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Úvodník - Poutě, festivaly, slavnosti
Také jste si toho všimli? Víte, jaký je fenomén současné doby?
Lidé (staří i mladí) se zřejmě jiţ nasytili přemíry vysedávání u
televizorů a počítačů - a znovu objevili kouzlo zábavy ve větším houfu.
Pouti, festivaly a slavnosti nabírají na obrátkách. Jen v našem regionu
jste mohli své známe potkat na letních slavnostech ve Špindlerově
Mlýnu, Porcinkuli v Hostinném, Ţacléřské pouti, Pivním festivalu ve
Vrchlabí, na Vavřinecké pouti v Peci pod Sněţkou, na rokovém
festivalu v Trutnově nebo Maršovské pouti v Horním Maršově. A to nás
ještě čeká na konci srpna Hasičský den v Černém Dole, Dětský den v
Peci pod Sněţkou, v září Cyklistická sedmdesátka v Janských Lázních a
Rudolfovy slavnosti ve Svobodě - a bohaté Krakonošovo kulturní a
sportovní léto zakončí 1. října Mladobucká padesátka. O podrobné
programy všech akcí není nouze - a nebudu proto naše čtenáře
unavovat detaily. Zastavil bych se jen u vynikajícího nápadu
organizátorů Maršovské pouti, kteří pro návštěvníky připravili divadelní
představení starého maršovského příběhu z doby prusko-rakouských
válek v podání místních ochotníků. Scénář inscenace "Bramborové
války" jsem získal od jejího autora - RNDr. Pavla Klimeše:
Organizátoři letních slavností, poutí a festivalů nastavili laťku
těm, kteří připravují zbývající kulturní programy v našem regionu,
velmi vysoko. Vynasnaţíme se zveřejňovat a archivovat všechny
dostupné fotografie a videozáznamy. Dáme je k dispozici zájemcům do
naší městské knihovny. Těšíme se na Vaše příspěvky!
VANDALOVÉ U KOLÍNSKÉ BOUDY!!
Vandalové (germánský kmen) sídlili v 1. století mezi horní Vislou
a Sudety. Při svých výbojích na cestě přes Galii a Hispánii do severní
Afriky napadli a vyplenili v roce 455 Řím. Svou bohu i lidem nemilou
činností dali jméno svým následníkům. Potud historie. Jak se ale
dostali vandalové v letošním létě aţ ke Kolínské boudě, je mi záhadou.
Smutné je, ţe tam odstranili čerstvě instalovanou čtyřjazyčnou
smaltovanou informační tabuli, součást Pietteho naučné stezky, v

hodnotě přes deset tisíc Kč. Pobyla si na svém místě tak krátce, ţe
jsem si ji ani nestačil nafotit.
Není ţádným tajemstvím, ţe většina obyvatel našeho
miniregionu je více či méně (přímo nebo nepřímo) závislá na turismu.
Čím jsou Krkonoše pro turisty atraktivní? Především krásnou přírodou,
dostatečnou a pestrou nabídkou ubytování a stravování - a v
neposlední řadě zajímavou historií. Naučné stezky kloubí ve svých
nabídkách příjemné procházky horskou přírodou spojené s odborným
výkladem (dokonce ve čtyřech jazycích) o zdejší floře, fauně,
geologickém sloţení - a v neposlední řadě i o zajímavé historií regionu.
Rád pozoruji turisty, kteří postávají u informačních tabulí na naučných
stezkách, pročítají si texty stanovišť a diskutují o tom, co se dozvěděli.
Nemohu se dočkat, aţ bude celá Pietteho stezka dokončena. Budou
některá připravená stanoviště hotová do Rudolfových slavností?
Neustále obtěţuji svými dotazy autory i realizátory této akce.
Dokáţeme však jejich zásluţnou práci ochránit?
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
MFC Svoboda : HAVEX Strážné 0:1 (0:0)
Premiéra nového ročníku na domácím hřišti se nepovedla.Ve
vyrovnaném zápase neproměnil domácí tým řadu šancí,kdyţ několikrát
nastřelil tyč. Potom soupeř po chybě v obraně potrestal domácí tým
vítězným gólem.
So Dolní Kalná"B" : MFC Svoboda 3:4 / 2:2/
Branky: Rejl,Hrušovský,Drahota,Matějka
Velice důleţité vítězství pro psychiku hráčů. Domácí tým se opět
ujal vedení po chybách v obraně, ale hráči MFC pod vedením nového
trenéra p.L.Leška, dokázali otočit výsledek ve svůj prospěch. Velkou
zásluhu na úspěchu má brankář Honza Kyncl, který vychytal několik
šancí soupeře.
Tuto neděli hrají oba týmy na domácím hřišti. Nejdříve přivítají
st.ţáci od 15.00 So Prosečné a od 17.hod muţi So Dolní Brannou "A".
Zveme naše věrné fanoušky.
Pavel Vlček

Citát aktualit: http://www.volny.cz/mfcsvoboda/
14.8.2005
MFC Svoboda : HAVEX Strážné 0:1 (0:0)
První mistrovské utkání na domácím hřišti v nové sezoně dopadlo
bídně. Hosté ze Stráţného dokázali vyuţít snad jedinou šanci utkání a
to jim přineslo tři body. Bohuţel jsme se opět nedokázali trefit a
prodlouţili si tak sérii zápasů bez vstřeleného gólu na tři. Začínám mít
pocit, ţe se opakuje minulá sezona. Abychom pak nemuseli v zimě u
horkých grogů řešit, ţe jsme opět na padáka. No nebudu raději
malovat čerta na zeď.
Svoboda má nového trenéra. Je jím Láďa Leško a byl představen
manšaftu před zápasem. Premiéra mu tedy moc nevyšla, ale věříme,
ţe nyní se to bude uţ jen lepšit. Další zápas hrajeme v Dolní Kalné.
Snad se do výkonu nepromítne fesťák.
Jinak musím uznat, ţe návštěvníci stránek mají celkem přehled,
jelikoţ drtivá většina hlasujících tipovala přesně v anketě s kartou.
Tak, budeme si drţet palce, ať nám to líp kope. Sprincak
GOLF
Připomínáme, ţe v neděli 4. září 2005 je "Den otevřených dveří"
na všech golfových hřištích České republiky. Také golfové hřiště v
Mladých Bukách bude přístupné rodinám s dětmi a všem věkovým
skupinám občanů. Golfový klub předvede návštěvníkům základy
golfové hry na cvičné loučce a také skutečnou hru. Zvláštní péče bude
věnována dětem. Návštěvníci budou také seznámeni s cenami členství
v klubech, poplatků za hru a cenami golfového vybavení. Cílem dne
otevřených dveří je ukázat golf jako sport pro celou rodinu,
ekonomicky a společensky přístupný veřejnosti, bez ohledu na věk.
BASEBALL
SB Rýchory dostaly v sobotu 20.8. v Třebíči slušnou nakládačku.
Po náročné cestě je čekal skvěle připravený soupeř, na jehoţ
fantastického nadhazovače aţ na malé výjimky málokterý hráč našeho
týmu dokázal odpálit. První utkání mělo proto rychlý průběh - prohráli
jsme vysokým rozdílem 19-1. Ve druhém zápase se uţ naši hráči
dostali do hry. Poráţce však nemohly zabránit ani dva homeruny
(odpaly za plot) Boba Roudného. Výsledek uţ byl přijatelnější: 13-6.
Jak je baseballový míč "kulatý", svědčí výsledek aţ do tohoto zápasu
posledního týmu tabulky Frýdku-Místku s vedoucím týmem soutěţe
Orlicí Choceň, kterou porazil na její půdě 9 - 5 a odsunul nás na dno
tabulky. Náš tým, který se jiţ baráţi nevyhne, můţete povzbudit na
domácím hřišti o víkendu 3.-4. září 2005 ve dvou zápasech proti týmu
Cannibals Šumperk.

RYBÁŘI
Se začátkem nového školního roku začíná i rybářský krouţek a to
uţ ve středu 7. září 2005 od 15.30 hod do 17.30 hod na našem
rybníčku v Albeřicích. A následně potom kaţdou středu ve stejném
čase. 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
HŘIŠTĚ U ŠKOLY
je po volně přístupné pro veřejnost po celé prázdniny denně od
8,00 do 18,00 hodin. V novém školním roce umoţníme zájemcům
vyţívat naše hřiště po skončení vyučování a o víkendech. Rozvrh
vyvěsíme po obsazení hodin zájmových krouţků.
MLADÍ HASIČI
Zveme děti, které mají chuť něco dokázat a chtějí se zajímavou
hrou připravovat na uţitečnou záchranářskou činnost, aby se přihlásili
do našeho krouţku. Přijímáme děti od pěti let.
Cvičíme pravidelně na hřišti u sokolovny, při nepříznivém počasí
a během zimy ve školní tělocvičně. Připravujeme se na tyto soutěţe:
3.9. ve Velichovkách, v září v Libňatově, 24.9. ZPV ve Velké Úpě
Lucka Trnková
nahoru - obsah

Stopem přes tři oceány - Martin Duda
Pár slov nejen o autorovi seriálu ...
21. srpna 2005
Dnes jsem dostal od Martina několik
mailů - další pokračování seriálu, dvacet
fotografií a adresy webových stránek
Martina i majitelů jachty, na které zřejmě
svou cestu kolem světa dokončí.
Ahoj Stando,
Chvíli tady uţ sedíme v přístavu a mám dostatek elektřiny a tak
píšu a píšu. Posílám ti další deník Fotky posílám ve čtyřech emailech,
tak doufám, ţe všechny dojdou. Fotek je celkem 20. Jestli všechny
nedostaneš, napiš mně prosím a já je dopošlu. Konečně jsem našel

další loď, na které teď popluju aţ na Nový Zéland. Tahle rodinka má
také stránky, a tak se třeba běţ mrknout na loď, na které teď měsíce
budu. Zastavovat budeme v království
Tonga a na Fidţi, coţ bude krásné. Uvidím
se totiţ s domorodou rodinkou, se kterou
jsem se minulý rok moc skamarádil při
mém pobytu na Fidţi.
Jejich stránky jsou: http://www.sailuhuru.com.
Na moje stránky jsem také hodil nove
fotky, tak se bez mrknout jestli budeš mít
chuť. www.marty.czweb.org
Mejte se moc hezky
S pozdravem
Martin Duda
Webové stránky Martina jsou báječné. Do dnešního dne jsem o
jejich existenci nevěděl. Znal jsem jenom Internetový geografický
magazin INGEMA, který bohuţel Martinovy zprávy z
cest podstatně zkracuje a tím ochuzuje čtenáře o
autentické dojmy mladého cestovatele. Dnešní nové
materiály zpracuji a jiţ do příštího čísla SF budete
mít k dispozici další díl seriálu.
Horká zpráva: Takze zitra konecne odplouvame z
Papeete. Nejdrive zastavime na ostrove Morea,
potom Bora Bora jeste porat ve Francouzske
Polynesii, a pak rovnou do nejmensiho kralovstvi na
svete, Tonga. Potom uz na Fidzi. Z Fidzi popluju na
NZ, protoze Peter a Wendy tady na katamaranu
Uhuru chteji, abych s nima plul az tam, protoze ta
plavba mezi Fidzi a NZ bude ta nejtezsi. Kdyz jsem tam plul minuly
rok, nebylo to tak strasny, ale stat se muze vsechno. Z NZ me potom
koupi letenku, abych se dostal zpet na Fidzi a mohl pokracovat na
Salamounovy ostrovy. Mozna budu ale pokracovat az v breznu,
protoze treba nenajdu lod, ktera by v listopadu plula na salamounovy
ostrovy a na Papuu Novou Guineu kvuli cyklonum. To se vse uvidi.
Kazdopadne, kdybych plul dal az v breznu, chvili bych v NZ ci v
Australii pracoval, a pak bych se treba podival domu.
nahoru - obsah

Pozdrav z Aljašky od Filipa Procházky

Do třetice máme druhé pokračování záţitků Mgr. Filipa Procházky
z putování stopem napříč Amerikou. Filip je na krátkou přestávku
doma - a v poznávání Ameriky bude pokračovat svým svérázným a
málo pouţívaným způsobem. Pokud byste si chtěli Filipův styl
poznávání světa vyzkoušet na své kůţi, moc peněz nepotřebujete!
Sbalte si stan, spacák, karimatku, malý vařič, zásobu ovesných vloček
a pytlík vyloupaných slunečnicových semínek a vydejte se třeba napříč
Aljaškou. Na dochucení vloček vţdycky najdete pár hub nebo trochu
lesních plodů a o společnost při vašem putování se postarají komáři
(pokud třeba nenarazíte na medvěda). Určitě ale poznáte daleké
krajiny z té nejbezprostřednější blízkosti. Cestopis Filipa ponecháme v
původní verzi, ale pokud se nám z něj podaří vyrazit delší rozhovor a
nějaké fotky (má jich poţehnaně), vydáme jeho záţitky ve spisovné
češtině, abychom je zpřístupnili i starší generaci čtenářů. Bude to
počteníčko!
-so

Ahoj Lidi,
posilam zpravu z Aljasky, z Toku,
drive tokio junction, ale po ataku japoncu
nazev zkratili pouze na Tok. dlouho sem
drzel Alaska highway do whitehorse a
vyrazil do Kluane N.P., vyskocil v divocine a
nabral to ledovcovym udolim 50km od
highway, pokusit se vylist na jeden z kopcu,
jenz vam otevre vyhled za hradbu hor na
dalnice ledovcu a nedotcenejch, nedostupnejch mist, jak sem se tam
dostaval, co prebrodil, prelez, komu pomoh z pekny kase a co grizzly
na druhy strane reky a mountain lion za smrkem, to si reknem u pifka.
no kazdopadne sem se tam vydrabal videl slysel dostal se zpet na tu
alaska highway a dal stopa zpet do whitehorse.
koupil sem nejaky jidlo na cestu k severu ba ceny potravin
stoupaji a mazal to dawson city, zlatokoparsky raj, podivat se do
saloonu a dostat nejakou pestofku. aby to nebylo jednoduchy, tak sem
cestou odbocil na osadu Mayo, kde najdete pouze liker store a bohuzel
na ohnivou vodu nachylny civilizovany indiany, celkem dobry lidi nez
chytej ... do toho eldorada sem se nakonec po pataliich dostal, lesu
kolem sem nemel dost a komary miloval natolik ze se rozhod vyrazit
na houby morel co se tu vykupujou, abych vydelal nejakou petku na
dalsi cestu. jak se v lese darilo o tom vam povim dosytosti. no
kazdopadne vydelek na polivku a toceny pifko v dawsonskym baru to
stacilo.mrknul sem se na vrsek nad
mesteckem abych kouknul kam az tece ta
reka yukon a jak do ni vteka klondike river.
videl bonanza creek, kam se pred 100 lety
hnali silenci z cely amerika ba sveta a co si
zatr satr vytrpeli, nasli nenasli stesti v
nestesti.
dilema nastalo u reky yukonu, pres
kterou se neklene zadny most, visum do
kanady bylo jednovstupovy, cesta pokracuje na druhy strane reky,
jmenuje se top of the world a je to ta nejsevernejsi cesta na aljasku.
kdyz vas amik u hranic nepusti, kanadan zpatky taky ne, tak mate
moznost si postavit stan uprostred hranice v zemi nikoho a poveceret
s medvedem. tak sem koupil chleba a mliko na cestu a pres zpravu ze
stopare nikdo pres hranice nevezme, vyrazil k malymu pristavisti
odkud jezdi barka, skuner pres yukon. noa cekal, koukal jak lod
podesaty po patnacty prevazi pomalu par aut na druhou stranu. a
dockal se, se starym trempem se posunul po ty silnici 20 km pred
hranici, zalesak odbocil kamsi dolu do udoli, a ja mel zase cas o cem
premyslet na vrscich hor v zemi ticha a zvireny. v dali se ozval hlomoz

motoru, auto projelo, ale pak zastavilo, premyslelo a vratilo se. sberaci
hub, naskladal sem se na korbu mezi kosiky a jelo se k hranici. a to je
vam zase na dalsi pifko.
to bych povidal a povidal, proste porad jedu a nadskakuju a cosi
delam jako kazdy. a tak dekuju za zpravy od tech co dali vedet a preju
vsem pohodu.
mejte se fajne a pekne
pozdrav od Filouse z Aljasky Vsem
nahoru - obsah

Komise pro cestovní ruch ve Svobodě nad Úpou - zápis z jednání ze dne
18.8.2005
Program:
1. Skiareál Duncan
2. Zimní aktivity ( kulturní a sportovní program )
3. Krakonošovo království
4. Rudolfovy slavnosti
Vyjádření komise k situaci kolem skiareálu Duncan
Vzhledem k mnoţení se fám a dohadů, které mohou poškodit jak
společnost provozovatele skiareálu Černá hora - společnost Mega plus,
tak lyţařský oddíl TJ Svoboda, komise pro cest. ruch přijala následující
vyjádření s cílem přispět i ke vzájemné dohodě mezi skiareály.
Lyžařský oddíl TJ Svoboda nad Úpou
Ve Svobodě nad Úpou provozuje lyţařský oddíl TJ Svoboda
lyţařský areál DUNCAN. Lyţařský oddíl má na 70 členů a skiareál
vytvořili tito členové postupně během 30 let vlastní prací. Své peníze
zde investovalo i město. Dnes disponuje skiareál vlekem, umělým
zasněţováním, novým sociálním zařízením, nočním osvětlením, rolbou.
Lyţařský areál slouţil celou zimu k téměř bezplatné výuce dětí místní
školy a staral se po celou zimu o běţeckou stopu pro běţkaře na
Muchomůrce. Hlavní část pozemků na kterých skiareál stojí patří
pozemkovému fondu.
Pozemkový fond
Z důvodu, ţe majitelé restitučních nároků dostávali od
pozemkového fondu náhradou mnohdy bezcenné pozemky, Ústavní
soud rozhodl, ţe majitelé restitučních nároků mají nárok na pozemky,
které odpovídají jejich představám. Tím se stalo, ţe zájemců o
pozemky na kterých provozuje činnost lyţařský oddíl TJ Svoboda, je
dnes několik. Pouze však dva z nich se zabývají činností provozování
vleků a to je lyţařský oddíl TJ Svoboda a společnost Mega plus s.r.o.

Společnost MEGA plus s.r.o.
Společnost, která za léta práce dokázala svoje opodstatnění a má
uznání v celých Krkonoších. Rozvoj i naší obce jde souběţně s
úspěchem jejich práce. Protoţe společnost aktivně propaguje své
sluţby doma i v zahraničí, kaţdý druhý návštěvník naší obce se v
informačním středisku zajímá o aktivity skiareálu Černá hora s cílem
vyuţít těchto sluţeb a proto se i u nás ubytovává, stravuje, nakupuje
apod. Cílem společnosti je vytvořit společný a moderní skiareál, tak
jak je známe z našich zimních výletů do Rakouska a Francie. Vychází z
podstaty, ţe pokud si půjde klient zalyţovat do skiareálu Černá hora,
nebude se rozlišovat zda jde o Janské Lázně, Svobodu či Maršov. Výše
zmíněný zákon umoţnil společnosti - jako osobě oprávněné, aby si
zaţádala o pozemky na které provozuje doposud svoji činnost a o
pozemky, které by měly být součástí jednoho velkého skiareálu Černá
hora a tam patří i pozemky lyţařského areálu Duncan.
Další zájemci
Jsou zde další zájemci, jejichţ důvody a cíle nikdo nezná,
lyţařské areály nebo vleky neprovozovali, přesto dokázali pokrýt
všechny významné skiareály v Krkokoších.
Poskytovatelé služeb ve Svobodě nad Úpou
Vlastně tento článek vznikl na základě jejich názorů a přání, kdy
po impulsu jednoho z nich, navštívili naši komisi s tím, ţe bychom měli
zveřejnit, co si myslí oni:
Vyjadřují své uznání celému lyţařskému oddílu za to, ţe mohli
díky jeho činnosti dobře provozovat své sluţby. V současné době je v
lokalitě Duncan nový vlastník pozemků, který je získal, od
Pozemkového fondu ČR, na základě smlouvy o převodu pozemků.
Tento převod napadl lyţařský oddíl ţalobou.
Poskytovatelé sluţeb se domnívají, ţe podaná ţaloba nemůţe na
uskutečněném převodu vlastnického práva nic změnit. Společnost
Mega plus získala pozemky do vlastnictví, na základě ţaloby podané
proti Pozemkovému fondu ČR. Obdobná situace je i v ostatních
areálech České republice, kde pozemky získali noví vlastnicí. Tyto
areály, včetně Špindlerova Mlýna, musí proto řešit podobnou situaci. V
jejich případě se jedná o osoby neprovozující lyţařská zařízení a
záměry s nově nabytými pozemky nikdo přesně nezná. Některým
skiareálům hrozí přerušení zimního provozu.
Ostatní skiareály vzniklou situaci řeší tak, ţe uskutečněný převod
pozemků nenapadají ţalobou, ale jednají s novými vlastníky. V
případě, ţe by lyţařský oddíl svojí ţalobou uspěl a pozemky by byly
vráceny Pozemkovému fondu ČR, můţe dojít následně k draţbě těchto
pozemků. V draţbě bude rozhodovat výše finanční nabídky. Lyţařský
oddíl, vzhledem ke své finanční situaci, nebude moci konkurovat
ostatním nabídkám. Pozemky proto bude moci koupit kdokoliv a je
otázkou, zda provoz skiareálu bude zachován.

Společnost Mega plus pozvedla svými investicemi do nových
lanových drah a sjezdových tratí úroveň lyţařského areálu v Janských
Lázních tak, ţe se zařadil mezi nejnavštěvovanější areály České
republiky. Je předpokladem, ţe obdobné investice zrealizuje i v lokalitě
Duncan. Vznikl by jeden silný skiareál s větší nabídkou a kvalitou
sluţeb, coţ by mělo velký přínos nejen pro všechny podnikatelské
subjekty ve Svobodě nad Úpou. Takto vidí vzniklou situaci
poskytovatelé sluţeb ve Svobodě nad Úpou, kteří tímto vyjadřují
podporu k jednání se společností Mega plus v zájmu zachování
provozu lyţařských zařízení v areálu Duncan a rozvoje sluţeb.
Jak řešit tuto choulostivou situaci?
Řešení není v naší kompetenci. Přesto by se mělo najít, protoţe
se můţe reálně stát, ţe provoz zdejšího skiareálu se v budoucnu můţe
zastavit a můţe se smát někdo, kdo chce pozemky získat ke
spekulativním úmyslům. Je potřeba také znovu zváţit, jestli oddálením
propojení skiareálu se rozvoj zde na pár let nepozastaví. K propojení
stejně dojde, kdyţ ne dnes, přijde za rok nebo za tři, ale přijde,
protoţe to je přirozený vývoj.
Společnost Mega plus dala oddílu návrh, za jakých podmínek by
svoji činnost oddíl dál provozoval a vleky odkoupil. Návrh není v dané
situaci určitě špatný. Zaručuje lyţ. oddílu jeho činnost, financování a
určité výhody. Je nyní na zváţení lyţařského oddílu, zda přijme tuto
nabídku, případně si stanovil své další poţadavky. Druhou moţností je
jít do sporu.
Ve svém závěru u komise převládl názor a doporučení, ţe je
důleţité pro rozvoj sluţeb a obce, ve které se většina obyvatel ţiví
turistickým ruchem, aby došlo k dohodě, která by zajistila:
- i nadále celkový chod lyţařského areálu
- bezproblémovou činnost lyţařskému oddílu
- a společnosti Mega plus další rozvoj areálu Duncan pod hlavičkou
skiareálu Černá hora.
K bodu č.2 - zimní aktivity
Léto pomalu končí a sním i program "KRAKONOŠOVO KULTURNÍ
A SPORTOVNÍ LÉTO", který souhrnně informuje občany a návštěvníky
o akcích v jednotlivých obcích východní části Krkonoš. Nyní se začínají
připravovat zimní program pro návštěvníky Krkonoš. Do tohoto
programu zařazujeme pravidelné turnaje v bowlingu a stolním tenise,
taktéţ pravidelné apres SKI pořádané u Měšťanského domu. Tímto
chceme vyzvat ostatní zájmové organizace, podnikatele apod., pokud
připravují nějaké sportovní nebo kulturní akce, aby je do konce měsíce
srpna nahlásili v informačním středisku ve Svobodě nad Úpou.
K bodu č. 3 - Krakonošovo království

Krakonošovo království je marketingový název pro turistický
produkt Svazku obcí Východní Krkonoše. Jedná se o souhrnný
program, zpestřený turistickou hrou o ceny, tak aby příchozí poznali
historii, ţivot místních obyvatel, krkonošskou přírodu a sluţby, které
se zde návštěvníkům nabízejí.V informačním středisku ve Svobodě nad
Úpou si budou moci návštěvníci zakoupit pas Krakonošova království a
obdrţet na vybraných místech razítka, které pak mohou proměnit v
pěkný suvenýr. Razítkové místa jsou pro Svobodu nad Úpou ta místa,
kde se nabízí turistům sluţby. Zatím jsou doporučena: penzion
Měšťanský dům + bowling, hotel Prom, servis a půjčovna horských kol
ve sportu u infocentra, koně pana Pejose.
K bodu č.4 - Rudolfovy slavnosti
Rudolfovy slavnosti - bylo poukázáno, ţe se na plakátech
neobjevuje tento název, pod kterým se na všech místech tyto
slavnosti prezentují. Přípravy slavností jsou v plném proudu. Pro jejich
podporu pan Hedvičák přinesl další kontakty na řemeslníky a dobové
stánky. Zúčastnit by se měli i místní podnikatelé např. pekárna, která
napeče vhodné pečivo a koláče, pan Kašpar nabídne víno, ale i ostatní,
kteří zde nabízejí prodej suvenýrů, keramiky a drobných zajímavostí.
Za Komisi cestovního ruchu ve Svobodě nad Úpou
Josef Búš
nahoru - obsah

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




OSLAVENCI V ZÁŘÍ … V září oslaví ţivotní jubileum pan Josef
Stránský, paní Věra Šafářová, pan Karel Horák a paní Anna
Rennerová. Do dalších let jim přejeme spoustu slunných dnů,
pevné zdraví a hodně denních radostí.
NOVÝ ŠKOLNÍ ROK … bude na svobodské ZŠ zahájen ve
čtvrtek 1. září 2005 v 8 hodin. Ţáci si vezmou s sebou
poznámkový blok a tuţku nebo propisku. Přezůvky první den
nepotřebují.
Mgr. Jan Hainiš




PROVOZOVATELE BUFETU VE ŠKOLE … hledá vedení ZŠ
Svoboda nad Úpou. Informace na tel. 731 481 922
LAN PARTY II. … Skupina počítačových šílenců našeho
mikroregionu organizuje ve Svobodě jiţ druhou LAN party

letošních prázdnin. Zhruba dvacítka účastníků převáţně ze
Svobody nad Úpou a Mladých Buků zahájí ve čtvrtek v 15 hod.
ve školní tělocvičně počítačové bitvy na vlastních počítačích,
které si přinesou s sebou a propojí do sítě. Bojovat se bude aţ
do neděle, jako aktivní odpočinek mezi jednotlivými koly budou
sportovní aktivity (stolní tenis, volejbal, streetball, bowling).
Vstupní poplatek hráčů je 50,- Kč, diváci vítáni! Informace na
mob. 736 281 789
Petr Tůma


VZPOMÍNKA NA PÁTERA TYRNERA … Dne 25. září
vzpomeneme desetiletého výročí úmrtí pátera Jaroslava Tyrnera
mší svatou konanou v 11 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého
ve Svobodě nad Úpou. Poté se sejdeme v restauraci Modrá řeka,
kde na pátera Tyrnera zavzpomínáme. Vzpomínka bude spojena
s výstavou fotografií. Zveme všechny kdo ho měli rádi.
Jménem farníků Josef Silný



CO Z NÁS SLÁVŮ BUDE O STO ROKŮ … Pamatujete ze školy
Kollárovu báseň Slávy dcera? Zajímá vás demografický vývoj v
našem Městě? Paní matrikářka mi dodala čísla za první pololetí
letošního roku: "k 15. 7. 2005 se v letošním roce narodilo 8 dětí
a 17 osob zemřelo (= úbytek 9 osob za půl roku)". Pokud
budeme pokračovat stejným tempem, ubude za jeden rok 18
osob, za deset let 180, za sto let 1800 - a na nulu se dostaneme
přibliţně za 122 let. To není tak vzdálená doba. Před sto dvaceti
lety se ve Svobodě chystala výstavba školy, tělocvičny a mnoha
význačných budov. Neměli bychom teď věnovat větší pozornost
budování hřbitovů?
nahoru - obsah

