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Úvodník - Priority března?
Určitě mnozí občané zjistili, že jsou u některých autobusových
spojů firmy OSNADO od 5. března změny v jízdním řádu. Zavolali jsme
proto dopravnímu řediteli Ing. Milanu Kovářovi - a ten nám obratem
poslal potřebné informace. Občanů Svobody nad Úpou se nejvíce
týkají spoje:
linka
690120
690150
690150
690150
690170
690170
690170
690170
690250
690250
690250
690260

spoj
1
2
3
27
16
38
39
42
2
12
4
7

informace ke změně
odjezd posunut o 5 minut
posun o -5 minut
odjezd o - 5 minut
posun o + 5 min., přípoj ve Svob.
posun o - 5 min., přípoj ve Svob.
posun o - 10 min., přípoj ve Svob.
posun o + 5 min., přípoj ve Svob.
posun o - 5 min., přípoj ve Svob.
nový spoj
úprava platnosti
nový spoj
nový spoj RANNÍ EXPRESS Trutnov (5:20) - PRAHA (7:30)

7. března 1850 se narodil zakladatel našeho státu - první
prezident Československé republiky, český filosof, sociolog, pedagog,
politik a státník Tomáš Garrigue Masaryk. Naše deníky toto výročí
lehce přehlédly. Proto je alespoň náš lokální čtrnáctideník připomíná.
Podrobné informace najdou naše děti snadno na webových stránkách.
Měly by se o jeho životu i díle více dozvědět. Je to čítankový příběh
chudého chlapce, který se proslavil.
8. března jede ředitel naší školy Mgr. Jan Hainiš na Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy do Prahy. Bude bojovat o postup do
finále zajímavé ankety "ZLATÝ ÁMOS", do které ho přihlásili žáci
svobodské školy, jako jediného kandidáta Královéhradeckého kraje. V
regionálním kole jeho postup vybojovala trojice Norbert Tippelt, Adam
Cejnar a Bára Hrnčířová. V Praze na postup má vyhrazeno jen pět
minut. Budeme držet palce. Finále by bylo pro naše žáky, školu i
město výbornou propagací.
BŘEZEN - MĚSÍC INTERNETU

Letos již potřetí se uskuteční během noci z 30. na 31. března
2007 ve spolupráci kihovny se školou Noc s Andersenem. Podrobnější
informace najdete uvnitř listu.
CO SE BOHUŢEL NEUSKUTEČNÍ?
Letošní podivná zima způsobila, že poprvé za desítky let nebude
karneval lyžařského oddílu na svahu pod Duncanem, ani závěrečné
závody lyžařské přípravky. Více se dozvíte ve sportovních zprávách.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
III. Olympiáda dětí a mládeţe
Do konce března musíme nahlásit přesné seznamy členů
reprezentačních týmů Královéhradeckého kraje. Ještě stále proto
nabízíme sportovně nadaným žákům, nar. 1992 a mladším, aby se
přihlásili do baseballového týmu, který se na Olympiádu připravuje
pod vedením St. Ondráčka a Petra Mudrocha. Informace na mob. 737
683 333. Které týmy budou bojovat v baseballu?
JČ - Jiří Kotek
JM - Ivo Müller a Petr Minařík
Vysočina - Pavel Jozek a Miroslav Cejpek
KH - St. Ondráček a Petgr Mudroch
MS - Marcel Pardík a Jan Maštalíř
OL - Václav Voják
PA - Vlad. Chocholouš a Petr Rozlilek
PL - upřesní
Stř.Č - Radek Zíma
ÚK - Petr Minařík a Miloš Kříž
Praha - Zd. Josefus, Petr Aubrecht a Tom Sýkora
LYŢOVÁNÍ
Zakončení lyžařské sezóny. Průběh letošní sezóny byl velmi
netypický, sníh napadl pozdě a ještě dříve zmizel ze strání. Lyžařský
výcvik (vždy v pondělí) proběhl pouze 5x, ale i přesto byl pro některé
děti přínosem. Mrzí mě, že nemohou proběhnout závěrečné závody ve
slalomu a tradiční karneval. Ale bohužel počasí neovlivníme.
Doufejme, že se v následující sezóně dočkáme lepších sněhových
podmínek.

Martina Holubová
MARTIN DUDA
odejel zpět do Austrálie. Ve svém putování pokračuje na
katamaránu na roční putování po Indickém oceánu. O své zážitky se
bude opět dělit s našimi čtenáři.
MLADÍ HASIČI
mají tréninky každé úterý odpoledne v tělocvičně ZŠ. Hned s
příchodem jara se znovu budou připravovat na sérii závodů na hřišti u
sokolovny.
Lucie Trnková
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
Účastníme se již II.ročníku "Miss panenka 2007" , čímž se
připojujeme k samotnému projektu Unicef "Adoptuj panenku,
zachráníš dítě". Děvčata z naší školy spolu s maminkami, babičkami a
učitelkami vyrobí panenky, které se nejprve zúčastní volby Miss
panenka v Hradci Králové. Vítězná panenka je vydražena při
slavnostním setkání všech tvůrců za účasti poroty složené z módních
návrhářů, známých osobností, zástupců Rozhlasu Hradec Králové a
Unicef v králové-hradecké Filharmonii.
Ostatní panenky se prodávají po celé republice ve stáncích Unicef
za 600,-Kč. Za tyto peníze budou proočkovány děti z rozvojových zemí
proti šesti hlavním dětským chorobám -spalničkám, záškrtu, černému
kašli, tetanu, tuberkulóze a dětské obrně. Každá panenka symbolicky
představuje skutečné zachráněné dítě. Vloni jsme "zachránili" 26 dětí
a letos to zatím vypadá na 35. Máme z toho velikou radost.
Recitace
Ve čtvrtek 1.3. proběhlo školní kolo. Zúčastnilo se 28 recitátorů z
celé školy. Všem se přednes povedl, ale jen nejšikovnější mohou jet
do okresního kola v Trutnově. Vysíláme do "boje" tyto žákyně:
Sandra Machová III.
Kateřina Vachková III.
Andrea Dvořáková II.
Alena Hainišová V.

Nikola Makovičková IV.
Kateřina Fričová IV.
Sandra Kochová V.
Pavla Holubová VI.
Karolína Fűllsacková VII.
Petra Bernardová VII.
Barbora Hrnčířová IX.
Vítězky 0. kategorie Pavlína Ficková, Adéla Ševčíková a Lucie Grimová
z 1.třídy zatím nepostupují.
6.3. děti besedovaly s paní Janou Mazúchovou z Hořic v Podkrkonoší.
Tématem byly ukázky dravců, sov a krkavcovitých ptáků spojené s
letovým předvedením a přednáškou. Učitelé a žáci se shodli, že se
beseda zdařila.
nahoru - obsah

Ranní Express Trutnov - Praha
Se změnou jízdních řádů je od 5. března 2007 zaveden nově z
Trutnova a Dvora Králové nad Labem do Prahy nový zrychlený spoj s
příjezdem do Prahy na půl osmou (linka 690260, spoj 7). Tento
expresní spoj je v provozu každý pracovní den a nabízí
bezkonkurenčně nejrychlejší a nejkomfortnější spojení Trutnova a
Dvora Králové nad Labem s Prahou (jízdní doba 2h:10min!) - taková
jízdní doba je možná díky použití nejrychlejší možné trasy kombinací
hlavního tahu na Hradec Králové non-stop s následným nájezdem na
dálnici D11 přes nedávno otevřený úsek v blízkosti Hradce Králové. Na
tento spoj je možné zakoupit jízdenky s místenkou ve všech
předprodejních místech AMS. Vyzkoušejte tuto novou možnost spojení
s naší metropolí!
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
starosta@musvoboda.cz


VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … zastupitelstva města Svoboda Nad
Úpou svolává starosta města na středu 21. března 2007 od
18.00 hodin do kongresového sálu hotelu PROM na Pietteho
náměstí. Na program bude prodej nemovitostí, rozpočtové



opatření, sloužení příspěvkových organizací, jmenování členů
finančního a kontrolního výboru, inventarizace majetku za rok
2006 a rozprava.
Noc s Andersenem … z 30. na 31. 3. 2007 se uskuteční akce
Noc s Andersenem (je součástí akce Březen - měsíc internetu).
Jedná se o celostátní akci na podporu dětského čtenářství. V naší
knihovně budeme nocovat již potřetí. Letos se akce zúčastní 16
dětí. Bohužel se z prostorových důvodů na mnoho dětí
nedostalo. Budeme hrát hry, hledat poklad, soutěžit, ale hlavně
číst. Jistě nás opět navštíví půlnoční strašidlo. Dopoledne akci
ukončíme společnou snídaní.
knihovnice Pavla Tůmová














PRONAJMU STARŠÍ BYT 2+KK … 54 m2 ve Svobodě nad
Úpou I. Informace na č. tel. 777 943 923
CLUB DISCO DEPRESE … zve na TRAVESTI SHOW (účinkují
Julia Landys, Mary Exlusive a Tiffany Magic). KDY? 31. března
2007
ZMĚNA JÍZDNÍCH ŘÁDŮ … autobusů zaskočila některé
cestující, kteří marně čekali na obvyklé spoje. Informovali jsme
se na svobodské odbočce firmy OSNADO (tel. 499 404 774,
mailová adresa osnado@osnado.cz). Slíbili nám, že nám
změny nahlásí písemně.
OTEVÍRACÍ DOBY POŠTY … pondělí - pátek 8:00 - 11.00 a
13:00 - 16:30 hod. Tato změna je trvalá!
VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH PRŮKAZŮ … vydaných od 1. července
1964 do 31. prosince 1993 je nutné uskutečnit do 31. prosince
2007 bez poplatku!
KDE? Na pověřeném úřadu v Horním St. Městě vedle Autostylu
proti Texlenu (opravujeme chybný údaj v SF 685: ne ve
Svobodě nad Úpou!!)
CO MUSÍM MÍT S SEBOU? občanský průkaz (nebo pas), fotografii
3,5 x 4,5 cm a řídičský průkaz
KDY BUDE VYSTAVEN NOVÝ ŘP? Za 15 - 20 dní
KDE NAJDU VÍC INFORMACÍ? www.mdcr.cz (stránky
Ministerstva dopravy - klikněte si na poznámku Czech, jinak
Vám poskytne informace v angličtině!)
UPOZORNĚNÍ … Majitelům čtyřnohých miláčků připomínáme,
že je čas nahlásit změny - přihlásit psa nebo odhlásit a zaplatit
místní poplatek ze psů.
SK MFC SVOBODA … nabízí do pronájmu restauraci na
stadionu. Informace na tel: 732 317 061
ANKETA ZLATÝ ÁMOS … semifinále ankety o Zlatého Ámose se
konalo 8. března na MŠMT v Praze. Pozdrželi jsme vydání
dnešního čísla SF, abychom přinesli aktuální zprávu.





JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP
IHNED. Bližší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo
mob. 602 466 579.
MUZEUM KRKONOŠSKÝCH ŘEMESEL … v Poniklé Vás zve na
akci DĚTI, POJĎTE S NÁMI OBJEVOVAT JARO! Během prohlídky
muzea mohou děti objevovat mnoho symbolů jara a Velikonoc.
Vhodné pro děti ZŠ do 5. ročníku. Bližší informace na
www.krkonose-muzeum.cz nebo u paní Jany Pičmanové na tel.
481 585 262 nebo 732 326 198.
nahoru - obsah

