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Úvodník - Šťastné a veselé
Dnes zařadíme do úvodníku aktuální zprávy, které získáváme v den
výtisku dnešního čísla:
PŮLNOČNÍ MŠE NA ŠTĚDRÝ DEN 24.12.:
20.30 kostel Svoboda nad Úpou
22.00 Horní Maršov
24.00 Horní Staré Město
HOD BOŢÍ - 25.12.
11.00 Svoboda nad Úpou
VÝSTAVA BETLÉMU v kostele sv. Josefa v Dolním Maršově
25.12.2005 15.00 - 16.00 hod.
26.12.2005 15.00 - 16.00 hod.
1.1.2006 15.00 - 16.00 hod.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou svolává
starostka na čtvrtek 22. prosince 2005 od 18. 00 hodin do školní
jídelny ZŠ v Kostelní ulici.
Na programu je: Zahájení, prezence, prodej nemovitostí, rozpočtové
opatření, rozpočet města na rok 2006, rozprava, usnesení. Půl hodiny
před zasedáním, tj. v 17.30 bude beseda s občany.
NÁVRH ROZPOČTU vypracovala účetní Městského úřadu paní Ivana
Balcarová. Najdete jej uvnitř listu. Jednat, případně schvalovat jej
bude Zastupitelstvo na čtvrtečním veřejném zasedání.
O PROJEKTU "KAPKA 21" za 18 milionů a vyznamenání RNDr. Jiřího
Kulicha se dočtete uvnitř listu.
OKÉNKO K SOUSEDŮM vám představí projekty společnosti MARKID
TRUTNOV na rozvoj Lyţařského areálu SKIPARK Mladé Buky, jeho

servisních budov a okolí.
SVAZEK OBCÍ VÝCHODNÍ KRKONOŠE vydal informační plakát s
názvem Krakonošova kulturní a sportovní zima 2005/2006
MLADÍ CESTOVATELÉ ze svých toulek po světě se ozvali téměř
současně - Filip Procházka jiţ dorazil z New Yorku přes Severní
Karolínu na Floridu a Martin Duda přistál s katamaránem na Novém
Zélandu. Jejich vyprávění z cest postupně zveřejníme.
Sportovní klub SB RÝCHORY připravuje na Vánoce předání pamětní
medaile Evropské baseballové konfederace EBCA "Za zásluhy o rozvoj
baseballu" Robertu Roudnému. Na termín se v těchto dnech hráči
dohadují. Současně připravujeme publikaci o historii pálkovacích her v
našem mikroregionu.
Všem čtenářům přejeme radostné a veselé Vánoce, bohatou nadílku,
pro děti příjemné zimní radovánky - a do nového roku 2006 všem
pevné zdraví a hodně osobních úspěchů!
St. Ondráček
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Na návštěvě v Kowarech - Ve čtvrtek 8. prosince odjelo 19
ţáků 5. a 6. třídy na jednodenní poznávací zájezd k naší
partnerské škole do polských Kowar.
2. Mikulášské zábavy - V pondělí proběhly Mikulášské oslavy. Ve
škole se ţákyně 9. třídy převlékly za Mikuláše, čerty a anděly a
vyrazily "postrašit" děti v mateřské škole. Po návratu prošly
celou školu. Od 15,00 hod. probíhala v Depresi Mikulášská
diskotéka. Se svým programem vystoupili ţáci od 1. do 5. třídy
pod vedením paní učitelky Kováčové, Pleskačové, Rolencové a
Rutarové. Po příchodu Mikuláše , anděla a čerta děti obdrţely
balíček, na který přispěli tito sponzoři: pan Hedvičák, pan Buš,
pan Janouš, lékárna U Černého orla, firma Lucraco a potraviny
Rýchorka. Finančně také přispělo Město Svoboda nad Úpou.
Všem sponzorům děkujeme za to, ţe nám pomohli udělat dětem
radost. Poděkování si zaslouţí i pan Kysela za diskotéku a
majitelé Deprese za bezplatné zapůjčení sálu.
3. Anglický jazyk - Ţáci 8. a 9. ročníku se zúčastnili soutěţe v

anglickém jazyce. Soutěţ pořádá První soukromé jazykové
gymnázium v Hradci Králové. Z naší školy se zúčastnilo celkem
sedm ţákyň.
Výsledky :
1. Sorraja Behoudiová 36 b.
2. Ivana Nevečeřalová 29 b.
3.-4. Lucka Slaninová 28 b.
Lucka Šritrová 28 b.
5.-6. Bára Kováčová 24 b.
Zuzka Kovaříková 24 b.
7. Nikola Havlíčková 18 b.
Vítězka soutěţe postupuje do krajského kola v Hradci Králové.
4. Keramické krouţky - Vedení školy děkuje manţelům
Tomešovým za poskytnutí výstavních prostor ve výkladní skříni
restaurace Kalimero. Zde vystavují svá díla ţáci, kteří pracují v
keramických krouţcích pod vedením paní učitelky Pleskačové a
paní učitelky Drncové.
5. Lyţování - Zápis do lyţařského výcviku pro začátečníky a mírně
pokročilé proběhne v pondělí 2. ledna 2006 od 1400 do 1500
hodin na lyţařském vleku DUNCAN ve Svobodě nad Úpou.
Zápisné na celou sezónu činí 200,- Kč + platná sezónní jízdenka
na vlek (sleva: celosezónní jízdenka za 600,- Kč bude pro
všechny ţáky místní základní školy a mateřské školky) nebo
vţdy při výcviku odpolední jízdenka: 1300 - 1600 za 170,- Kč).
Lyţařský výcvik proběhne kaţdé pondělí od 1500 do 1630 hod.
Martina Holubová, tel. 605 877 858. Kontaktní telefon přímo do
areálu je 603 243 259
Ředitelství školy přeje všem dětem, jejich rodičům, správním
zaměstnancům a učitelům VESELÉ A POHODOVÉ VÁNOCE, bohatou
nadílku, pevné zdraví a hodně úspěchů v novém roce 2006!
nahoru - obsah

Myslivost v našem regionu VI.
MYSLIVCI TRUTNOVSKA hodnotili r.2005
Okresní sněm Českomoravské myslivecké jednoty (ČMMJ) se
konal 7. prosince v aule Střední lesnické školy v Trutnově. Z
pozvaných 55 delegátů zastupujících 970 členů se jednání zúčastnilo
37, to je 70%. Jednání se zúčastnili jako hosté Ing. Králíček z ústředí
ČMMJ, za OMS Náchod MVDr. Bělohrádek, za Správu KRNAP Ing.
Grundmann, za Státní správu myslivosti Ing. Diviš. Dalších 8

pozvaných se nedostavilo.
Po slavnostní fanfáře trubačů SLŠ zahájil zasedání předseda OMS
Dr. J. Čechura a přivítal delegáty a hosty. Po přednesení hlavní zprávy
o výsledcích a úspěšném plnění úkolů ČMR za rok 2005, podali své
zprávy předsedové odborných komisí.
Kulturní komise (Ing. V. Fojt): splněné úkoly - kurz adeptů a dvě
zkoušky z myslivosti, účast na Zlaté srnčí trofeji a propagace
myslivosti při Chovatelské přehlídce trofejí.
Myslivecká komise (Ing. J. Matějka) - uvedla opět úspěšnou
organizaci 43. Chovatelské přehlídky trofejí za rok 2004 s obnovením
panelů. Zajistila náročnou akci Mezinárodní výstavu myslivosti
NATURA VIVA v Lysé n.L. Byla provedena další vakcinace lišek, léčení
spárkaté zvěře a veterinární akce.
Kynologická komise (Ing. Kubec) - uskutečnila 10 zkoušek výkonů
loveckých psů a jarního svodu. Ing. Kubec poděkoval za náročnou
práci MS Choust. Hradiště a LČR-LS Dvůr Král. s.L.
Střelecká komise (V. Hryzlík) uvedla desítky zajištění kontrolních
střeleb s bezpečností a nastřelováním, střelby adeptů a zajištění
Okresního přeboru a Memoriálu V. Mrkvičky v K4M na kulové střelnici
OMS.Dobrá spolupráce byla se SLŠ na brokové střelnici. Kritika byla
však na malou účast střelců z okresu.
Ekonomická komise ((M. Vejvoda) oznámil, ţe hospodaření OMS
bylo vyváţené v mezích rozpočtu ke 30.11. s dostatečnými rezervami.
Připomenul však, ţe sníţení členské základny o 53 členů a předplatné
členských příspěvků pouze na jeden rok sniţuje příjem. Výdaje byly
překročeny o příspěvky na léčení a kynologii. Nový rozpočet byl
schválen.
Okresní dozorčí rada - Ing. Kubec podal zprávu a sdělil, ţe
hospodaření a provoz s plněním plánů byl bez závad a připomínek.
V následující diskusi vystoupil Ing. Králíček s vysvětlením a
poznámkami k čerpání dotací MŢP a spojitosti s EU. Dále k
hygienickým předpisům o spotřebě zvěřiny a léčení zvěře, o přípravě
novel a změn v některých zákonech a předpisech o lovu zvěře (šelem).
K těmto otázkám vystoupili i delegáti. Přítomní zástupci OMS
odpověděli na otázky s doporučením zasílat připomínky a návrhy
průběţně na OMS. V průběhu jednání ještě vyznamenali zástupci
ČMMJ dva členy II. stupněm Za zásluhy o myslivost (Dr. M. Junka a
M.Vláčila) a dalších pět členů III. stupněm.
Závěrečné usnesení bylo schváleno. Předseda OMR Dr. J.
Čechura v závěru připomenul projednat v organizacích závěry 3.
sjezdu ČMMJ a našeho jednání. Poděkoval delegátům a hostům za
aktivní účast a přístup. Popřál všem spokojené Vánoce a hodně
úspěchů a zdraví v novém roce ve prospěch české myslivosti, ochrany
zvěře a přírody. Konečná fanfára trubačů uzavřela jednání

trutnovských myslivců.
Také naši myslivci z MS Rýchory se sešli na své chalupě "Pod
kaštany" v Sejfech v sobotu 9. prosince a ukončili tak sezónu 2005, i
kdyţ lovy na divočáky budou pokračovat. Nyní nám zůstává péče a
ochrana zvěře přikrmováním po celou zimu! Děkujeme všem občanům
za pomoc v roce 2005, všem přejeme pohodu o Vánocích, bohatou
nadílku a pevné zdraví do nového roku 2006.
Myslivosti zdar!
Zdeněk Balcar
nahoru - obsah

Stopem přes tři oceány XVIII.
Ahoj Stando,
To mě moc mrzí s tím baseballem. Je
to hrozná škoda, ţe to ti kluci nechali dojit
tak daleko. Mně se tomu nechce uvěřit,
kdyţ si představím ta zlatá léta softbalu a
baseballu ve Svobodě. Snad to půjde zase
nahoru. Dnes
posílám poslední
díl putování na
katamaránu
Uhuru: Katamarán Uhuru
třídy Lagoon (57
stop = 17,8m) je
chráněn před
bouří za útesy u ostrova
Moorea ve
Francouzské Polynésii.
Posádka
Uhuru: Martin Duda, pes
Screecher,
Wendy Matthew a Peter.
O rodině, která mě přibrala na cestě Pacifikem najdete víc na
www.sail-uhuru.com Dál uţ vypráví Martini:
Ted právě jsem mezi Fidţi a Novým Zélandem, přesně tři dny od
Fidţi a ještě asi tři (záleţí na větru) od NZ. Před třemi dny ráno v 7:30
jsme vytáhli kotvu, propluli průplavem mezi korálovými útesy do
otevřeného moře a stočili jsme katamarán Uhuru na jiho-jihozápad k
zemi ovoce kiwi, které ale pochází z Číny. Vytáhli jsme plachty a vydali
jsme se na divokou plavbu proti jihovýchodnímu větru. Vlny i vítr nám
uţ od začátku jdou 45 stupňů na levobok, a tak to s námi trochu hází.
Vítr o síle 20 aţ 25 uzlů nás ale pohání rychlostí 10 uzlů, a to je krásná
rychlost. Člověk si můţe krásně uţívat rychle míjející tmavě modrou
vodu, která mu při kaţdém pohledu připomíná, ţe se sviţně blíţíme ke

břehům Nového Zélandu. Trošku popletené vlny, které s námi včera
decentně pohazovaly mají první oběti. Matthew od začátku vypadá
trochu zeleně a dokonce vyzvracel více jídla, neţ od začátku plavby
snědl. Wendy na nás také uţ dva dny kouká zeleně. Peter a já jsme v
pohodě a moc nám chutná jídlo, které Matthew uţ nechce jíst, protoţe
se bojí, ţe to zase vyvrhne.
Včera bylo ještě hezky jasno a slunce pálilo. V noci jsme propluli
několika systémy mraků, které nám nadělily trochu deště, dnes uţ
bylo celý den zamračeno a teď v noci je zase tma jako v pytli.
Divočejší moře a dvoumetrové vlny mi připomínají plavbu mezi Fidţi a
NZ minulý rok a dokonce i části mezi NZ a Chile. Tam to byla ale
daleko větší divočina. Teď ve 2:00 ráno, v průběhu mé čtyřhodinové
hlídky je venku úplná tma. Měsíc se schovává mezi Zemí a Sluncem a
na cestu nám vůbec nesvítí. Má hlídka utíká jak voda kolem lodi díky
e-mailům, které musím sepsat. Jen tady sedím u navigačního stolu a
koukám na ukazatele větru a našeho kurzu. Autopilot řídí. Čas od času
se jdu podívat ven, abych včas zahlédl blíţící se tanker, který by nás
pravděpodobně neviděl a smetl by nás z hladiny Pacifiku. Jak uţ jsem
se zmínil, píši e-maily uţ teď při plavbě mezi Fidţi a zemí Maorů, i kdyţ
je budu moci poslat aţ po dopluti na NZ, pokud naleznu nějakou
"internet café". Tento e-mail tedy dostáváš asi tak s týdenním
zpoţděním. Já bych ty e-maily poslal uţ dříve, ale na této trase není
moc internetových kaváren.
Teď se trochu vrátím. Tongo bylo báječné, i kdyţ jsem byl trochu
zklamán domorodci. Připlouval jsem tam v domnění, ţe místní
obyvatelé budou povahou podobni Fidţanům, kteří jsou strašně milí.
Neusměvaví, zkorumpovaní celníci byla první rána. Na Fidţi se při
potkání na ulici usmívá kaţdý. V tongském království se usmívá tak
půlka obyvatel a půlka z té půlky, co se neusmívá, ani nezvedne
hlavu, která je svěšena dolů. Moc mě to překvapilo. Já jsem byl vţdy
připraven s úsměvem, ale kdyţ kolemjdoucí jen tak prošel se
svěšenou hlavou, neměl jsem ani šanci se na něj usmát a pozdravit.
Na Fidţi místní uţ z dálky volají: "Bula, bula", coţ je místní forma
našeho "ahoj". Mně se zdá, ţe obyvatelé Fidţi jsou spokojeni s tím,
kdo jsou, a proto se věčně usmívají, i kdyţ ţivot tam není lehký a
většina obyvatel má jen nějakou chýši a trochu jídla. V království
Tonga to není jinak, ale lidé se tam tolik neusmívají.
Ostrovní skupina Vava'u v severní části království, kde jsme
strávili náš "tongský" čas, je překrásná. Písečné pláţe, bílé jako sníh,
pokrývají velkou část pobřeţí těchto ostrovů - a kde není pláţ, tam se
z moře tyčí kamenná stěna ostrova, o kterou se neustále tříští azurové
vlny oceánu. Všude kolem jsou korálové útesy, které mořskou vodu
barví do zelena. Měli jsme štěstí, ţe jsme do těchto končin zavítali v
průběhu velrybí sezóny. Od června do konce října tam totiţ pobývají
velryby, které do těchto teplých vod kaţdý rok cestují, aby tam

porodily své male, čtyřtunové potomky. Na léto, coţ je na jiţní
polokouli listopad aţ duben, se zase vracejí k Antarktidě. Já jsem měl
štěstí dvojnásobně, protoţe jsem dokonce měl šanci si s velrybami
zaplavat. Často se jen tak koupou a nikam nesměřuji, coţ je vţdy
výborná příleţitost trochu se k nim přiblíţit. Jednou ráno v 7:30 jsme v
našem zálivu viděli, jak samice a mládě vyfukují své gejzíry nad
hladinu vody. Vzali jsme nafukovací člun a dopádlovali jsme k nim. Na
cestě jsme ještě viděli jak dvacetitunová matka udělala "breach" (=
vypluje nad hladinu a celým tělem o ni zase plácne). Po této krásné
podívané Wendy, Peter a Matthew ztratili chuť si s nimi zaplavat. Já
jsem si to ale nenechal ujít. Nasadil jsem si šnorchl, masku a ploutve a
uţ jsem to k nim mastil. Za nedlouho jsem byl u nich. Byly hodně
krotké a nikam přede mnou neuplavaly. Ta obrovská samice, která
měla asi tak 15 metrů, jen tak odpočívala metr pod hladinou a její
mládě si hrálo, plavalo kolem ní, neustále se kroutilo a obracelo, svou
ocasní ploutví mlátilo o hladinu a někdy se na mne připlulo podívat
hodně z blízka.
Měl jsem s sebou i foťák s podvodním pouzdrem a fotil jsem jak
ďas. Většinu z třiceti minut, které jsme s nimi strávil, jsem byl na
hladině nebo těsně pod ní, jen asi 3 metry před hlavou samice, jejíţ
hlava byla dvakrát delší neţ já. Její tělo vypadalo jako ponorka. Často
jsem jen tak leţel před samicí, abych mohl dávat pozor na její pohyb.
Nechtěl jsem jí dát šanci se potopit a pak vynořit, třeba na mě, čímţ
by mě určitě rozdrtila jak kus prachu. Stejně jako já i ona na mě
dávala velký pozor kvůli mláděti. To jsem zjistil tak, ţe kdyţ jsem se
chtěl přemístit na její bok, abych si ji odtamtud vyfotil, ona se pomoci
třímetrových ploutvi rychle otočila, aby mě měla neustále na očích.
Celou tuto dobu si kolem mě mládě hrálo a skotačilo. Já jsem fotil, co
se dalo. Jednou jsem to mládě ztratil z dohledu a najednou jsem ucítil,
jak se o mě zezadu otřelo. Neţ jsem si uvědomil, co se děje, bylo uţ
přede mnou a vesele se otáčelo jako akrobatická ponorka. Mládě bylo
proti samici prcek, ale jeho 4 metry délky a pravděpodobně 3 tuny
masa, nejsou zanedbatelné. Otřením o mě mne trochu vylekalo, ale
bylo to velmi něţné. Věděl jsem, ţe je to jen hra a nic jsem si z toho
nedělal.
Mládě několikrát proplulo těsně přede mnou, aby si mě
prohledlo. Výborně jsem viděl, jak se na mě svým zkoumavým okem
dívá. Samice nás opodál starostlivě pozorovala. Pohyboval jsem se
hodně pomalu, abych je nějak nevylekal. Fungovalo to, protoţe se
kolem mne chovali poměrně přirozeně, myslím. Avšak jednu chvíli se
hlava samice začala potápět a za ní směřovalo celé její obrovské tělo.
Hlavou mi proběhlo: "velryba pod vodou se rychle můţe změnit ve
velrybu nad vodou - a ta se můţe změnit ve velrybu na Martinovi". V
tu chvíli jsem vzal "ploutve na ramena" a co nejrychleji jsem to mastil
opačným směrem. Nechtěl jsem se ocitnout mezi hladinou a

obrovskou samicí. Strach ale vůbec nebyl na místě. Samice i mládě
prostě měli dost zábavy a přemístily se na jiné místo v zálivu. Já jsem
se vrátil na náš člun a s velkým úsměvem jsme se všichni vrátili na
Uhuru. Ve vodě jsem s těmito macky byl půl hodiny úplně sám, coţ
přidalo na kráse celého záţitku. Moc jsem si váţil toho, ţe mě ta
obrovitá samice dovolila s nimi strávit ty krásné chvíle, které mi i teď
připadají jako sen, který se mi jen zdál.
Čas odplouvání se neúprosně blíţil. Načepovali jsme naftu pro
případ, ţe by nebyl vítr, nakoupili jsme ještě nějaké jídlo, celníci nás
odbavili - a my jsme se vydali na západ k ostrovům Fidţi, kde jsem
minulý rok strávil dva měsíce. Naše čtyřdenní plavba proběhla v
pohodě. Příhodný vítr nás rychle dofoukal aţ k těmto magickým
ostrovům. Moc jsem se těšil, aţ zase uvidím své fidţanské kamarády.
Setkáni jsme oslavili fidţanskou kavou připravenou z pepřovníku,
kterou jsme pili z rozpůleného kokosového ořechu. Byl jsem moc rád,
ţe jsem zase v zemi nejusměvavějších lidí na světě. Dlouho jsem se
ale neohřál. Peter a Wendy, majitelé katamaránu Uhuru dostali novou
předpověď počasí a na jejím základě se rozhodli brzo odplout. Plavba
na NZ můţe být docela divoká. Proto, kdyţ je na čase a předpověď je
dobrá, plavba se neodkládá. Navštívili jsme tedy jen jeden ostrůvek,
kde jsme zůstali pár dnů a pak uţ formality celního odbavení.
Předevčírem jsme zvedli kotvu, vytáhli plachty a hurá na Nový Zéland.
Já jsem měl v plánu, ţe si na Fidţi najdu jinou loď a budu pokračovat v
plavbě na Šalamounovy ostrovy. Věděl jsem, ţe je teď uţ poměrně
pozdě, protoţe se blíţí sezóna cyklonů. Nakonec jsem ţádného
dobrodruha, který by se tou cestou takhle pozdě chtěl vydat, nenašel.
Pluji tedy na NZ a tím počínám svůj plán B. Sezónu cyklonů přečkám
na NZ a v Austrálii a na pokračování své cesty kolem světa se vydám
v únoru či v březnu příštího roku po cyklónové sezóně. Myšlenka, která
mi proběhla hlavou je, ţe si udělám průkaz Yachtmaster, který by mně
pomohl sehnat nějakou pěknou práci na lodi, která pluje kolem světa,
a pak bych si při tom mohl ještě přivydělat. Ještě se uvidí. Fotky
najdete na www.marty.czweb.org
Aţ znovu vyrazím, ozvu se!
Martin Duda
nahoru - obsah

Rudy spustil lavinu!
Není to přesně řečeno, tu lavinu Robert Roudný (Rudy) sice
způsobil, ale nechtěně ji zavinil spíš výkonný ředitel České baseballové

asociace Jirka Votinský, kdyţ mi napsal 7.10. v 10:38 mail, který
přesně ocituji:
"Ahoj Stando, Evropska baseballova konfederace CEB ocenila na
nas navrh dlouholetou reprezentacni karieru Roberta Roudneho
udelenim pametni medaile, kterou jsme jiz fyzicky dostali a ted mi lezi
na stole. Asi nejlogictejsi mi pripada, ze bych Ti ji poslal (poslat ji
primo Rudymu mi prijde hloupe) a Vy byste mu ji predali pri nejake
oddilove ci mestske udalosti. Mohlo by to byt urcite povzbuzeni pro
budoucnost baseballu v regionu. Co myslis? Bohuzel zrejme behem
prepravy se poskodila krabicka (odlomilo se vicko), ale medaile sama
je v plne kondici a je pekna. Ted vyrazim na Tempo na MCR zaku,
takze dalsi komunikaci az v pondeli... Jirka V CBA."
Poznámka o odlomeném víčku mě nadzvedla (nic proti Jirkovi).
Vzpomněl jsem si, jak jednou za totáče přišlo z Prahy na okres jedno
významné ocenění mé dlouholeté práce s mládeţí s poznámkou, ţe mi
ho mají předat při slavnostní příleţitosti. Rouru s diplomem a medailí
si předávaly instituce jako horký brambor, aţ mi ji pohodila při
politickém školení soudruţka ředitelka na stůl se slovy: "Tady Ti něco
posílají". V protikladu s tímto záţitkem mi opakovaně předvedli šéfové
světové organizace Malé ligy baseballu (amíci), jak se dá parádně
adjustovat a předat medaile za organizování evropských šampionátů.
Medaile pro Rudyho ke mně dorazila v době největšího srabu
našeho sportovního klubu. Dluhy na všech stranách a pád z
Českomoravské ligy (po předchozím pádu z Extraligy). Bylo mi jasné,
ţe musíme nechat u truhláře vyrobit parádní podloţí z tvrdého dřeva
pod medaili - a nápis na zadní straně medaile dát vyrýt na kovovou
destičku u schopného grafika. Rudy je nejen baseballovou stálicí ve
všech reprezentačních týmech od kadetů aţ po seniory, ale navíc i
dobrý a oblíbený fotbalista a hlavně milionový člověk. Ocenění jeho
dvacetileté aktivní sportovní činnosti je významné nejen pro klub a
město, ale pro celý region. Díky jemu a partě jeho vrstevníků se stalo
městečko Svoboda, obec Mladé Buky a v juniorské kategorii i město
Trutnov baseballovým pojmem. Předání by se určitě chtěli zúčastnit
jeho současní i minulí spoluhráči - těch je minimálně padesátka - a při
pohledu na fotografie diváků z naší extraligové éry, také minimálně
stovka fanoušků a diváků. Léto uţ minulo, pódium a stany pro diváky
z Rudolfových slavností jiţ byly vráceny - a tak nastal problém kdy,
kde a za kolik. Umím psát, umím fotografovat a umím organizovat.
Bohuţel neumím shánět peníze. Má představa proto byla obrátit se na
představitele Města - a jejich prostřednictvím na Svazek sedmi měst a
obcí.
První ohlasy na naši ţádost o podporu nebyly růţové. Sedmička
obcí neměla zájem a svobodská radnice by mohla uvolnit jen 3500,Kč pro pohoštění deseti osob. Módním slovem našich politiků je
"konat". Začal jsem tedy konat. Pan Hilman - volejbalista a majitel

mladobucké truhlárny mi slíbil do týdne vyrobit bezplatně desku pro
plaketu, trutnovský rytec mi ve stejném termínu za čtyři kilíčka
zhotovil poţadovaný nápis a vymyslel způsob konečné úpravy plakety.
Vypadalo to, ţe se sejdeme s oslavencem a přáteli v hospodě a při
pivě předáme Rudymu plaketu a potřeseme mu rukou. Pak se však
hnuly ledy. Radní nám přiklepli deset tisíc. Na nějaký raut pro stovku
nebo dvě stovky lidí by to samozřejmě nebylo. Ale pokud se po vzoru
mladobuc-kých softbalistek dostaví všichni příznivci s něčím v ruce
(dámy třeba jednohubky, pánové s menší lahvičkou nebo parta
spoluhráčů s větším soudkem), mohla by uvolněná sumička pokrýt
část nákladu na vydání publikace o historii, současnosti i výhledech
pálkovacích her v našem regionu. Zaslouţil by si to nejen oslavenec,
hráči a příznivci, ale také všichni občané, kteří nás při všech z
dnešního pohledu neuvěřitelných sportovních a společenských akcích
podporovali.
Při jednání s tiskárnou jsem zjistil
minimální náklady na vydání broţury.
Výroba 32 stran + obalu by stála 32 tisíc,
pokud si úpravy fotografií a kompletní
digitální zpracování uděláme sami. To
umíme. Vynasnaţíme se sehnat sponzory,
kteří by nám za zveřejnění jejich reklamy
na obalu zaplatili po několika tisících Kč - a
během osmi dnů je tiskárna schopna broţuru vytisknout. Fotografií
máme tolik, ţe by se nevešly ani do tlusté knihy. Do publikace proto
dáme jen ochutnávky - a zbývající fotografie vydáme na CD. Z prodeje
publikací bychom mohli vyrovnat dluhy, které máme ještě po ligovém
působení na triku. Drţte nám palce!
-so
PS - na fotce je první ocenění Roberta Roudného (tehdy žáka týmu SB
Rýchory) šéfem Okresního národního výboru - jako NEJLEPŠÍHO
SPORTOVCE ROKU! Jen o Rudym a jeho sportovní dráze by nebyl
problém napsat knížku!
nahoru - obsah

Okénko k sousedům
SKIPARK MLADÉ BUKY pro rozvoj v oblasti Mladých Buků
Dovolte nám touto cestou přiblíţit projekty, které by chtěla naše
společnost MARKID TRUTNOV spol. s r.o. realizovat v příštích letech v

oblasti Mladých Buků.
Moţnosti rozvoje
Je zřejmé, ţe většina měst a obcí v České republice hledá
vhodné nástroje, jak zvýšit příliv prostředků, které dokáţí zajistit jejich
rozvoj a zároveň zvýšit moţnosti jejich obyvatel. Některá města a
obce volí variantu podpory průmyslu, některá pak dávají přednost
rozvoji turistického ruchu, který nabízí větší vztah k dané oblasti a
sniţuje dopady na okolní prostředí. V rámci poţadavku na růst
turistického ruchu je však třeba nabídnout návštěvníkům atraktivní
turistické zázemí.
Turistické středisko Mladé Buky
Přestoţe Mladé Buky nemají z minulosti punc zavedeného
turistického střediska, vytváří poloha obce na úpatí Krkonoš nedaleko
okresního města atraktivní místo pro sport i turistiku. Naše společnost
ve spolupráci s obcí a další subjekty (jiné sportovní a turistické aktivity
- golf, softbal, baseball, fotbal, koupaliště) ukázaly, ţe Mladé Buky
prosperujícím centrem mohou být. Mnohamilionové investice do
lyţařského střediska zajistily Mladým Bukům stálé místo mezi
turisticky zajímavými místy. I přes výrazný posun kupředu nelze
povaţovat současný stav za konečný, natoţ dostačující. Budoucnost
turistického ruchu Mladých Buků a tím kýţená prosperita obce je
závislá na růstu nabídky a kvality nabízených sluţeb a to nejen v
lyţařském areálu, ale i mimo něj. Otvírají se tak občanům i firmám
moţnosti budovat a zajišťovat mnoho druhů turistických sluţeb, jak je
v tuzemských i zahraničních centrech běţné. Dobudování sportovního
centra v Mladých Bukách je tak výzvou všem, kteří mají opravdový
zájem o obec.
Lyţařský areál SKIPARK Mladé Buky
Našim záměrem je dostavět a provozovat sluţby sportovního
centra, zvýšit tak konkurenceschopnost v turistickém ruchu a vytvořit
sportoviště, na která mohou být všichni hrdí.
Připravované investice
Díky kladné studii dopadu na ţivotní prostředí je v lyţařském
areálu připravován projekt výstavby bobové dráhy v délce cca. 1000m
pro realizaci v roce 2006. Investice představující více jak 25 mil. korun
má tak moţnost zvýšit atraktivitu pro turistický ruch v obci v období
letní sezóny. Pro rok 2007 se plánuje výstavba čtyřsedačkové lanové
dráhy, která výrazně zvýší standardy areálu a umoţní lepší sportovní
vyţití na širších sjezdových tratích. V současné době probíhá projekční
příprava a investiční zajištění.
Úprava servisních budov a okolí
Studie stavebních úprav budovy "kravína" a jeho okolí nám
vytvořila reálnou představu o budoucí funkci ve prospěch sportovního
vyţití návštěvníků areálu i obyvatel obce. Z nákresu studie je zřejmé,

ţe vyuţití budovy a jejího okolí je plánováno jako multifunkční
sportovní zázemí s vyuţitím po celý rok. Budova disponuje tolik
potřebnou ubytovací kapacitou se zázemím restaurace i fitnescentra. V
rámci tohoto vyuţití budovy byla jiţ realizována výstavba sociálního
zařízení pro návštěvníky skiparku a v letošním roce prostory půjčovny
lyţařského vybavení. V okolí budovy, po dořešení majetkových vztahů
k příslušným pozemkům, vyrostou tři tenisové kurty, dvě volejbalová
hřiště a jedno hřiště pláţového volejbalu. Tyto plánované úpravy
budovy a sportovišť si vyţádají investiční zabezpečení ve výši min. 28
mil. korun. Nedílnou součástí celého sportovního centra v Mladých
Bukách jsou přístupové komunikace a přilehlá parkoviště, která jsou
téţ v rámci studie plánována. Tato etapa výstavby, následující logicky
po rekonstrukci objektu, je stěţejním bodem kvality celé lokality.
Realizace úpravy parkovišť a přístupových komunikací je závislá na
úzké spolupráci všech dotčených subjektů se zajištěním vlastnických
práv k pozemkům.Výše investice je odhadována na min. 30 mil.
korun. Je pro nás však prioritou zajistit v všechny tyto plánované
úpravy v nejkratším moţném termínu.
Jako první krok bylo provedeno zjišťovací řízení. Podali jsme
Oznámení o záměru rozšíření lyţařského areálu SKIPARK Mladé Buky.
Toto oznámení prošetřil Krajský úřad Hradec Králové - odbor ţivotního
prostředí a zemědělství. Závěrem je, ţe není narušeno ţivotní
prostředí, nejsou narušeny ptačí oblasti ani projekt Natura 2000.
Hluková situace je řešena dalším jednáním s Krajskou hygienickou
stanicí. O spolupráci jsme rovněţ poţádali Národní referenční laboratoř
pro hluk - Státní zdravotní ústav. Na základě probíhajících jednání
připravujeme další měření. Zakoupili jsme další rolbu, abychom
maximálně zkrátili dobu potřebnou k úpravě svahu. Testujeme další
sněhová děla, která mají sníţenou hlučnost. Omezili jsme osvětlení
areálu v nočních hodinách a zároveň jsme omezili produkci hudby do
20 hodin. Věříme, ţe těmito kroky přesvědčíme obyvatele obce o naší
snaze minimalizovat určitý dyskomfort z provozu areálu.
MARKID TRUTNOV spol. s r.o. v obci Mladé Buky
I přesto, ţe investice do sportovního centra Mladé Buky brzy
přesáhnou částku 100 mil. korun, hodlá se naše firma nadále podílet
na rozvoji obce a podporovat projekty i organizace, které napomáhají
vylepšení občanské vybavenosti a vyţití. Lze předpokládat, ţe podpora
neziskových organizací v Mladých Bukách (lyţařský klub SK Rýchory,
fotbalový klub i děti místní školy) se můţe nadále rozvíjet. Máme téţ
zájem podílet se na dalších projektech, jako je např. vybudování a
provoz informačního centra, orientační značení. Prezentací předností
obce, do kterých se prostřednictvím TV Panorama na ČT 2, medií a
dalších materiálů investuje ročně přes 800 tisíc Kč, se i nadále budeme
snaţit zvyšovat atraktivitu obce a ve spolupráci s obecním úřadem
zvyšovat informovanost o aktivitách prospívajících rozvoji obce.

Věříme, ţe růst turistického ruchu v obci Mladé Buky za přispění
sportovního centra MARKID ocení dříve či později občané i firmy. V
případě potřeby jsme samozřejmě ochotni zodpovědět dotazy, na
které budeme schopni reagovat objektivně v daném čase. Případné
dotazy zasílejte na náš e-mail marketing@markid.cz.
MARKID TRUTNOV spol. s r.o
nahoru - obsah

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




VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … Zastupitelstva Města Svobody nad
Úpou svolává starostka na čtvrtek 22. prosince 2005 od 18. 00
hodin do školní jídelny ZŠ v Kostelní ulici. Na programu je:
Zahájení prezence, Prodej nemovitostí, Rozpočtové opatření,
Rozpočet města na rok 2006, Rozprava, Usnesení. Půl hodiny
před zasedáním, tj. v 17.30 bude beseda s občany.
UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY … v době vánočních prázdnin od
23.12.2005 - 31.12.2005 oznamuje ředitelka MŠ Svoboda ve
Svobodě nad Úpou. Zaměstnanci v tomto období budou čerpat
řádnou dovolenou.
Jana Hanušová - ředitelka MŠ









VYUŢITÍ VÝVĚSNÉ TABULE … nabízí občanům Městský úřad
občanům naproti poště v parčíku, kde je část této tabule
vyhrazena pro smuteční oznámení. Smuteční oznámení je nutno
dodat na Městský úřad a pracovníci poté neprodleně zajistí
vyvěšení ve vyhrazené části tabule. Tato sluţba je samozřejmě
poskytována zdarma.
ZNAČKOVÉ SNOWBOARDOVÉ PRKNO … s vázáním a boty
(vel. 7) PRODÁM. Vše velice zachovalé - zakoupeno loni. Cena
dohodou. Kontaktní telefon 604 210 652.
ZDAŘILÁ AKCE SEVERu … V sobotu se v Horním Maršově
"pobejtkovalo", zúčastnilo se asi 150 hostů, vystaveno bylo na
40 betlémů
CENU MINISTRA ŢIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ ZA ROK 2005 …
Z rukou ministra ţivotního prostředí Libora Ambroska převzalo v
sobotu 6. prosince 2005 v klášteře sv. Aneţky české sedm
osobností a představitelů organizací čestné ocenění za významný
přínos ţivotnímu prostředí. Jedním ze sedmi vyznamenaných byl
ředitel Střediska ekologické výchovy a etiky SEVER RNDr. Jiří

Kulich. Byl oceněn za mnohaleté cílevědomé úsilí v ekologické
výchově a vzdělávání a za praktický příklad toho, jak dobře
můţe v ekologické výchově fungovat spolupráce nevládních
organizací, veřejné správy a škol. Jiří Kulich se ekologickému
vzdělávání, výchově a osvětě věnuje od druhé poloviny
sedmdesátých let. S manţelkou Hanou zaloţil známé středisko
ekologické výchovy SEVER. Za rok 2004 získal společně se svou
ţenou také prestiţní Cenu Josefa Vavrouška.
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