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Úvodník - Co nabízí Pietteho stezka?
Neprve základní otázka. Víte, kdo to byl Prosper Piette a co
znamenal pro naše město? Ocitujeme část textu, jehoţ autorem je
Antonín Tichý, ze smaltovaných tabulí u jeho továrny a památníku:
Maria Ed. Prosper Piette de Rivage (1846-1928) syn zakladatele
svobodské papírny Prospera staršího z Viel-Salmu v Lucembursku,
vzdělanec a humanista, ale také úspěšný výzkumník a podnikatel,
pokračovatel rodových tradic výrobců papíru, si označení "Otec
Krkonoš" opravdu zaslouţil. Patří k významným osobnostem své doby
a stopy jeho činnosti nalézáme dodnes na mnoha místech regionu.
Jako spoluzakladatel a dlouholetý pokladník Krkonošského spolku,
který nezištně a všestranně podporoval, má velký podíl na propagaci a
rozvoji turistického ruchu v Krkonoších. Bez jeho pomoci by
nevycházel spolkový časopis, ani řada turistických map. Výrazně
přispěl k rozšíření sbírek Krkonošského muzea ve Vrchlabí i k činnosti
mnoha dalších společenských a zájmových organizací. V srpnu 1891
po něm byla pojmenována část České cesty od Kotle ke státní hranici s
pamětní deskou u pramene Labe. Pro své sociální cítění a péči o
zaměstnance a jejich děti byl nazýván téţ krkonošským Owenem. Ve
své firmě zavedl řadu sociálních výhod pro své zaměstnance. Jako
první v celé monarchii jiţ v roce 1879 otevřel Alţbětin dětský domov,
tedy školku a jesle pro děti. Čestný občan Svobody nad Úpou i
Maršova I., c.k. komerční rada, byl v roce 1898 povýšen císařem
Františkem Josefem I. do šlechtického stavu.
Teď uţ víte, proč turistická stezka, která prochází všemi
historickými místy našeho města a jeho nejbliţšího okolí, se jmenuje
právě PIETTEHO STEZKA. Tím máme odpověď na základní otázku.
Určitě jste zvědaví na další informace: Kudy stezka vede, kolik a
jakých zastávek na cestě turista najde (kolik dnes kolik po dokončení
celé trasy), jak se zrodil nápad Pietteho stezku vybudovat, kdo celou
akce financuje a kdo ji provádí? Budu se snaţit postupně všechny
otázky z autorů a realizátorů celého projektu vypáčit. Dnes čtenářům

předkládám jednu lahůdku. RNDr. Pavel Klimeš mi prozradil, jak
probíhá zdlouhavá (a ne levná) výroba smaltovaných tabulí, které
turisté nalézají nejen na Pietteho stezce, ale po celých Krkonoších:
Smaltové tabule vznikají sloţitou cestou, aby byl výsledek bez
chyb a ke koukání. Sestavený český text posílám na překlad třem
tlumočníkům - do němčiny, do polštiny a do angličtiny. Kdyţ se mi
vrátí, odjíţdím do tiskárny Ofset v Úpici, kde text vysadíme do
konečné podoby (přidáme vlaječky označující jazykové mutace, znak
jedné z na projektu zúčastněných organizací). Vysázený text jde zpět
k překladatelům na korekturu a také na korekturu češtiny. Kdyţ se
vrátí, jsou opravy zapraveny do finální podoby a odeslány do
grafického střediska v Brně. Tam pan Schuster text, vlajky a znaky
připraví pro tvorbu keramického obtisku. Ten provedou na jiném
místě, většinou ve dvou exemplářích (kdyby se jeden při smaltování
potrhal). Keramické obtisky jsou dopraveny do smaltovny v Českém
Brodě, kde jsou naneseny na jiţ dříve připravené bombírované plechy.
Smaltováním jsou "navţdy" zafixovány na tabule a potom ještě jednou
přestříknuty. Po desetidenním schnutí zabalené tabule přivezeme do
Krkonoš a připevníme je na dopředu zabudované panely v terénu.
Trochu sloţitější technologie dává oproti plastovým foliím informačním
panelům punc poctivé práce a mnohem větší ţivotnost. Kdyţ ovšem
nepřijde nějaký zbabělý idiot s vandalskými sklony. Ve východních
Krkonoších (a teď naši kolegové v okolí Vrchlabí) jsme instalovali
desítky informačních panelů. Za pět sezón byla zničena jen ta u
Kolínské boudy a lahví škrábnuta (naštěstí mimo text) tabule u
Muchomůrky. Tam je to vzhledem k častým oslavným ohýnkům
rizikové místo, moţná jsme si troufli příliš riskovat, ale spíše máme
chuť věřit v dobrou mysl lidí kolem nás. Dosud se to vyplácelo.
-pk
pozn.red.: Text, který i s tabulí zmizel u Kolínské boudy, zveřejním v
našich novinách a postupně i další texty.
-so
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Sportovní zprávy
FOTBAL
MFC Svoboda :Tatran Hostinné "B" 4:0 /1:0/
Branky: Matějka 2,Bednařík 2

Troufám si říct, ţe tento zápas byl jeden z nejlepších, které se
hrály na našem hřišti. Stovka našich věrných fanoušků viděla super
zápas, který byl okořeněn čtyřmi góly, které vznikly po krásných
akcích. Za zmínku stojí, ţe se místní borci sešli v počtu 17 hráčů, coţ
je pro další vývoj soutěţe skvělé.
Jiskra Kocbeře : MFC Svoboda 4: 1 / 3.0/
Branka: Kosina
V nedělním brzkém odpoledni (hrálo se uţ od 14.00 hod.) hráči
"zeleného baletu" zaspali úvod. Asi byl vydatný oběd, nebo se objevily
ještě dozvuky sobotních slavností. Po prvních deseti - opakuji deseti
minutách! - nám soupeř, respektive jediný hráč domácích, nastřílel 3
branky a de facto bylo po zápase, i kdyţ musím říct, ţe po této úvodní
sprše se hráči snaţili, ale bohuţel to bylo málo.
Starší ţáci stihli během týdne odehrát tři zápasy. Nejprve na
domácím hřišti porazili Dolní Brannou 2:1, kdyţ obě branky vsítil
P:Bert. Ve středu v malém derby porazili rivala z H.Maršova 3:1, kde
opět střílel jeden hráč, tentokrát Štelzer. A v sobotu ráno bohuţel
utrpěli první poráţku v Úpici 4:2 (Ebert , Mohr).
V neděli se opět naši fanoušci mohou těšit na fotbal (a doufám
vítězný) .Ve 14.30 přivítají starší ţáci tým Lánova a v 16.30 muţi v
derby Mladé Buky "B". Potom ve svátečním odpoledni 28.9 opět na
domácím hřišti se utkají starší ţáci s týmem z Poříčí (14.30) a v 16.30
přijede tým Malých Svatoňovic, kterému doufám oplatíme poráţku z
úvodu sezóny. A nakonec v sobotu 1.10 zajíţdějí ţáci do Mostku a
muţi se utkají od 16ti hod. po několika letech v dalším krkonošském
derby v Horním Maršově. Na závěr bych chtěl pozvat všechny
fanoušky na tuto trojkombinaci a věřím, ţe bude při nás stát jak
počasí, tak "fotbalový Bůh" a vyjdeme ze všech zápasů bez ztráty
kytičky.
Pavel Vlček
BASEBALL
Ohlédnutí za ligovou soutěţí 2005:
Základní soutěţ probíhala buď formou dvojzápasu (dvě utkání na
9 směn po sobě) nebo víkendových zápasů sobota - neděle. V obou
případech to byl záhul (jeden zápas trvá 3 - 31/2 hod.) pro hráče i
jejich rodiny. Mívali jsme proto často problémy s účastí kvalitních
hráčů v klíčových zápasech. Po skončení soutěţe jsme zjistili, ţe o
jediné vítězství nám unikla moţnost vyhnout se podzimní baráţi.
23.4. Rýchory - Ostrava 6-5, 11-1
7.-8.5. Bučovice - Rýchory 5-4, 16-1

22.5. Louny - Rýchory 13-3, 17 - 0
28.5. Rýchory - Tempo Praha 6-12, 7-18
4.-5.6. Rýchory - Choceň 0-8, 5-7
18.-19.6. Frýdek-Místek - Rýchory 1-8, 21-14
25.-26.6. Jablonec - Rýchory 12-8, 10-7
20.8. Třebíč - Rýchory 19-1, 13-6
28.8. SaBaT Praha - Rýchory 1-11, 2-11
3.-4.9. Rýchory - Šumperk 9-6, 10-15
11.9. Rýchory - Hluboká n/Vlt. 7-6, 4-9
Jaké soupeře máme v baráţi? Jsou to Laso Kladno, Wolfs
Domaţlice, Hroši Brno, Skokani Olomouc. Klasik Frýdek-Místek
odstoupil, takţe v boji o dvě místa v ČML 2006 zůstalo pět týmů. O
termínu a místu turnaje jednáme.
-so
Pondělní mail od Kroupovy rodiny z jejich návštěvy USA můţe
být pro naše sportovní fanoušky inspirující: Na utkání Major League
Baseball San Diego "Padres" a San Francisco "Giants" jsem v hledišti
pronesl:"Pan Ondráček by vám dal za jedna z tělocviku za to, ţe jste
na baseballu"- (vaši bývalí ţáci Petr a Markéta). To píši proto, abych
vám udělal trochu radost……. PS Utkání bylo večer, na tribuně foukalo,
trochu zima, domácí Giants vyhráli 4:3. Připojím ještě tři záţitky z
cesty:
1. Na stadionu se nesmí kouřit. Dva diváci to porušili, nereagovali na
výzvy pořadatelů a během pěti!!!minut je policie odvedla.
2. Trochu opilý řidič skončil v autě policie a jeho auto na odtahovém
voze. Akce trvala asi 30 minut.
3. Opilý cestující v letadle (Mnichov) před odletem byl arogantní na
personál letadla a za pět!!! minut ho z letadla vyvedla policie za
potlesku cestujících.
Doma jsem si přečetl článek Ester Kočičkové (časopis Koktejl) o
stavu na našich silnicích a rázem jsem si uvědomil,ţe jsem opět za
ţeleznou oponou. Ano, pořád ta pomyslná čára existuje…
Josef Kroupa
RYBÁŘI
Se začátkem nového školního roku začal i rybářský krouţek.
Scházíme se kaţdou středu 7. září 2005 od 15.30 hod do 17.30 hod na
našem rybníčku v Albeřicích. Kaţdý kdo má zájem a přemýšlí o tom,
ţe by stal mladým rybářem, má moţnost!!! Holky a kluci přijďte mezi
nás!!! Radek Slováček 602 205 279 pytlak@centrum.cz Veškeré
aktuální informace na webových stránkách krouţku

www.rybymarsov.unas.cz
MLADÍ HASIČI
Prázdniny uţ jsou nenávratně pryč a začal nanovo trénink
mladých hasičů a také další závody. Hned 10. září 2005 jsme byli
závodit v Hostinném a zde jsme obhájili loňské první místo v poţárním
útoku. Ve středu na trénink nám přišly nové děti ze školky a první
třídy a začaly hned s velkým nadšením trénovat. Jsou moc šikovné a
na jaře nám ukáţí, co vše se naučily za celý školní rok. Další závody
byly tuto neděli v Libňatově a to ZÁVOD POŢÁRNÍ VŠESTRANNOSTI,
jako generálka na PLAMEN, který se koná teď v sobotu ve Velké Úpě.
Na tomto závodě se nám moc nedařilo. Umístili jsme se na 8.místě a
na štafetě dvojic na 9.místě, ale aspoň víme, jakých chyb se máme
vyvarovat a kde přidat. Trénink je kaţdou středu od 16.00 a neděli od
9.30 případní zájemci jsou srdečně vítáni. Naše stránky
www.hasvoboda.unas.cz .
Lucie Trnková
nahoru - obsah

Myslivost v našem regionu
Zajímaví hosté v revírech východních Krkonoš
Los evropský zabloudí občas do Krkonoš po dávných ochozech.
Prvně to bylo v západních Krkonoších u Harrachova v roce 1965-67.
Další ve východní části na Pomezních boudách v r. 1975, doloţené
stopy sádrovými odlitky (Baier). r. 1980 na Ţacléřsku (Fiedler). Další
mladý los s bidlovitými parohy byl sledován v r. 1989 u Modrých
Kamenů na Maršovsku po tři dny.
Muflon - mimo muflony na severní straně Krkonoš do roku 1920
L. Kothera oblast Ţalý do roku 1945. V našem MS Svoboda nad Úpou
se vysadily tři kusy - muflonka, beran a muflonče v květnu 1953.
Postupně se vytvořilo menší stádo - tlupa, která se roztoulala přes
Babí aţ pod Vraní hory a později zanikla (L.Novák). U Raisových bud
se objevila muflonka s mladým beranem v roce 1965 (Baroch). V ro.
1995 bylo sledováno 5 kusů u Poříčí (M.Diviš). Tato skupina mohla
přejít z polesí Pilníkov nebo Ch. Hradiště, kde je tato zvěř stabilní.
Poslední muflon byl spatřen na hranici Polska na Rýchorách (V.
Mrkvička).
Daněk skvrnitý - Slabší lopatáč byl sledován v MS Rudník r.
1986 a další ve stejné honitbě v r. 1995 (V. Hryzlík). V tomto roce byl
sledován pár daňků v honitbě Poříčí (M. Diviš).

Jelen sika východní - prošel v roce 1988 pod Rýchorami (V.
Mrkvička).
Kamzík horský byl sledován v prosinci 1988 po nátlačce nad
Hor. Albeřicemi ve směru k Pomezním boudám (Z. Balcar, A. Lamer).
Kamzík byl v následujícím jaru několikrát spatřen v Obřím dole.
ZE ŠELEM: Kolovala nepotvrzená zpráva o rysu ostrovidu. v
roce 1950 na Světlé hoře (J. Mojsl). Další nedoloţená zpráva o rysu
byla v r. 1962 na Lysečinách (V. Dlouhý).
Psík mývalovitý - První byl sraţen autem u Hertvíkovic u
Mladých Buků v r. 1985. V honitbě Rudník ve stejné části byl uloven
další v r. 1988 J. Hojným. V r. 1998 byl spatřen psík na Staré hoře v
nadmořské výšce 900 m (B. Ševc) a další v listopadu 2002 u
Lesnického učiliště ve Svobodě (Balcarová). Poslední byl uloven v září
2005 pod Rýchorami (V. Mrkvička). Je třeba dodat, ţe se do našich
honiteb vrací vydra říční. U nás v Krkonoších byla spatřena na Jizeře a
Malém Labi v Dolním Dvoře. Také některé druhy pernaté zvěře se
objevují častěji v horách.
Výr velký hnízdí na Rýchorách a u Vlčic.
Krkavec velký se po roce 1970 rozšířil i do vnitrozemí. Přelétají
další dravci podle záznamů Ornitologické sekce KRNAP a jejich zpráv v
ročním bulletinu Prunela.
Zdeněk Balcar
Pan Balcar připravuje celou sérii článků o myslivosti v našem regionu.
Příště bude o největší stromech v Krkonoších, další "Paměť stromů ve
Svobodě". Vzhledem k tomu, že jsem dostal jednu "horkou zprávu" z
radnice v době, kdy už byly noviny připraveny do tisku, využil jsem
volného místa ve stránce Zdeňka Balcara (po zmenšení písma). Děkuji
za pochopení čtenářů.
-so
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Novinky ze školy
1. Naši ţáci se aktivně podíleli na Rudolfových slavnostech. Děti z
niţších ročníků vystoupily s pohádkami a pěvecký krouţek zazpíval
několik písniček. Ţáci vyšších ročníků se podíleli na vybírání vstupného
na slavnosti. Naše škola provozovala na Rudolfových slavnostech
stánek, ve kterém se prodávala hlavně keramika, kterou ţáci vyrobili
při hodinách výtvarné výchovy a na krouţku keramiky. Cena za

jednotlivé výrobky byla dobrovolná. Celkem jsme vybrali 3 153,50 Kč.
Všechny vybrané peníze budou pouţity na nákup potřebných věcí pro
ţáky školy.
Děkujeme všem ţákům za vzornou reprezentaci naší školy na
Rudolfových slavnostech. Děkuji i členům pedagogického sboru, kteří
ţáky připravovali ( paní Pleskačová, paní Ševčíková, paní Rutarová,
paní Rolencová a paní Nešněrová.
Na Rudolfových slavnostech vystoupili také ţáci z polské školy v
Kowarech. Tímto začala naše spolupráce s partnerskými školami. S
paní ředitelkou byl domluven termín návštěvy svobodských dětí v
Kowarech. Polské děti si po vystoupení prohlédly naší školu.
2. Od pondělí 19.9.2005 začínají na naší škole krouţky. Přidávám
přehled všech krouţků včetně vedoucích a cen.
Krouţky
Po
- Flétna 14 hod. D.Rolencová 200,- Počítače 2.,3.,4.roč. 13.15 hod. J.Hainiš 200,- Digitální fotografie 13.15 hod. K.Ševčík 300,Út
- Příprava na přijímací zkoušky z Čj 7 hod. E.Urbanová
- Recitačně - dramatický 13.15 hod. Z.Rutarová 300,- Výpočetní technika 6.roč. po dohodě St.Kopiš 220,- Aj 1.,2.roč. 12.15 hod. R.Kováčová 300,- Šachy 1.- 9.roč. 14.30 hod M.Hainišová 200,- Taneční škola Trutnov 16 hod. W.Elschek 650,St
- Pěvecký 1.- 9.roč. 14 hod. L.Ševčíková 250,- Sportovní výchova 1.-5.roč. 14 hod. Z.Rutarová 200,- Výpočetní technika 5.roč. 13 hod. S.Kopiš 220,- Dramatický 1.roč. 12.15 hod. R.Kováčová 300,Čt
- Florbal 7 hod. K.Ševčík 200,- Aj 3.roč. 12.15 hod. L.Ševčíková 300,- Keramický 5.- 9.roč. 13.15 hod. M.Drncová 300,- Ruský jazyk 14.30 hod. M.Hainišová 200,Pá
- Pohyb. vých. 1.,2.,3.roč. chlapci 12.30hod. S.Kopiš 200,- Keramika 1.-4.roč. 13.15 hod. M.Pleskačová 300,V letošním roce vedoucí krouţků stanovili ceny na pololetí z důvodů:

-

náročnosti přípravy
spotřeby materiálů
pouţívání školních pomůcek a jejich opotřebování
ekonomických nákladů (světlo, teplo)

Děti se mohou přihlásit u jednotlivých vedoucích!
Krouţky začínají 19.9.2005!
3. V pondělí 12.9.2005 se ţáci 1.-3. ročníku zúčastnili divadelního
představení v Janských Lázních.
4. Od 19.9.2005 začali také pracovat odborní asistenti se ţáky se
specifickými poruchami učení a chování.
nahoru - obsah

Stopem přes tři oceány XIV.
Cookovy ostrovy
Před dvěma dny jsme se zastavili u atolu Palmerston, který patří
ke Cook Islands (Cookovy ostrovy). Palmerston atol je na půl cesty
mezi Bora Bora a ostrovní skupinou Vava'u v Severním Tongu. Od
Bora Bora do Tonga je to 1300 námořních mil a Palmerston v polovině,
tedy 675 námořních mil od Bora Bora a 619 námořních mil od Tonga.
Jsme teď uţ 298 námořních mil od Palmerstonu. Palmerston Atol (dále
uţ jen PA) je moc zajímavý. Má jen asi 5 mil v průměru. Atol je takový
prstenec korálu, který má kolem obvodu ostrůvky. PA má kolem
obvodu 8 malých ostrůvků, ale všichni obyvatelé, celkem 70 lidí, ţijí
pouze na jednom ostrůvku, který je na západní straně atolu, tedy na
straně nejvíce chráněné od východních větrů, které vanou po většinu
roku. PA je velice izolovaný. Nejbliţší ostrov je vzdálen 300 mil (557
km). Loď se zásobami sem připlouvá jen 3x za rok, a tak lidé ţijí
hlavně z moře a z neúrodného písčitého ostrůvku, kde rostou vlastně
jen kokosové palmy a pár listnáčů. Chudáci tam měli uţ 4 cyklony na
začátku roku od ledna do března a vítr při dvou z nich foukal rychlostí
aţ 200 km/hod. Kdyţ člověk vidí ten malý ostrůvek, jde mu mráz po
zádech při představě takových větrů na tak nechráněném místě. Prý
jim na palmách nezůstal ani jeden kokosový ořech, ale uţ začínají růst
nové, o čemţ jsem se sám přesvědčil.
Mysleli jsme si, ţe u atolu budeme kotvit sami a po doplutí jsme
zjistili, ţe tam je dalších 9 jachet. Stejně jich sem ale za rok připlouvá
málo, a tak domorodci rádi vidí návštěvu. Atol má sice průměr 5 mil,
ale ten malý ostrůvek na západní straně atolu, na kterém všichni ţijí,

má průměr 700 metrů. Edward, černý Polynésan, je na ostrově jediný
člen policie. Také pomáhá jachtám při kotveni, protoţe jeho další
funkcí je 'host' (= hostitel). Po domluvě vysílačkou na nás uţ čekal ve
svém člunu na západní straně atolu, aby nám ukázal bezpečné místo
ke shozeni kotvy. Odpoledne nás potom vzal na ostrov. Mezi korály
není ţádný průchod nebo průliv, kde by se s jachtou dalo vplout
dovnitř, a tak se kotví na venkovní, západní straně atolu. Pro malé
čluny ovšem průchod - průliv je, a tak jsme také vjeli dovnitř.
Prokličkovali jsme mezi útesy a uţ jsme byli v laguně. V
průzračné vodě jsme viděli, jak pod námi profrčel rejnok, ale to uţ se
spodek člunu sklouzl po písku na bílou pláţ ostrova. Po malé procházce
skrz palmový lesík jsme stanuli u dřevěného domku Edwarda a jeho
rodiny. Na šňůře se sušila jeho oranţová vesta s nápisem POLICIE.
Kolem pobíhaly jeho dvě děti, které si nás okukovaly se stejnou
zvědavostí, jako my je. Edward nás dále dovedl k imigračnímu úřadu,
další dřevěné budově, kde seděl jeho bratr, kterému chybějí všechny
přední zuby. Po boku mu seděla jeho asistentka. Čas zde není ničím
důleţitým. Nic nikam neuteče a podle toho nás Šimon také odbavoval.
Jeho bezzubý úsměv byl kouzelný. Jeho asistentka uţ po páté ve
svých rukou otočila sešívačku na papír. Kdyţ viděla, ţe se na ni
koukáme, stydlivě se usmála a nevinným tónem a s krásným
úsměvem řekla: "Já se teprve zaučuju, s tímhle ještě moc neumím".
Na čtyři razítka a čtyři papíry to trvalo dlouho, ale krásně jsme si
popovídali s dalšími lidmi z PA, ze kterých sálala upřímnost, laskavost
a dobrota.
Byla sobota, coţ je den, kdy se ostrov dává do pořádku a uklízí
se, aby na neděli, kdy se jde do kostela a nic se nedělá, bylo čisto.
Velké polynéské ţeny, s ještě většími úsměvy, zametaly listí z pěšinek,
kterým tam říkají ulice. Edward nám hrdě prozradil, ţe právě jdeme po
MAHAGONY STREET, která vede do hlavní části ostrůvku. Jméno
Mahagonová ulice pěšince prý dali, protoţe tam roste mahagon. Tak to
má být - a ne třeba Gottwaldova či Leninova ulice.
Na písečném náměstíčku, bez jediného listu či pohozeného
dřívka, stojí nový kostel a několik baráčků. Jeden z nich vypadá velice
staře a Edward nám o něm říká, ţe je to dům postavený ze dřeva lodi,
která se v polovině předminulého století roztříštila o útesy. Je to dům,
který postavil a ve kterém bydlel nějaký běloch, který sem, se svými
třemi polynéskými manţelkami, připlul v polovině devatenáctého
století. Prý s nimi měl 27 dětí. Výborně se postaral o rozvoj populace
malého ostrůvku. O kus dál vidím pravou skleněnou telefonní budku a
jediný telefon na ostrově. O chatrči ze dřeva a palmových listů stojící
hned vedle se dozvídáme, ţe to je ostrovní Internet café, které slouţí i
jako pošta, kde mají i fax. O tři metry dál nám náš nový kamarád
ukazuje satelitní talíř o průměru tří metrů, který zajišťuje jejich spojeni
se zbytkem světa. O něco dál vidíme několik usměvavých domorodců,

jak se výborně baví při hraní volejbalu, který prý hrajou kaţdý den v
17:00 hodin. Od vlády Cookových ostrovů dostali obyvatele PA v roce
2002 dotaci na postavení školy a od konce stejného roku mají
usměvaví ţáčci jednu třídu, kam se chodí vzdělávat.
Od školy jsme to vzali jinou, stejně čistou a zametenou, písečnou
ulicí skrz palmový lesík zpět k Edwardovu domu. Jeho ţena nám s
úsměvem dala 5 kilo nafiletované papouščí ryby a ryby wahoo. Pak
nás Edward a jeho rodinka odvezli zpět k našemu katamaránu. Uţ bylo
spíše tma neţ světlo, ale jeho neuvěřitelná znalost okolních útesů nás
zachránila před jakýmkoliv moţném nárazu na ostré korály. Na palubě
se Palmerstonakům moc líbilo. Mohli se poprat o brambůrky. Nám
něco takového připadá jako samozřejmost, ale pro ně je to jako
poklad. V kuchyni nemohli věřit svým očím, kdyţ viděli mašinu na
kafe. Ta se jim moc líbila. Ráno se s námi Edward ještě připlul
rozloučit. My jsme natáhli plachty a namířili k souostroví Vava'u,
patřící království Tongo. Jeden den na tak krásné, ojedinělé místo, je
hrozně málo. Peter tady ale nechtěl déle zůstat a s tím já nic
neudělám. On vlastní loď a já jsem posádka. Na své lodi si v budoucnu
zastavím, kde budu chtít a na jak dlouho budu chtít.
Ještě trochu historie na rozloučenou. Podle ní sem prvni
Polynesané připluli kolem roku 500 našeho letopočtu. V r.1595 viděl
jeden z Cookových ostrovů Alvaro de Mendana de Neyra. Avšak
kapitán Cook je povaţován za oficiálního objevitele těchto ostrovů v
roce 1774. Námořníci z Bounty prý byli první, kdo do Raratonga
dovezli pomeranče a semena tykve.
Obyvatelé Palmerstonu a všech Cookových ostrovů jsou polynéští
Maorové, jako Tahitani a Maorové z Nového Zélandu, pod jehoţ správu
tyto ostrovy spadají.
Martin Duda
nahoru - obsah

Baseball - SB Rýchory - Sokol Hluboká 7-6, 4-9
Na tři týdny posledním baseballovým soupeřem týmu SB Rýchory
byl tým Sokola Hluboká, který přijel změřit síly v nedělním dvojzápase
na hřiště v Mladých Bukách. Tradičně silná pálka Hluboké ze začátku
pálkařského pořadí (shortstop Drmota, bratři Šťastní a catcher Pirgl)
dostala hostující tým do vedení 0:1 hned v první směně a prakticky
stejná situace se odehrávala i ve směně třetí. Do páté směny zvládl
jihočeský tým nastřádat aktivní ofenzivou a zkušeným během na
metách vedení 0:4! V obraně drţel aţ do páté směny na uzdě

rýchorské pálkaře mladý technický nadhazovač Miranda, ovšem nutno
podotknout, ţe mu rýchorští pálkaři opět bohatě pomáhali špatným
výběrem nadhozů k odpalu! Naštěstí se ofenziva domácích v páté
směně srovnala, zodpovědným útokem vyrovnala skóre na 4:4 a
donutila hostující tým ke střídání nadhazovače. Tradiční protivník na
nadhazovacím kopci Sokola Hluboká - David Šťastný (jihočeská
nadhazovací jednička) - byl však domácími přivítán bez respektu
sprškou hned několika tvrdých odpalů, ze kterých vytěţili Rýchorští
pálkaři vedení 6:4.
Další dvě směny drţel Robert Roudný (bezesporu největší opora
krkonošského týmu a hráč s bezkonkurenčně nejvíce odházenými
kompletními zápasy v lize) s podporou bezchybné obrany hostující
pálkaře bez bodu. Po 8. směně se ovšem po zbytečných zaváhání
obrany domácích stav zápasu vyrovnal na stavu 6:6. Následovala
neobvyklá situace, kdy se týmu Sokol Hluboká nezdála nadhazovací
vzdálenost a nechala ji přeměřit - a úspěšně!!! Nikdo asi nedokáţe
zodpovědět, jak je moţné, ţe domácí meta byla o metr dále neţ je
zakotveno v pravidlech ČBA!?! Situace se vyřešila kompromisem zápas byl dohrán za stávajících podmínek, k druhému zápasu však jiţ
musela být sjednána náprava! V dohrávce 9. směny po bezbodovém
účinkování v poli byl blíţe vítězství domácí tým, kdy dlouhodobě
nejúspěšnější pálkař z hlediska "dostání se na 1. metu" Vojta Jiránek
singl odpalem obsadil první metu, sebeobětovací ulejvkou Jakuba
Nečiny se posunul do skórovací pozice na metu druhou, ovšem po
nakaučovaném riskantním běhu (který však právě takovéto situace
vyţadují) na odpal Standy Zmatlíka byl vyautován na domácí metě zápas se tedy musel přenést do prodlouţení! I v této nastavované 10.
směně Roudný na kopci neztratil nervy a s chladnou tváří pokerového
hráče útočícímu týmu zkušeně nepovolil prakticky nic! Po skvělém
začátku útoku rýchorských Filipem Poláčkem, který svůj jednometový
odpal vyšperkoval ještě krádeţí 2. mety, nic neponechal náhodě
Tomáš Hovard (spolu s Rendou Pozděnou dal kýţeným odpalem o sobě
vědět jiţ minulý víkend) a svým odpalem nechal jiţ bez větších
problémů vítězně skórovat mezi řady hráčů navrátivšího Poláčka!
Sestava: p - Roudný, c- Zmatlík, 1B - Jiránek, 2B - Sikora, 3B Nečina, ss - Med, lf - Hovard, cf - Poláček, rf - Pozděna
Tým SB Rýchory stál před začátkem 2. zápasu opět před
tradičním problémem, kdo se postaví na nadhazovací kopec. Klasické
řešení posledních víkendů (při téměř celoroční absenci Dušana Veverky
- v předchozích sezónách spolehlivým a stabilním členem pověstné
rýchorské nadhazovačské baterie) - Zdeněk Louda - byl pro tento
víkend nešťastně eliminován nemocí, proto byli Rýchorští nuceni před
jiţ téměř jistou říjnovou baráţí vyzkoušet i další potenciální
nadhazovače, kteří by mohli být v nadcházejících nejdůleţitějších
zápasech roku v dresu krkonoššského týmu vyuţiti.

Úlohy startéra se na výbornou zhostil benjamínek týmu Vojta
Jiránek a dovolil za necelých 5 směn z loňské Extraligy ofenzivně
naladěným pálkařům Hluboké jen 4 body!! Klobouk dolů!!! Ještě ve
třetí směně se podařilo domácím vyrovnat stav na 3:3 po opětovném
singl-homerunu Standy Zmatlíka na pokračujícího nadhazovače z
předchozího zápasu (D. Šťastného) a dále dobře sehranou opakovanou
nátlakovou ulejvkovou hrou. V 5. směně se opět hosté ujali
jednobodového vedení a vynutili si změnu nadhozu. V této funkci ve
zbytku zápasu startérovi Jiránkovi skvěle sekundoval Standa Zmatlík,
jehoţ účinkování na kopci je před nadcházejícími říjnovými zápasy
také velkým příslibem! Jak jiţ je moţné odtušit, domácí se v dalším
průběhu zápasu nevyvarovali chyb a hostující hráči tyto chyby trestali
- ve spojení ještě s několika nechytatelnými odpaly navýšili na konci 7.
směny skóre zápasu na 3:8. Aby nezvyklých situací nebylo málo, tak
po 7. směně se Hluboká snaţila "usmlouvat" ukončení zápasu, ovšem
Rýchorští (s vidinou moţnosti ještě zápas otočit a osmým vítězstvím
zvýšit naději na podzim bez baráţe) na ukončení zápasu nepřistoupili a
bojovali dál! Všechna čest!!! Toto útočné naladění se projevilo hned v
následující pálce, kdy se Jiránek hitem opět dostal na metu, (ovšem
byl nešťastně mezi metami chycen), dále Nečina odpálil dlouhý
třímetový a Med ještě delší dvoumetový odpal (korekce stavu na 4:8),
útočné snaţení zakončil Zmatlík tvrdým line-drivem chyceným
hostující spojkou. Vzhledem k postupu-jícímu šeru a po dohodě obou
týmů s rozhodčími je nakonec 8. směna prohlášena za závěrečnou,
Hluboké se v ní podařilo ještě jedním bodem vylepšit skóre, které po
bezbodovém účinkování Rýchor v dohrávce skončilo prohrou 4:9.
Sestava: p - Jiránek (Zmatlík v 5. směně), c - Zmatlík (Med), 1B Vydra (Jiránek), 2B - Sikora, 3B - Nečina (Vydra) ,ss - Med (Nečina), lf
- Hovard, cf - Pozděna, rf - Cimbota
Zdeněk Louda & ProFi
nahoru - obsah

Pietteho stezka
Pietteho stezka
informuje turisty i místní občany o všech zajímavých historických
místech v našem městě a jeho okolí. Navíc po jejím dokončení bude
Pietteho stezka součástí celého informačního systému Krkonoš. Dnes
přinášíme několik ukázek čtyřjazyčných textů, které můţete (kromě
vandaly zlikvidované tabule u Kolínské boudy) při procházce Pietteho

stezkou objevit. Postupně zveřejníme i další texty pro ty občany, kteří
třeba ze zdravotních důvodů nemohou celou stezku projít.
Horský les
Aţ do roku 1568 na svazích Černé
hory v původním pralese rostly silné jedle,
staleté smrky, v úţlabích potoků buky,
javory, jasany a řada dalších stromů a keřů.
Na obrazové mapě Krkonoš z roku 1578
jsou nedaleko odtud označena hned dvě
místa jako "Bären- lager" (Bärenhöhle), čili
medvědí doupata. Ovšem v tu dobu se
obraz krajiny i lesa začal měnit. Holzknechti, tedy dřevorubci najatí v
alpské části rakouského císařství, původní prales smýtili. Těţké dřevo
listnáčů v milířích spálili na dřevěné uhlí, měkké jehličnaté spustili ve
smycích dolů k potokům a splavili po Úpě a Labi ke stříbrným dolům v
Kutné Hoře. Většinou neodešli za další těţbou do Orlických hor, jak
císařští a královští úředníci očekávali, ale v Krkonoších se usadili. Při
kontrole stavu lesa na Černé hoře v roce 1609 si kutnohorští správci
postěţovali: "…. za velkou škodu Jeho Milostí Císařské a budoucích
králův českých a zvláště Hor Kutten jest …… kdyţ dobytky v mýtech
chovají, budky sobě stavějí a okolo kopaniny a luka dělají …." Pastvou
trpěly hlavně stínomilné listnaté druhy stromů, a proto se s přispěním
dalších generací lesníků zdejší les přeměnil na smrkovou monokulturu.
Chudý ekosystém trpí kalamitami škůdců, větru a imisí, proto se nyní
lesníci snaţí do porostů vrátit dříve zastoupené druhy. Výsadbu
listnáčů uvidíte nejen na Černé hoře.
Plavební přehrada - Klausa
Přímo pod vámi vidíte vzácnou památku na nejstarší období
krkonošské kolonizace. Na obou březích Javořího potoka je patrný
základ plavební přehrady ze 16. století, zvané klausa. Na zemitém
valu ještě bývala stejně vysoká dřevěná nástavba s otevíracími vraty.
Hladina sahala jen kousek odtud. Dřevaři narovnali do koryta pod
klausou nejčastěji sáhové špalky (1,8 m), po naplnění přehradu
prudce otevřeli a proud odnesl dřevo dolů do úpského údolí. Někdy
museli čekat i několik týdnů, neţ přehrada zadrţela dost vody. Proto
hlavní plavební sezóna bývala při jarním tání sněhu. Na Úpě stávala
veliká klausa, která dřevo splavené z bočních údolí posunula do
vodnatějších úseků řeky. Dál se po Labi po několika dnech s
nezbytným postrkováním a odráţením od břehů dostalo ke Kolínu. I
pod výstrahou hrdelních trestů lidé cestou část "královských" špalků
ukradli. Od Labe dřevo vozy převezly do tehdy nejdůleţitějšího
podniku Království českého, do stříbrných dolů v Kutné Hoře. Okolí
Javořího potoka dřevaři zcela vytěţili a splavili v letech 1570 aţ 1590.
Zpráva kutnohorských úředníků ze září 1609 říká: " … v ouţlabí
Orlesgrunt (Javoří důl) klausa je, ale dříví se tu jiţ neseká, klausy té

se také neuţívá a sešlá je …." Velké plavební přehrady v niţších
polohách zcela zničily pozdější povodně, proto dnes známe ve
východních Krkonoších zbytky jen čtyř takovýchto menších klaus.
Kolínská bouda
Nejméně od 18. století na tomto místě
stála obyčejná letní bouda s jednou
místností, chlévem pro deset krav a půdou
na ukládání sena. Hospodáři z Velké Úpy tu
bydleli jen v létě a majitelé se často měnili.
Poslední chalupník Emil Kneifel byl
flamendr. Dostal se do finanční tísně, proto
se mu hodila nabídka Klubu
československých turistů z Kolína, kteří mu za chalupu a dva hektary
louky v dubnu 1927 zaplatili 80 tisíc korun. Výběr místa a stavbu
boudy "pro vytvoření českého prostředí v německém kraji"
zorganizoval předseda kolínského Odboru KČT František Holpuch. Uţ
Vánoce 1927 tu slavili první hosté, o dva roky později stavební firma
inţenýra Fimmla ze Svobody nad Úpou boudu včetně elektrické a
telefonní přípojky dokončila. Poprvé o majetek kolínští turisté přišli po
záboru Sudet Němci v roce 1938. Po válce se na Lučiny vrátili a stihli
rozšířit dům zhruba do dnešní podoby. V roce 1950 jim boudu vzali
komunisté. Oblíbená restaurace zůstala otevřená aţ do osmdesátých
let, nakonec ve zchátralém domě slouţil jenom bufet. Zpět zničený
majetek turisté získali v roce 1990. Bohuţel se jim v letech 1993 aţ
1995 nepodařilo provést rekonstrukci a z finančních důvodů Kolínskou
boudu prodali. Jejich představu realizoval aţ nový majitel pan Marek
Lukáš a na Vánoce 1997 obnovil plný provoz jedné z nejznámějších
krkonošských bud.
Správa KRNAP, spol. MEGA PLUS,
Hradní společnost Aichelburg
©VESELÝ VÝLET, 2004
Naše ukázky jsou pozvánkou na procházku Pietteho stezkou. Potěšíte
naše čtenáře, když se o své zážitky z podzimní procházky podělíte!
-so
nahoru - obsah

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


Vrácení dotace + penále … na akci teplofikace Svoboda nad

Úpou - Maršov 2. Dne 20.2.2002 bývalé vedení radnice
podepsalo smlouvu o poskytnutí podpory ve výši 3,210.521 Kč
na akci "Teplofikace Svoboda nad Úpou - Maršov 2" se Státním
fondem ţivotního prostředí. V této smlouvě byly mimo jiné
uvedeny podmínky, podle kterých měla být tato akce
realizována.
V bodě 3:
- termín dokončení do 09/2002
- termín uvedení do trvalého provozu do 10/2002
- termín závěrečného vyhodnocení akce do 1/2004
V listopadu 2004 proběhlo na Městském úřadu ve Svobodě nad
Úpou prozkoumání a kontrola této akce Finančním úřadem
Trutnov. Finanční úřad v Trutnově shledal chybu, a to v tom, ţe
bývalé vedení radnice podepsalo dodatek smlouvy s
dodavatelskou firmou, kde byl termín dokončení stavby
prodlouţen o dva měsíce. Tento dodatek nebyl zaslán Fondu
ţivotního prostředí. Tímto došlo k porušení smlouvy se Státním
fondem ţivotního prostředí a na základě rozhodnutí Finančního
úřadu v Trutnově bylo Městu Svoboda nad Úpou vyměřeno
penále ve výši 2,456.049,- Kč a bylo rozhodnuto o vrácení
dotace ve výši 3,210.521,- Kč. Po téměř ročních jednáních, kdy
se Město odvolávalo proti rozhodnutím Finančních úřadů
(Trutnov, Hradec Králové), poţádala starostka města
Ministerstvo financí ČR o prominutí vrácení dotace a zaplacení
penále.
V září letošního roku obdrţela starostka rozhodnutí Ministerstva
financí ČR, ve kterém MF vyhovuje ţádostí a promíjí :
1. Odvod 3,210.521,- Kč
2. Penále ve výši 2,456.049,- Kč
Tímto získala Svoboda nad Úpou opět volnější ruce k rozvoji
města, který byl zbrţděn po dobu jednání o vrácení uvedených
finančních prostředků.
Dagmar Berrová, starostka města


VZPOMÍNKA NA PÁTERA TYRNERA … Dne 2. října v 11 hod.
bude v kostele Sv. Jana Nepomuckého ve Svobodě vzpomínková
mše sv. za patera Jaroslava Tyrnera, kterou bude slouţit otec
biskup Josef Kajnek.
V 10:30 se sejdeme na hřbitově. Ve 13 hod. bude moţnost
oběda v Modré řece.
Srdečně zve Farnost Svoboda nad Úpou



AKCE TÝDEN KNIHOVEN … bude probíhat od 3. do 7. října po
celé naší republice. Po dobu tohoto týdne budou moci čtenáři

naší knihovny vyuţít následující výhody:
1. Registrace nových čtenářů zdarma + kaţdý nový čtenář 2
hod. na internetu zdarma - s vybráním do konce roku
2. Pro všechny čtenáře 1 hodina na internetu zdarma v Týdnu
knihoven
3. Pro začátečníky zdarma pomoc při práci s internetem
4. Amnestie na pokuty za upomínky
Zároveň bude probíhat burza vyřazených knih a akce pro děti s
názvem Nakresli českou osobnost, která je tvým vzorem. Kaţdý
kreslíř dostane malou odměnu a všechny práce pak budou
vystaveny v knihovně.
Pavla Tůmová, knihovnice


ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY … od září 2005 do června
2006 ve Svobodě nad Úpou v prostorách ZŠ, cena 1990,- za
pololetí
Přihlásit se můţete na tel.č. 603591552 nebo e-mail
L.Pospisilova@volny.cz Mám několikaleté zkušenosti s výukou
dospělých z kurzů v TU.
Těším se na Vás Mgr. Lucie Pospíšilová









PRODÁM DRUŢSEVNÍ BYT 4+1 … ve Svobodě n.Ú., 85 m2,
anuita splacena, tel. 732 451 508 pozn.red.: Učený z nebe
nespadl - ve slovníku cizích slov jsem si našel, že "anuita je
pravidelná roční splátka na dlouhodobý dluh, skládající se z
kapitálové splátky a z částky, připadající na úrok".
VYUČENOU KUCHAŘKU … s praxí přijme SOU Lesnické ve
Svobodě nad Úpou. Platová tř.4, st.12. Další informace na tel.
499 871 106
VEDENÍ ZŠ DĚKUJE … panu Kyselovi a panu Rolencovi za
obstarání mikrofonů a mikroportů pro děti na divadelní
představení. Vedení ZŠ děkuje panu Rouskovi z lesní správy v
Černém dole za bezplatné poskytnutí materiálu na výrobu
pískoviště u ZŠ.
ZÁVOD V PŘESPOLNÍM BĚHU DRUŢSTEV AŠSK … (okresní
kolo) se koná ve čtvrtek 6. října 2005 v Trutnovu na Paradráze
(městský lesopark nad nemocnicí) Start: první kategorie v
10.00 hod, hromadné starty
Prezentace: v závodní kanceláři(v místě startu) 8.3o-9.3o hod
Kategorie a tratě: 1. III. mladší ţákyně (1000m), mladší ţáci
(1500m) 6.-7.ročník ZŠ, prima a sekunda vícelet. gymnázií (roč.
1992, 93, 94) 2. IV. starší ţákyně (1500m), starší ţáci (3000m)
8.-9.ročník ZŠ, tercie a kvarta víceletých gymnázií (roč.1990,
91, 92)

Návrh: Jedná se o závod druţstev (max.6, hodnotí se 4). Tím
nemáme šanci proti velkým školám. ALE! Pořadatelé nemají
námitek proti startu "společenství" (mimo soutěţ - bez postupu).
Mohli bychom uspořádat okrskové kolo (Horní Maršov - Svoboda
- Mladé Buky a příp. Rudník) jako ochutnávku přespoláku. -so
nahoru - obsah

