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Úvodník - Míváme stejné problémy! Co s nimi?
Pokud mi někdo napíše, co ho trápí, předpokládám, ţe stejný
problém můţe mít kdokoliv z nás. Snaţím se přesunout řešení na
kompetentní osoby a kdyţ je šance na úspěch, měli byste o tom vědět
i vy.
Dnes mám před sebou dva náměty. Nejprve mail od pana K.N.
(Nebudu ho upravovat, pouze vloţím očíslování otázek):
Váţený pane,
1) tak jsem zase náhodou zašel dnes do samoobsluhy na sídlišti a tím
pádem se mi zdařilo zakoupit aktuální číslo SF. Já vím, ţe jsem s tím
uţ protivný, ale opravdu by nešlo uvést v ţivot zasílání avíza e-mailem
? První vlaštovka sice na sklonku roku vzlétla, ale další nikde. Myslel
jsem váţně svou nabídku, ţe bych vám s tím mohl pomoci. Třeba tak,
ţe byste mi poskytl seznam zájemců o tato upozornění, a já bych je
klidně pokaţdé obeslal. Kdyţ bych dostal od redakce patřičný signál.
2) Zároveň bych vás chtěl poţádat, zda byste mi nesdělil jména
zastupitelů, kteří bydlí na sídlišti. Vím, ţe bych tuto informaci mohl
získat i jinou cestou, ale předpokládám, ţe vy sáhnete (ať uţ do
paměti nebo do příslušného seznamu) a máte.
3) Mám v úmyslu totiţ tyto zastupitele obeslat a připomenout letitý a
sále neřešený, problém se psími exkrementy.
Děkuji K.N.
ad 1) Čtenářů, kteří pracují s mailem, mívají i napojení na Internet - a
na webových stránkách Svobody jiţ najdou všechny závaţné
informace publikované v SF. Všem ostatním (a těch je naprostá
většina) by stačilo, kdyby naše noviny vycházely pravidelně jako
švýcarské hodinky např. vţdy v úterý. Je to můj odvěký sen, ale
bohuţel musím obvykle čekat na nějaké avizované zprávy, které o
víkendu, kdy základ novin datluji na počítači, ještě nemám. Věřím, ţe
se mi to ale ještě v tomto století podaří.
ad 2) Jména zastupitelů samozřejmě předkládám, připojuji i parketu
jejich zájmů (zatím jen podle mého názoru) a "v šuplíku" mám i jejich
kontaktní telefonní čísla. Ty bych však mohl zveřejnit jen v případě, ţe

by s tím souhlasili. A to bych určitě nestihl do dnešního čísla. Tak snad
po příštím veřejném zasedání, kdy souhlas svých zastupitelů mohou
jejich voliči vyţádat.
Je víc neţ pravděpodobné, ţe jsem se u některého z poslanců do jeho
zájmového oboru netrefil, ale to jenom dokazuje, jak je nutné se svým
voličům občas představit.
ad 3) Jsem velmi zvědavý na ohlasy občanů Rýchorského sídliště.
Slalom na chodnících mezi exkrementy je však i problémem ulic
centrální části města.
Paní L.B. měla dva dotazy. Jaké jsou letošní termíny placení - a co má
dělat, kdyţ jediný přidělený plastový pytel nestačí. Na oba dotazy
najde odpovědi na stránce starostky a další informace o odpadech
najdete v pokračování seriálu pana Konečného uvnitř listu.
ADRESY NAŠICH ZASTUPITELŮ
Jméno, příjmení
adresa
parketa
Ing. Jan Bena
ul. 5. května 508 Informatika
Dagmar Berrová
Slun. stráň 311
Cest. ruch, podnikání
Jan Horák
ul. 5.května 504 Obchod, sluţby
MUDr. D. Hůrková
Stará Alej 275
Dět. lékařství, kultura
Ing. Jaroslav ChmelařPod Rých. 57
Ekonomie, strojírenství
Ing. Věra Javůrková Horská 212
Staveb., zahrad. archit.
Ing. Václav Jiránek Lipová Alej 520
Staveb., sport, mládeţ
Mgr. Sv. Juhászová Rých. Sídl. 121
Spec. školství, děti a ml.
Petr Kadrmas
Pod Rých. 71
Tělovýchova, lyţování
Ing. Milan Oravec
Horská 244
VaK, DPS, finančnictví
Karel Riegel
Rých. Sídl. 123
Veř. osv., elektr.,pohost.
Mgr. Zd. Rolenec
ul. 5. května 510 Škol., práce s ml., sport
Josef Slanina
ul. 5. května 439 Školství, kultura
RSDr. Ivo Šubrt
Rých. Sídl. 122
Obchod, sluţby, rybář.
RNDR. Radko Tásler Stará Alej 462
Speleologie, geologie
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Otazníky kolem školy
Nechcete přispět svoji trochou do mlýna názorů, jak má
zastupitelstvo vyřešit problém rekonstrukce školy? Vaše názory rádi
zveřejníme!
-so

Řeči se šíří jako lavina a moţná i k vám se doneslo co v současné
době nejvíce tíţí hlavy zastupitelů. Tématem č.1 je škola.
Jedním z hlavních cílů volebních stran před komunálními volbami
bylo vyřešit problém školy - střecha v havarijním stavu a nedostatečné
prostory pro národní školu (1. aţ 5. třída).
A protoţe řeči jsou řeči a "jedna paní povídala" není příliš
spolehlivý zdroj informací, chtěl bych vás informovat alespoň o dvou
moţnostech, které urychleně musí vyřešit zastupitelstvo.
1. řešení: (celkové náklady 14 mil.) Město si vezme úvěr 9 mil. Kč
(oprava střechy a střešní nástavba hlavní budovy školy).
Vznikne tak několik nových učeben pro niţší stupeň, školní
druţinu a zároveň s tím dojde k úpravám školní kuchyňky,
rozšíření počítačové učebny a zvýšení počtu kabinetů. Nesporná
výhoda je škola pod jednou střechou. Je důleţité se však
zamyslet zda je město schopno splatit úvěr! Po dobu 10ti let rok
co rok 1.500.000,-- Kč pouţít na splácení úvěru a úroků.
Otázkou zůstává, jestli kapacita školy bude v budoucnu
naplněna ţactvem i kvalitními a perspektivními učiteli.
2. řešení: Opravit střechu (cca 3 - 4 mil.) Úvěr 9 mil. Kč by se mohl
pouţít na výstavbu např. nových bytů pro občany Svobody.
Současnou budovu ZŠ vyuţít a zkrášlit (nové lavice, ţidličky,
nábytek, zmodernizovat postupně interiér atd.) pro potřeby
niţšího stupně (1. - 5. třída) a zájmovou činnost dětí i všech
občanů města. Ţáci 2. stupně (6. - 9. třída) a učitelé by pak
školním autobusem dojíţděli do ZŠ Horní Maršov, která má
dostatečně velkou kapacitu. V odpoledních hodinách by potom
všechny školou povinní mohli vyuţívat volné prostory školy k
zájmové činnosti.
Moţnosti jsou neomezené, ale často chybí ochota a finance. Myslím
však, ţe s trochou snahy by se podařilo zajistit učitele hudby,
keramiky, počítačových kurzů pro děti i dospělé, jazykové kurzy atd.
Předkládám vám tyto dvě varianty k posouzení, přemýšlejte, co
je pro vaše děti a v neposlední řadě pro celé město racionálnější a
výhodnější. Obojí má své klady i zápory.
Podle mého názoru je otázka školy velmi důleţitá a nemělo by o
ni rozhodovat pouze 15 zastupitelů bez moţnosti kvalitních podkladů
pro rozhodnutí v časovém presu. Všichni občané města by měli mít
moţnost se vyjádřit. Proto bych velmi uvítal veřejné referendum o této
otázce.
Vyjádřete svůj názor, abyste pak nemuseli říkat: "Rozhodli o nás
a našich dětech bez nás !"
Mgr. Zdeněk Rolenec

Jan Bena přišel s dobrým nápadem. Na internetových stránkách
rozjel anketu na téma "Rekonstrukce svobodské školy". Bohuţel stále
ještě nemá většina svobodských občanů přístup nebo praxi s prací na
počítači. Ochotně proto budeme příspěvky zveřejňovat na stránkách
SF a pro počítačové maniaky naopak přenášet příspěvky čtenářů na
Internet. Na odstartování přetisknu můj příspěvek, který doplním
prvními novými poznatky. Na matrice MěÚ jsem se dozvěděl, ţe to ve
Svobodě nevypadá s budoucností četnosti dětí tak špatně, jak jsme si
mysleli. Uvedu počty narozených dětí ze Svobody a Ml. Buků za
posledních šest let (tzn. přibliţné počty prvňáků v příštích šesti
letech).
rok
1997
1998
1999
2000
2001
2002

dětí ve
Sv.
7
15
22
17
19
19

dětí v
Ml.B.
23
24
26
19
28
32

Obrátím se ještě na statistický úřad, okolní matriky a šéfa školského
odboru - a nové informace dodám. A teď slíbený článek z internetové
sítě www.musvoboda.cz :
St. Ondráček - REKONSTRUKCE SVOBODSKÉ ŠKOLY
Námět je zajímavý. Rekonstrukce je samozřejmě vzhledem k
havarijnímu stavu střechy nezbytná. Otázkou však je, v jakém rozsahu
a v jakém časovém horizontu. Škola by beze sporu potřebovala nejen
novou střechu a další učebny, ale také pořádnou tělocvičnu a více
prostorů k relaxaci o přestávkách v interiéru. Není to ale téma na
stručnou odpověď. Měli bychom se dozvědět spoustu informací - od
počtu dětí v příštích šesti letech (kdy budou noví občánkové naplňovat
první třídu - a ti loňští a předlonští a před-předloňští další třídy), jaká
bude školská politika vzhledem k celostátnímu úbytku dětí, jaká je
situace v sousedních obcích, kolik dětí ze Svobody pokračuje po
čtvrtém ročníku na jiných základních školách nebo gymnáziích, jaké
jsou perspektivy rozvoje našeho města (pracovní příleţitosti, byty)
atd., atd. Pokusíme se pro všechny občany získat co nejvíce informací,
zveřejnit je postupně v místím tisku - a pak se určitě dočkáme většího
zájmu i spolupráce veřejnosti. Pro ty, kteří nemají přístup na Internet,
budeme diskusi občanů o rekonstrukci školy (a třeba i kina, sokolovny
ap.) zveřejňovat v lokálních novinách.
-so
NAPIŠTE VÁŠ NÁZOR!!
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Únoroví jubilanti - blahopřejeme







paní Pavlína Nováková
paní Věra Motlová
pan Karel Hruška
paní Růţena Hetflejšová
pan Jaroslav Vašátko
pan Josef Šimek
nahoru - obsah

Tajemství Obřího dolu (2)
Druhý díl našeho povídání o podzemí Obřího bude věnován pro
mnohé asi tomu nejméně srozumitelnému - geologii. Chceme-li však
proniknout do všech tajů starých důlních děl pod nejvyšší českou
horou, musíme se podívat i na to, jak loţiska rud vznikla, prokousat se
názvy hornin a seznámit se s některými odbornými pojmy, které
budeme v dalších částech seriálu pouţívat.
Krkonoše nepatří a ani nepatřily k významným a vyhlášeným
rudním revírům jako Kutná Hora, Jáchymov nebo Příbram a nikdy
neměly vliv na dějiny českého státu jako Kutná Hora. Jsou zde však
místa, která jsou mezi geology pojmem a která silně poznamenala
místní historii. Mezi ně patří i Obří důl. Proslul nejenom z báňskohistorického hlediska, ale byl a stále je středem pozornosti především
mineralogů. Podívejme se však nejprve na krkonošská loţiska celkově.
Florit-baritové loţisko v Harrachově, mimochodem donedávna
těţené, je příkladem hydrotermálního loţiska. U tohoto typu
rudonosné roztoky pronikaly do okolních hornin po hluboce zaloţených
liniích a utvářejí pravé ţíly. Mimo Harrachova k něm patří i loţisko v
Horní Rokytnici nebo uranové zrudnění v Černém dole.
Druhým, velmi rozšířeným typem loţiska v Krkonoších jsou
magnetitové skarny. Tyto rudy původně vznikly na dně oceánů a jsou
spojeny s diabásovým vulkanismem. Pozdějšími velmi sloţitými
procesy, kterým říkáme regionální metamorfóza, byly horniny s
obsahem rudy vysokým tlakem a teplotou přepracovány do současné
podoby geologických těles čočkovitého tvaru. Typickým příkladem
loţiska magnetitových skarnů, které poskytlo ve středověku mnoţství
ţeleza, jsou Herlíkovice.

Mohli bychom se zmínit ještě o limonitových ţelezných rudách v
Poniklé nebo zlatě na Rýchorách, ale tato loţiska jsou přeci jenom
méně zastoupena a nám zbývá třetí, pro nás nejdůleţitější typ loţiska
- polymetalické skarny. K tomuto typu patří i loţisko v Obřím dole.
Skarnová loţiska jsou vázána na kontakt ţul a okolních
krystalických břidlic. Ţhavotekuté magma krkonošsko-jizerského
plutonu někdy před více neţ 245 miliony let produkovalo horké plyny a
roztoky, které rozpouštěly malá vápencová tělesa roztroušená v
okolních břidlicích. Při pomalém chladnutí je postupně nahrazovaly
novým typem hornin - skarny s obsahem polymetalických rud.
Docházelo tak k metasomatóze, neboli k výměně původních
chemických látek vápenců za jiné, přinesené z ţul.
V Obřím dole jsou dvě hlavní rudní čočky, které byly v centru
pozornosti těţařů i geologů. Nejsevernější a nejlépe prozkoumaná
čočka důlními díly z šedesátých let je čočka Helenská. Je v těsné
blízkosti ţulového kontaktu a na povrch vychází v Rudníku a Rudné
rokli. Stavba je velice sloţitá a termín "čočka" je zde míněn spíše ve
smyslu geologickém. V horizontálním průřezu rudní těleso připomíná
podkovu prostorově šikmo protaţenou do hloubky. V centru tělesa
jsou vápence aţ dolomity na okrajích přecházejících do erlánů. Jsou to
nazelenalé, často velice dekorativní horniny a lze o nich velice
zjednodušeně říci, ţe se jedná o nečisté vápence. Lem této podkovy
tvoří pyroxenicko-granátické skarny (mineralogickým sloţením velice
komplikované horniny) s obsahem polymetalických sirných rud.
Druhá velká čočka, nazvaná Gustavská podle šachty Gustav, má
tvar zploštělého, pod úhlem 60°-70° do hloubky ukloněného válce s
šířkou 15 aţ 20 m. Hloubkový rozsah čočky je aţ pod úroveň dna
Obřího dolu. Nachází se zhruba pod zatáčkou první serpentiny
turistické cesty vedené úbočím Sněţky k bývalé Obří boudě. Důlní díla
zde obnaţila útrţky bílých mramorů svítících z okolních šedozelených
erlánů a tělesa karbonátů prostoupená tenkými ţilkami tremolitu a
wollastonitu. Za zmínku stojí i velmi tvrdé a houţevnaté rohovce,
které dotváří petrologickou mozaiku důlních chodeb.
Helenská čočka těsně sousedí se ţulovým masivem. Je
obklopena především kvarcitem, horninou sloţenou ze 70% z křemene
vzniklou přeměnou z křemitých písků. Gustavská čočka je naopak v
mohutném masivu svorových rul, chcete-li svorů, který tvoří celý
vrchol Sněţky. Moţná, ţe by zde bylo vhodné jmenovat i malou
skarnovou čočku Václav. Má stejnou geologickou pozicí jako má
Gustavská čočka a leţí asi 250 m jiţněji, ale máme u ní dosud málo
informací.
Jak jiţ sám název vypovídá, polymatalické rudy jsou rudy, které
neobsahují pouze jediný kov. V našem případě převládají sirníky
pyrhotin (FeS) a arsenopyrit (FeAsS), které byly především
předmětem historické těţby. Vysoký je téţ obsah chalkopyritu

(CuFeS2), sfaleritu (ZnS) a méně je jiţ pyritu (FeS2), galenitu (PbS)
magnetitu (Fe3O4) a pouze mikroskopicky přítomného staninu
(Cu2FeSn4). Poblíţ ţulového kontaktu je moţné malézt ryzí vizmut
(Bi) a kassiterit (SnO2). Z nekovových minerálů budeme jmenovat
alespoň ty nejznámější - granáty andradid a grussular.
Mohli bychom však ve výčtu pokračovat diopsidem,
hedenbergitem, wollastonitem, tremolitem, epidotem ..... Jde vám z
těch názvů hlava kolem? Věřím. Dovolte mi však uvést ještě tři
minerály. Dva z nich jistě budete znát : křišťál (odrůda křemene) a
nafialovělý fluorit. Třetí z nich je méně známý, jmenuje se scheelit
(CaWO4) a proslavil Obří důl mezi sběrateli daleko za hranicemi naší
vlasti. Všechny tři minerály jsou mladší neţ vlastní skarnové
polymetalické rudy. Jsou v tektonicky narušeném kontaktu ţuly a
skarnu a loţisko prostupují v podobě úzkých čoček nebo ţil. Minerály
vznikly vysráţením látek na puklinách z horkých roztoků nebo plynů
unikajících z magmatu a jsou natolik zajímavé, ţe se jim budeme
věnovat v samostatném článku.
Snad se nám podařilo vysvětlit něco málo z geologie a vzniku
loţiska v Obřím dole. Aby to však nebylo tak jednoduché, vneseme do
toho trochu zmatek. Nejnovější průzkumy ukazují, ţe loţisko v Obřím
dole vůbec není skarnové loţisko a ţe vzniklo daleko dříve, neţ ţhavé
těleso krkonošsko-jizerské ţuly začalo pronikat do hornin krystalinika.
Někteří odborníci se domnívají, ţe loţisko vzniklo před, nebo během
regionální metamorfózy hornin. Někdy před 420 miliony lety se na dně
oceánů usazovaly ţelezité sedimenty, které byly překryty mocnou
vrstvou sedimentů. Při horotvorných pochodech byly spolu s ostatními
horninami zvrásněny a vysokým tlakem a teplotou při regionální
metamorfóze přeměněny do dnešní podoby.
Radko Tásler
nahoru - obsah

Úterní chvilka ekologie - Otazníky kolem nebezpečných odpadů
V zákoně o odpadech je, ne nadarmo, velká část věnována
nebezpečným odpadům. Chci upozornit, ţe mnohdy v popelnicích s
běţným komunálním odpadem končí i nebezpečné odpady, které tam
vůbec nemají co dělat. Jak jsem si ověřil ve svém okolí, mnoho lidí ani
netuší co nebezpečný odpad je. Z běţně pouţívaných věcí v
domácnosti jsou to léky, chemikálie, ředidla, kyseliny, louhy, vývojky,
ustalovače, chemické přípravky na ochranu rostlin, hubení plevelu a
škůdců, barvy, obaly od barev, televize, ledničky, zářivky,
akumulátory vč. elektrolytu, baterie, motorové oleje, olejové filtry,

zaolejovaný materiál, pneumatiky, autovraky a ještě mnohé další.
Co o nebezpečných odpadech ve vztahu k obcím říká zákon?
Obec je povinna v souladem se zvláštnímu předpisy určit místa, kam
mohou fyzické osoby odkládat komunální odpad, který produkují a
zajistit místa, kam mohou fyzické osoby odkládat nebezpečné sloţky
komunálního odpadu. Povinnost zajištění míst k odkládání
nebezpečných sloţek komunálního odpadu obec splní určením místa k
soustřeďování nebezpečných sloţek komunálního odpadu ve
stanovených termínech, minimálně však 2x ročně a dále zajištěním
odvozu oprávněnou osobou. Obec můţe tento systém v případě
potřeby doplnit pravidelným mobilní svozem oprávněnou osobou.
A nyní moţnost přístupu k uvedené problematice ve dvou nepříliš
vzdálených obcích:
Obec Svoboda nad Úpou. Podle vyhlášky, kterou obec vydala v
roce 1998 by měl být svoz nebezpečných odpadů kaţdé 1. pondělí v
sudém měsíci. Kolik občanů to ví? Jak jsou občané o svozu
informováni? Kdy svoz probíhá? V pondělí mezi 8 a 10 hodinou
dopoledne, kdy je většina lidí v zaměstnání. Kolik je míst, na kterých
je moţné nebezpečný odpad odevzdat? Dvě místa na obec s 2.200
obyvateli. Ale zákon je splněn.
Obec Poniklá. Svoz probíhá nepravidelně, poslední proběhl 20.
10. 2002. Občané byli informováni na internetu, místním zpravodajem
a na svozových místech byl několik dní předem leták, kdy akce
proběhne a co je nebezpečný odpad. Sběr probíhal v neděli mezi 8 a
10 hodinou. V obci, která má 1.200 obyvatel měla pojízdná sběrna 13
zastávek.
Netvrdím, ţe není moţné najít lepší řešení, ale z toho jak obec
informuje o probíhajícím sběru je jasné, kde obec chce splnit pouze
zákon a mít všechno z krku a kde hledají optimální řešení a snaţí se
vést občany k odpovědnosti a přemýšlení a vše učinit proto, aby
nebezpečný odpad nekončil v běţném komunálního odpadu. Poučme
se a hledejme optimální řešení. Platíme úředníky za zajištění co moţná
nejlepšího servisu pro nás občany, nehrajme si na schovávanou s
přírodou, ta se nemá kam schovat.
- mik
Pozn.red.: Volného místa na stránce vyuţívám ke zprávičce o
exkurzích škol v našem městě.V úterý 28.1. přišli na exkurzi do
podniku JAPIO ţáci mladobuckém školy (viz foto). V únoru se chystají
ještě navštívit DEHTOCHEMU. Rádi bychom jiţ konečně zahájili sérii
informací o místních úspěšných podnikatelích. Pomůţete nám?
-so
VĚČNÝ PROBLÉM - ODPADKY

(odpověď na dotaz) Paní Věro, moc Vás nepotěším. Plechovky
(potravinářské) dávat zatím do běţného domovního odpadu. V okolí
není firma, která by je recyklovala. Jediná rada - volit při nákupu
takové zboţí, po kterém nezbývá mnoho přebytečného odpadu.
-so
nahoru - obsah
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LEDNOVÍ OSLAVENCI … 7. jednání rady v pondělí 27.1. řešilo
prodej a pronájem nemovitostí (návrhy pro příští zastupitelstvo),
nový hřbitovní řád (vyhlášku má připravit pro zastupitelstvo paní
Jana Hryzlíkková) a schválila návrh bezplatného převodu
některých komunikací ze silniční sítě městu (jedná se o ulici 5.
května).
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
PLATBA ZA SVOZ DOMOVNÍCH ODPADŮ Popelnice 360,- Kč
za rok a osobu (včetně dětí a důchodců)
pozn.: je moţné pronajmout si další popelnici za 150,- Kč/rok
Pytle (kam nezajíţdí popeláři (viz příloha) 410,- Kč za rok a
osobu
pozn.: bude moţné zakoupit další pytle nad stanovený limit po
40,- Kč u pana Leška
Termíny plateb: I. do 28. února 2003, II. do 31. 8. 2003
Lokality, kde jsou pouţívány pytle (informace Ing.Josef Hůrka tel. 499 871 145)
 ul. Černohorská - čp. 65, LV Runcán, - ul. Horská - čp.
212, 263, 265, 268, 269, 271, 272, 273, 279
 ul. K Muchomůrce - čp. 10, 11, 68, 84, 140, - ul. Luční čp. 182, 188, 190, 195, 204, 211, 225, 254, 255, 311
 ul. Maršovská - čp. 59, 60, 62, 92, 109, - ul. Nádraţní čp. 429, 515
 ul. Nový svět - čp. 40, 76, 77, 79, 91, 94, 95, 96, 97, 98,
99, 100, 101, 105, 107, 110, 111, 118, 129, 139, 141,
143, 151, 159, - ul. Pod Rýchorami - čp. 2, 3, 4, 7, 8, 9,
15, 17, 25, 33, 43, 44, 56, 57, 130, 131, 132, 133, 137,
138, 147, 148, 149, 150, 153, 154, 161, 193, 494

ul. Pod Svět. horou - čp. 21, 23, 26, 31, 34, 35, 36, 38,
39, 41, 42, 45, 49, 53, 64, 66, 67, 69, 135, 136, 152,
155, 157, 158
 ul. Sluneční stráň - čp. 171, 173, 179, 183, 185, 186, 191,
192, 196, 197, 198, 201, 203, 209, 216, 218, 219, 223,
224, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235,
236, 237, 238, 239, 240, 241, 243, 246, 249, 252, 253,
256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 270, 281, 282, 283,
291, 300, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310,
311, 312, 449, 542, 543
 ul. Stará alej - čp. 1, 108, 174, 208, 217, 221, 248, 264,
275, 276, 277, 278, 480, 522, 524, ul. Úpská - čp. 156
UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ… Ještě máte moţnost nahlásit
změny, odhlásit či přihlásit svého miláčka. Poplatek za psa lze
platit hotově do pokladny Měú.
Jana Hryzlíková
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY… Oblíbený informační časopis
východních Krkonoš pana RNDr. Pavla Klimeše a spol. VESELÝ
VÝLET má nové zajímavé webové stránky pod adresou:
www.veselyvylet.cz
Před dvěma týdny jsem byla pozvána panem starostou
Holomíčkem do Mladých Buků na neformální setkání podnikatelů
a představitelů státní správy a samosprávy obcí regionu. Celá
akce probíhala ve velmi přátelském duchu a myslím, ţe byla pro
kaţdého účastníka přínosem. Mezi pozvané hosty patřili nejen
podnikatelé z Mladých Buků, ale také pan senátor a starosta
Trutnova Mgr. Ivan Adamec, hejtman Královéhradeckého kraje
pan Ing. Pavel Bradík a mnoho dalších hostů. Jednali jsme o
problematice našeho miniregionu.








Dagmar Berrová
nahoru - obsah

