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Úvodník - Posunuté vydání - nebezpečné odpady !!
Váţení spoluobčané,
Jsou tři důvody, proč vydáváme nové číslo našeho čtrnáctideníku
o týden dříve:
1. Chtěli bychom vycházet pokud moţno pravidelně - kaţdý druhý
týden v úterý (na pultech maximálně ve středu). Městská rada
přešla rovněţ na čtrnáctidenní cyklus. Chceme-li mít aktuální
zprávy, musíme s novinami čekat na zprávy z rady. Starostka
proto navrhla, abychom o týden posunuli vydávání našeho
čtrnáctideníku. Jsou na to dvě moţnosti - buď jedno číslo
vynechat, nebo jedno vydat o týden dříve. Pro čtenáře bude
určitě příjemnější druhá varianta.
2. V minulém čísle jsem zapomněl zařadit veledůleţitou zprávu Ing.
Josefa Hůrky o nových termínech svozu nebezpečného odpadu.
Ten byl na přání občanů posunut na soboty dopoledne, kdy mají
hospodyňky (i silné paţe manţelů) volno v práci - a nejbliţší
svoz je jiţ první březnovou sobotu. SF proto musí vyjít s
náleţitým předstihem.
3. Den po vydání SF 586 jsem dostal zprávu o pátečním prodeji
jablek Ovocnářů Dolany - a to je třetí důvod, proč budou noviny
jiţ dnes.
Svoz nebezpečného odpadu
Na základě smlouvy mezi Městem Svoboda nad Úpou a firmou
Transport Trutnov byly pevně stanoveny termíny svozu nebezpečného
odpadu na soboty:
Stanoviště
1.3.2003
3.5.2003
5.7.2003

Svoboda náměstí

u Rýchorky

9:00 - 10:00 10:00 - 11:00
9:00 - 10:00 10:00 - 11:00
9:00 - 10:00 10:00 - 11:00

6.9.2003
1.11.2003

9:00 - 10:00 10:00 - 11:00
9:00 - 10:00 10:00 - 11:00
Ing. Hůrka v.r.

Jaro klepe na dveře !
Meteorologové hlásí postupné oteplování. Noční mrazíky ještě
zřejmě pár dnů nebo týdnů potrvají, ale sluníčko má jiţ svoji sílu a
během dne vystoupnou teploty nad bod mrazu. Dobře víme, co to pro
všechny majitele domů i chodce znamená. Rampouchy jsou sice
pěknou zimní ozdobou, ale padající ledy a sněhové laviny ze střech
jsou velmi nebezpečné. Nezapomeňte proto včas sněhové převisy,
rampouchy a ledy odstranit - nebo nechat odstranit. Ve Svobodě
máme dost schopných profesionálů, kteří často své sluţby na výškové
práce v našich novinách inzerují. Mám je připomenout?
SF 586 - Martin Gróf - tel. 606 583 749
SF 542 - Jan Janouš - tel. 602 145 281
SF 502 - Jaroslav Šrůtek - tel. 603 583 838
Pokrývačů a šikulů, kteří výškové práce ve Svobodě provádějí, je
určitě daleko víc, ale mám kleknout na kolena, aby své sluţby v
místním plátku inzerovali? Připomínám, ţe kratší inzeráty ve SF
zveřejňujeme zdarma (podpora místních podnikatelů) a celostránkové
za 100,- Kč, coţ je za pusinku.
St.Ondráček
nahoru - obsah

Dopisy čtenářů
Dopis do svobodských novin
Kdyţ byly volby, byla jsem ráda, ţe se konečně v našem městě
něco změní a hlavně, ţe se bude na našem Městském úřadě lépe
dýchat a ţe naše nové zastupitelstvo bude lépe rozhodovat a
podporovat lidi, kteří mají ve Svobodě trvalý pobyt a podnikají tady.
Byla jsem ale rychle vyvedena z omylu, kdyţ jsem si přečetla poslední
výtisk našich novin. Bylo tam napsáno, ţe se shání člověk, který koupí
sokolovnu a přilehlé pozemky. Můj přítel má o koupi sokolovny zájem
uţ dlouho a chtěl, aby její vzhled se zlepšil a aby dále mohl v ní
podnikat, protoţe tam má jiţ zavedený obchod a také chtěl opravit
tělocvičnu, aby byla ku prospěchu všech. Také za ty roky zaplatil za
nájem asi 200 000 Kč. Myslím si, ţe toto není podpora podnikání a

velmi mě to mrzí.
Ještě bych chtěla něco k naší škole. Jiţ naši předkové věděli, ţe
kde není škola a hospoda, tak upadá v obci ţivot. Hospod máme
dostatek a školu bychom mít neměli? Je to hrozné pomyšlení. Přeji
všem občanům Svobody, aby při řešení jejich problémů myslelo naše
zastupitelstvo hlavou.
S pozdravem Ivana Nevečeřalová, Rýchorské sídliště 122
Váţená paní Nevečeřalová,
Váš dopis jsem dostal odpoledne, kdyţ jsem dokončoval přípravu
novin do tisku. Teď se jiţ blíţí půlnoc a to mi uţ obvykle docházejí
baterky. Nejraději píši ráno. To uţ bych ale měl noviny tisknout.
Odpověď na Váš dopis by potřebovala více času a hlavně jasnou hlavu,
protoţe se jedná o nesmírně závaţný problém. Sokolovna - a
tělocvičny, stadióny, dětská hřiště a sportovní zařízení obecně jsou
mému srdci velmi blízké. Mohu Vám proto napsat, jaké bych měl
stanovisko k prodeji sokolovny já, kdybych byl členem zastupitelstva.
Bude to však delší povídání.
Mé první setkání se svobodskou tělocvičnou bylo
v roce 1952. Tehdy jsem organizoval ve Velké Úpě se
svými spoluţáky fakulty tělesné výchovy "Týden
sportu". Hlavní náplní akce byla série lyţařských
závodů a kromě toho také tělovýchovná akademie a
beseda s Olympioniky v jediné větší tělocvičně mezi Pecí a Trutnovem
- ve Svobodě nad Úpou. O pár let později - v roce 1968 jsem nastoupil
na svobodské škole jako učitel tělesné výchovy. Ředitele školy jsem
přesvědčil, ţe bude pro kluky lepší chodit do sokolovny, neţli do
mrňavé školní tělocvičny. Kdyţ dorazila do Svobody trutnovská pára,
kopali jsme s ţáky a betonovali přípojku do sokolovny, kde se do té
doby topilo ve velkých kamnech koksem. Desítky let svého ţivota jsem
proţil v této sokolovně i na přilehlém malém (ale "našem") hřišti.
Dobře znám i více jak stoletou historii původní výstavby sokolovny. O
tom, s jakým nadšením se stavěla, kdo a kolik peněz na ni věnoval, se
můţete dočíst v Demuthově kronice na str. 550-553.
To všechno jsem psal jen proto, abyste věřila, ţe nejen mně, ale
i všem zastupitelům není osud sokolovny lhostejný. Většina z nich v ní
také proţila část svého ţivota. Nevím, kde jste četla, ţe "se shání
člověk, který koupí sokolovnu a přilehlé pozemky". Starostka psala, ţe
město hledá zájemce (investora), který by zde chtěl vybudovat
sportovní areál. Sportovní halu potřebuje naše město jako sůl. Kromě
jiného i proto, aby školní mládeţ neodcházela na lépe vybavené školy
do jiných obcí a měst.
-so

nahoru - obsah

Otazníky ?????
Jaký je váš názor na možnost války v Iráku? Dnes se vyhraňují
dva protikladné názory. Nemějte nikomu za zlé, kdyţ má jiný názor
neţ právě vy. Kaţdá mince má dvě strany. Všichni víme, jaké hrůzy
přináší válka. Na druhou stranu ale má náš národ velkou ţivotní
zkušenost s diktátorem. Naši rodiče a prarodiče měli v dobré paměti
Mnichov. V novinách mohli číst jásot Angličanů nad zprávou, jak jejich
premiér zachránil světu mír, kdyţ Francie, Anglie a Itálie vyhověla v
Mnichově Hitlerovi. Dějiny bohuţel nemají moţnost, jakou skýtá třeba
šachová partie. Totiţ vrátit se při rozboru hry k určitému tahu a zkusit
jinou variantu. Nebylo by tehdy pro svět lepší, zastavit Hitlera, dokud
byl čas?
Včera jsem dostal velmi zajímavý mail od ředitele společnosti
Czech On Line - Charlese Peakea.
Jedná se o světovou podpisovou akci elektronickou poštou na
odvrácení války. Zatím je na ní 250 velmi zajímavých podpisů z
různých zemí světa. Kdykoliv se naplní pětistovka, má se poslat do
Bílého Domu: usa@un.int president@whitehouse.gov
Přikládám stručný překlad průvodního dopisu:
PETICE ZA MÍR - STŮJ ZA MÍR - ISLÁM NENÍ NEPŘÍTEL - VÁLKA NENÍ
ODPOVĚĎ
"Dnes jsme v bodě nerovnováhy ve světě a spějeme k něčemu,
co by mohlo být začátkem třetí světové války. Jestliţe jste proti takové
moţnosti, Spojené národy shromaţďují podpisy ve snaze vyhnout se
tragickým světovým událostem. Prosím zkopírujte tento e-mail v
novou zprávu, podepište se na konci seznamu a pošlete mail lidem,
které znáte. Jestliţe obdrţíte tento seznam s více neţ 500 podpisy,
prosím pošlete kopii na mou adresu. Charles Peake"
Pokud se chcete zapojit, dejte mi vědět (nejlépe mailem) - a já
vám celý originál pošlu. Můj mail: stondr@volny.cz
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
Lyžování

Minulou středu se konal v Janských Lázních 4. ročník báječného
závodu v běhu na lyţích - večerní JANSKOLÁZEŇSKÝ SPRINT 2003 na
stráních nad Lesním Domem. Oblíbený a velmi atraktivní závod, který
vymyslela a první ročníky organizovala rodina Ţákova, převzali profíci
z oddílu SKI Olfin Car-Vella Trutnov (Zdeněk Plecháč) a sponzorovala
firma MEGA PLUS s.r.o
Kompletní výsledkovou listinu, ve které figurují i závodníci ze
Svobody, Janských Lázní a Mladých Buků, najdete na webových
stránkách běţeckého lyţařského oddílu. Cesta při hledání výsledků je:
www.zskomtu.cz - Sportovní kluby - Běh na lyţích - Výsledky.
Chcete si uţít perfektního lyţování na běţecké trati Duncán Muchomůrka? Rolbou Šafářovy lyţařské školy ji pravidelně udrţují
pánové Zdeněk a Láďa Stránští.
Baseball
SB Rýchory finišují s předsezónní přípravou hráčů extraligových
týmů muţů i juniorů. Vzhledem k tomu, ţe mnozí hráči studují na
vysokých a středních školách mimo náš region a zbývající jsou
převáţně zaměstnáni v lyţařských centrech (včetně večerního
lyţování), mají hlavní přípravu o víkendech (pátek, sobota, neděle).
Stále ještě není vyřešena otázka kouče a financí na celou extraligovou
sezónu. V našem regionu nemáme tak bohaté sponzory jako
velkoměsta - a hlavní těţiště pomoci je proto na bedrech
zainteresovaných obcí (Svoboda, Mladé Buky, Trutnov). Mnozí
zastupitelé stále ještě nechápou rozdíl mezi rekreačním, výkonnostním
a vrcholovým sportem. V severní části našeho kraje jsou jenom čtyři
zástupci ve vrcholovém sportu: Dvůr Králové házená, Trutnov
basketbal ţen a lyţování a SB Rýchory baseball. Stále se opakující
námitky místních sportovních "expertů", ţe extraligu hraje málo hráče
přímo ze Svobody, mě dokáţí vyvést z míry. Nevíte, kolik praţských
odchovanců hraje fotbal za Spartu, kolik Madriďanů za Real nebo kolik
místňáků za kterýkoliv světový klubový tým? Abyste nebyli zcela mimo
místu, vyţádal jsem si od manaţera a kouče mnohonásobného Mistra
ČR Draků Brno Arnošta Nesňala (mimochodem odchovanec Techniky
Brno) letošní soupisku (roster). Jsou na něm hráči, jejich posty a
mateřský oddíl. Čtěte se mnou (předpokládaná základní sestava):
DRACI BRNO 2003 (uveden post hráče a mateřský klub):
1. Ovesný 2B (2.meta) Draci Brno
2. Rodriguez SS (spojka) USA
3. Lauderdale 1B (1. meta) USA
4. Víšek DH (supl.pálk.) SaBaT Praha, Krč
5. Budský RF (pravý zad.) SaBaT Praha
6. Břeň C (chytač) Draci Brno
7. Veselý CF (střed.polař) Draci Brno

8. Winkler 3B (3.meta) Technika Brno
9. Hrušovský LF (levý zad.) Draci Brno
nadhazovači (p)
10. Procházka P Draci Brno
11. Yatsyuk P Ukrajina
12. Minařík P SB Rýchory
13. Trávníček P Draci Brno
14. Page P Austrálie
15. Samuels P USA
16. (v jednání) P USA
lavička (IN vnitřní pole, OF zadní pole):
17. Petřík IN, OF, C Kanibals Šumperk
18. Toman IN, OF Draci Brno
19. Hajtmar IN Draci Brno
20. Kloc 1B Draci Brno
21. Chudoba 2B Draci Brno
A teď srovnávejte. V loňské sezóně jsme měli jenom dva
krájánky USA, oba bezplatně!! Kouče, který dojíţděl z Hradce starou
škodovkou, kterou mu za 12 tisíc koupil pan Vilda Hanák a vynikajícího
pálkaře a polaře Bradley Lawyera, který se v Bukách oţenil, bydlí u
rodičů své ţeny a odehrál za náš tým 22 zápasů za sezónu - i kdyţ si
musel udělat několikaměsíční přestávku, aby si na další pobyt u nás
vydělal v Americe pár dolarů. V základní sestavě 2002 hráli z bývalého
ligového týmu SB Svoboda: nejlepší pálkař týmu a jeden z nejlepších v
celé Extralize Filip Poláček 38 zápasů, nadhazovači Robert Roudný 27
zápasů, Fleischer 3, Veverka 1, chytači Jan Hanák 37, Radim Sklenár
9, polaři Láďa Sklenár 27, Jakub Nečina 8 - a pak působil jako úspěšný
trenér v Rakousku. Z bývalého ligového týmu Sparks BAK Mladé Buky
odehráli nejvíce zápasů v loňské sezóně spojka Jiří Šenk 40,
nadhazovač Petr Minařík 36 (a další zápasy za juniory), polaři Filip
Procházka 33, Petr Baranec 29, Jarda Dlabal po návratu z USA 17.
Hráči z mateřského týmu DTJ Trutnov Láďa Köhler 35, chytač Michal
Počekajlo 30, Pavel Špaček 23, Tomáš Med 19, Radim Zengler 15,
Karel Köhler 13 a Pavel Iliev 8 zápasů. Jaký to byl záhul, vědí nejen
hráči a jejich rodiny, ale i diváci. Jeden zápas (9 směn) trvá obvykle
přes tři hodiny. Kaţdou sobotu hrají týmy dvě utkání, v neděli třetí.
Větší část nákladu a kompletní výzbroj si platí hráči sami. Plnou
podporu obcí i sponzorů si určitě zaslouţí!!
-so
nahoru - obsah

Tajemství Obřího dolu 4.
Obří důl je opředen mnoha legendami o nedozírném bohatství,
které Krakonoš ukrývá v nitru Sněţky. Zkazky o pokladech Krkonoš a
Obřího dolu mají na svědomí Vlaši, kteří pronikali do Krkonoš dává
návod, jak nalézt kusy zlata jako fazole a sám prý našel kusy velké
jako slepičí vejce. jiţ od 15. století a prováděli zde prospektorské
práce. Zůstaly po nich písemné zprávy, tzv. Vlašské knihy, které
popisují cesty k pokladům. Jsou psány velice tajuplně, nadsazeně a
existuje i podezření, ţe některé údaje jsou vymyšlené.
V jedné zprávě autor Problém je v tom, ţe moderní
mineralogický průzkum přítomnost zlata nepotvrdil a z geologického
hlediska zde zlato nikdy nebylo ani v minulosti. V odborné literatuře je
sice zmínka o zlatě z Obřího dolu, ale jednalo se o podvrh, ke kterému
se v některém pokračování vrátíme.
Dokonce i Rudolf II. podlehl pověstem o pokladech a posílal do
Krkonoš své lidi, aby ho obohacovali. Dvorní klenotník Villibald Hesse
prý objevil pod Sněţkou naleziště achátů a jaspisů. Jeden achát byl
tak veliký, ţe z něho vybrousil lidskou hlavu a věnoval ji císaři. Opět je
problém v tom, ţe geologický průzkum jaspisy ani acháty nepotvrdil a
je záhadou, odkud klenotník polodrahokamy měl.
Čtenář jiţ asi tuší, ţe tento díl bude věnován minerálům Obřího
dolu. Protoţe jich však je na této lokalitě popsáno přes 35 druhů a
nechceme zde opisovat část mineralogického systému, budeme se
věnovat jednak těm nejdůleţitějším a dále z laického hlediska těm
nejhezčím.
Nejnápadnějším minerálem Obřího dolu je bezesporu křemen.
Křemen je v Krkonoších jeden z nejběţnějších minerálů a dodnes není
problém nalézt na haldách krystaly aţ 1 cm velké nebo je koupit ve
stáncích či prodejnách různých suvenýrů. Křemen je řazen do skupiny
kysličníků, jeho vzorec je SiO2 a nejčastěji se vyskytuje v
krystalografickém tvaru prizmatu (hranolu) s klenci na obou koncích
nebo ve dvojčatném srůstu. Běţné jsou však i desítky jiných
dipyramidálních tvarů.
Na Helenské čočce je obvykle průsvitný aţ průhledný křišťál,
menší, méně dokonale vyvinuté krystaly křemene jsou mléčně
zakalené. Jednotlivé krystaly dosahovaly délky aţ deseti centimetrů a
údajně byly nalezeny i větší. Úmyslně pouţíváme minulého času,
protoţe hlavní křišťálová ţíla byla sběrateli téměř beze zbytku
"vytěţena".
Scheelit /Ca(WO4)/ z Obřího dolu je pro sběratele pojem.
Mnoţství pěkně vyvinutých tetragonálních (čtverečných)
dipyramidálních krystalů bylo ve dvou krátkých průzkumných štolách
zvaných "Schelitky". Jejich ústí jsou jiţ dávno zavalena a nejhezčí
vzorky, které jsou dnes v soukromých sbírkách, byly sbírány ve svahu

v rozvlečené haldě pod těmito štolami. Přesto, ţe je vstup i sběr
minerálů v I. ochranné zóně parku je zakázán, pokoušejí se sběratelé i
dnes o štěstí. Jediným výsledkem jsou však mělké díry ve svahu a
zničené lýkovce.
Scheelit bývá obvykle šedobílý aţ bezbarvý, pod Sněţkou se
však vyskytuje i vzácnější oranţově zbarvený. Lesk má mastný aţ
diamantový. Jednou z jeho zajímavých vlastností je modrobílé
světélkování pod ultrafialovou lampou. Díky obsahu wolframu byl
jedním z hlavních důvodů geologického průzkumu vletech 1952-1959.
Kalcit, fluorit a dolomit se vyskytují často pospolu ve spodních
patrech štol a díky své barevnosti tvoří nejpestřejší seskupení
minerálů v Obřím dole. Průsvitnému kalcitu spolu s trigonálními
krystaly dolomitu ostře kontrastují krychličky fialového fluoritu. Fluorit
(CaF2) je důleţitá surovina pro hutnictví a výrobu speciálních skel a ze
školy ho moţná znáte pod názvem kazivec.
Tenké zelené jehlice narostlé na krystalech křišťálu jsou
označovány jako pumpellyit. V Obřím dole patří k velmi vzácným
minerálům a téţ velice málo prozkoumaným. Chemický vzorec je
velice sloţitý a zabral by téměř celý řádek. Jsou známy tři typy: se
ţelezem, manganem a hořčíkem, který je na naší lokalitě. Pro geology
je velice důleţitý, protoţe je jeden z indikátorů stupně metamorfózy tepelné a tlakové přeměny hornin.
Některé sbírkové vzorky minerálů mají zajímavý osud. K nim
patří i 15 kg těţký ukázkový vzorek wollastonitu. Byl totiţ nalezen u
Luční boudy a nadšeným sběratelem odsud v batohu odnesen. Po
uzavření dolů v Obřím dole byl haldový materiál obsahující sirné
sloučeniny neuváţeně rozvezen po krkonošských cestách a tak se
pravděpodobně mnoho zajímavých vzorků dostalo z hlubin Obřího dolu
na hřebeny Krkonoš.
Wollastonit (CaSiO3) vzniká jako kontaktní minerál v mramorech
a erlánech a nejčastěji je šedobílý nebo nazelenalý. Jeho jehlicové
lamelární krystaly bývají obvykle uspořádané v radiálně paprsčitých
útvarech a mají perleťový lesk. Ke zcela odlišným minerálů, neţ které
jsme dosud probrali , patří chalkopyrit (CuFeS2), pyrhotin (FeS) a
arsenopyrit (FeAsS) a ještě další minerály jako je sfalerit, pyrit a
galenit, které jsou však oproti prvním třem v podruţné formě. Jsou ze
skupiny sirníků a většinou nepatří k těm obdivovaným. V Obřím dole
byly však hlavní těţenou rudou.
Chalkopyrit je minerál přítomný na většině rudních loţisek.
Krystaly má ve čtverečné soustavě, ale na naší lokalitě je celistvý,
zrnitý a vtroušený v ostatní rudě. K Krkonoších se v minulosti z
chalkopyritu získávala měď, ale pravděpodobně jí bylo vytěţeno jen
velice málo. Významné loţisko chalkopyritu je především na polské
straně Krkonoš v Kowarech.
Pyrhotin je jediný minerál, který je na starých haldách přítomný

relativně ve velkém mnoţství. Bronzově hnědá barva a kovový lesk na
první pohled i laikovy prozradí, ţe se jedná o rudu. V podstatě kaţdý
menší a těţký "rezatý" kámen zamíchaný občas mezi ostatní jalovinu
(horniny na haldě neobsahující rudu) bude s největší
pravděpodobností pyrhotin. Řídce tvoří krystaly a je většinou kusový,
zrnitý aţ celistvý a prorostlý s ostatními sulfidy.
Poslednímu důleţitému minerálu - arsenopyritu - musíme
věnovat samostatný díl, protoţe byl tou rudou, díky které byly v
minulosti v nitru Sněţky vykutané labyrinty chodeb.
Radko Tásler
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
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BŘEZNOVÍ OSLAVENCI … V březnu oslaví svá ţivotní jubilea
pan Juraj Molnár, pan Bohumil Hlávka, pan Zdeněk Řehák, paní
Marie Mudrová a paní Zdeňka Morávková. Všem oslavencům
přejeme do dalších dnů, měsíců a let pevné zdraví, dobrou
náladu a hodně krásných a slunných dnů.
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
OVOCNÁŘI DOLANY … budou v pátek 21.2.2003 prodávat
jablka od 10.00 - 12.00 hod na náměstí ve Svobodě nad Úpou a
od 13.00 do 15.00 na Rýchorském sídlišti.
Jana Hryzlíková
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
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY … mají naši sousedé - obec Mladé
Buky a obec Horní Maršov. Oblíbený informační časopis
východních Krkonoš pana RNDr. Pavla Klimeše a spol. VESELÝ
VÝLET má nové zajímavé webové stránky pod adresou:
www.veselyvylet.cz.
MAILOVÉ ADRESY… dotazy, připomínky, náměty starostce na
adrese starosta@musvoboda.cz, příspěvky, inzeráty a dotazy





do městských novin stondr@volny.cz
NOVÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY… Městský úřad ve Svobodě nad
Úpou upozorňuje občany, ţe občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů, to je občanské průkazy, které byly vydány do
31.12.2001, pozbudou platnosti dnem 31.12. 2005. Jiţ dnes je
moţné poţádat o výměnu občanského průkazu, který má delší
dobu platnosti neţ 10 let. To znamená Občanský průkaz bez
omezení. Zároveň upozorňujeme, ţe je třeba v občanském
průkaze mít správně, pravdivě uvedeny všechny údaje - stav,
bydliště…… . Jen tak je občanský průkaz platný a nevystavujete
se nebezpečí finančního postihu.
AUTOBUSOVOU DOPRAVU… za bezkonkurenční ceny - v
útulném, čistém a dobře udrţovaném autobusu pro 20 osob
nabízí autodopravce Ladislav Ditrich - Svoboda nad Úpou 404.
Informace a objednávky na tel. 499 871 164 nebo mob. 604 827
390
nahoru - obsah

