota 3.3. od 16:00 FILMOVÝ KLUB
neděle 9.3. od 16:00 DEN PRO TIBET
pondělí 10.3. od 16:30HIP - HOP
středa 12.3. od 18:30 MEXIKO (diapoz. Jiřího Potůčka)
pátek 14.3. od 20:00 JAN BURIAN (koncert)
středa 19.3. od 16:00 výroba karnev. masek
pátek 21.3. od 17:00 DISKOTÉKA
sobota 22.3. od 18:00 REGGAE PARTY
středa 26.3. od 16:00 výroba karnev. masek (tvořivá dílna)
sobota 29.3. od 16:00 výroba karnev. masek (tvořivá dílna)
Nejmladší generace básníků: (z tvorby ţákyň paní uč. Ziny
Rutarové)
DELFÍNÍ ČAROVÁNÍ Jak čarují delfíni?
Jako štiky a líni.
Ukrojí si kousek chleba,
Začnou od začátku třeba.
Čáry máry do čtveřice,
Ať je z tebe delfínice.
Čáry, máry fuk, fuk, fuk,
Ať jsi holka a né kluk!

K.F. III.tř.

SNĚHULÁCI
Uţ je zima
Uţ je mráz
Sněhuláka stavím zas.
Stavte taky sněhuláky!
Dokud je sníh,
Ať tu je smích.
Pozor! Jedem na saních.
K.F. III.tř.
VÁNOČNÍ
Vánoce jsou tady na krátko
Zase jsem neviděla zlaté prasátko.
Do přání jsem napsala boty, tuţku, kalhoty
Letos byl Jeţíšek moc bohatý.

Pod stromeček mi nadělil vše, co jsem si
přála
Za to jsem mu na flétnu zahrála
Pásli ovce Valaši a Dej bůh štěstí.
Ţádné štěstí, spíš neštěstí
Dvakrát nám za sebou stromek spad
Nic se nestalo, hlavně ţe taťka má mamku
rád.
Isabela Kyselová
MATEŘSKÁ ŠKOLA potěšila svobodské občany v pondělí krásným
karnevalovým průvodem ulicemi města. Fotografie budou k nahlédnutí
v knihovně.
-so
nahoru - obsah

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




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



NEDLUŢÍTE ZA SVOZ ODADU? … Městský úřad ve Svobodě
nad Úpou upozorňuje všechny občany, kteří nezaplatili za svoz
odpadu, ţe termín 28.2. jiţ vypršel. Dále občanům sděluji, ţe
máme vyhotoven seznam neplatičů za rok 2002 a tyto vyzývám,
aby se ve vlastním zájmu dostavili co nejdříve na Městský úřad a
dluh vůči městu vyrovnali. Neplatičům hrozí pokuta (pozn.red.:
… a z ostudy kabát). Ing. Josef Hůrka






VYMĚNÍM BYT 3+1 … v osobním vlastnictví za 1+1 (garsonka)
rovněţ v osobním vlastnictví + doplatek. Informace na tel. 777
306 020
KONTAKTNÍ MÍSTO … státní sociální podpory má tel.čís. 499
811 046
Z JEDNÁNÍ RADY
 Členové rady se vyjádřili k navrţenému řádu veřejného
pohřebiště, který obdrţeli k prostudování na minulém
jednání rady města. K návrhu nebylo připomínek.
 Po zpracování hydrogeologického průzkumu bude doplněn
článek 7 tohoto řádu. Rada jednohlasně doporučí
zastupitelstvu města schválení řádu.
 Byl podán návrh na jmenování členů komise cestovního
ruchu: Miroslav Hedvičák, Ing. Josef Hůrka, Oldřich Kysela
a Šárka Dudková - předseda komise Josef Búš.
 Radě byla předloţena ţádost pana Šírla z Rýchorského
sídliště o zrušení předkupního práva Města na byt, kterým
je vlastníkem. Ţádost bude předloţena zastupitelstvu
města s tím, ţe rada jednomyslně rozhodla, ţe vyhovět
ţádosti nedoporučí.
 Rada se opět zabývala otázkou provozu městského
stadiónu. Rozhodla svolat jednání rady města, zástupců
fotbalového oddílu, baseballového oddílu a zástupců školy
na pondělí 3.3. v 17.00 hodin na Městském úřadě.
 Rada rozhodla svolat pracovní jednání zastupitelů města
na úterý 4.3.2003 v 16,00 hod.
 Byla provedena kontrola úkolů z minulého jednání rady
(10.2.). Úkoly byly splněny kromě prověření ţádosti pana
Lacziky o vyhrazeném parkování pro sanitní vůz na
náměstí Svornosti. Úkol trvá.
nahoru - obsah

