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Úvodník - Ještě měsíc - nebo už jen měsíc?
Po neděli se prázdniny přehoupnou do druhé poloviny. Co to říká
školákům a kantorům? Pro pesimisty to znamená, ţe jim zbývá uţ jen
půlka prázdnin, optimisté se mohou těšit ještě na jeden celý měsíc
prázdnin. Pro toho, kdo umí hospodařit s časem, to není málo. A naše
(doufám, ţe i Vaše) noviny jsou tady i o prázdninách od toho, aby
přinášeli informace o moţnostech vyuţití volného času nejen
dospělých, ale především dětí a mládeţe. Nabídka je skutečně pestrá a zatím stále ne dost vyuţívaná. V našem mikroregionu ţijeme pár
kroků od sebe ve Svobodě nad Úpou, Janských Lázních, Mladých
Bukách a Horním Maršově. Co pro děti a mládeţ nabízejí naše města a
školy?
SVOBODA NAD ÚPOU
denně 8.00 - 18.00 - otevřeno hřiště u ZŠ, volný přístup na travnaté
hřiště u sokolovny. Na obou hřištích vám můţeme zapůjčit sportovní
náčiní. Pokud bude zájem veřejnosti přesahovat kapacitu hřiště,
dohodneme rozvrh sportovních činností. U školy je moţné hrát
streetball (basketbal dvojic nebo trojic na jeden koš), basketbal na
celé hřiště, volejbal, přehazovaná, fotbálek na malé branky (ale ten je
vhodnější na travnatých plochách u sokolovny nebo na stadionu). U
sokolvny je ideální prostor na volnější formy pálkované (T-ball, slowpitch nebo softbal s volnějším nadhozem). V herně Rýchorka máte
šanci si zahrát stolní tenis - informace v obou Informačních centrech
(náměstí Svornosti a Rýchorka). Bowling, stolní hry a počítačové hry
můţete hrát v Bowling-clubu, který je součástí Měšťanského Domu na
náměstí Svornosti.
JANSKÉ LÁZNĚ
nabízejí návštěvníkům jednak hru na minigolfovém hřišti, turistické
pěší i cyklistické stezky navazující na kabinovou lanovou dráhu Janské
Lázně - Černá hora společnosti MEGA (doprava kol zdarma) a další
sportovní akce, např. jiţ tuto neděli 31. července 2005 se můţete
zúčastnit aktivně nebo jako divák závodu horských kol - VELKÁ CENA
RADIOKING - HC - MTB časovka do vrchu Janské Lázně - Černá hora
se startem u Kolonády. Podrobnosti najdete na předposlední stránce
našich novin.
Mistrovství ČR v běhu do vrchu se koná v Janských Lázních v sobotu

6.8.2005. (Ve stejný termín je v Peci pod Sněţkou Staročeský
jarmark).
MLADÉ BUKY
nabízejí koupání a pláţový volejbal v retroparku Sejfy, sportovní
záţitky na odpališti i na cvičných hřištích golfového klubu, fotbálek na
travnatém hřišti u školy a třikrát v týdnu (úterý - čtvrtek - neděle) od
18ti hodin ve školní tělocvičně florbalová klání pro -náctky. V případě
zájmu rozšíří svou nabídku i na ţáčky mladšího školního věku. Na
baseballové hřišti mají prázdninové soustředění týmy Sokola Krč Praha
(bydlí v Sejfech).
ČERNÝ DŮL
Má otevřenou náruč pro mladé šachisty. Ve dnech 6.-14.8. tam
proběhne soustředění šachového potěru do ročníku narození 1990. V
sobotu 20.8. proběhne na tenisových kurtech hotelu Aurum 3. roč.
tenisového turnaje ve čtyřhře Starosta Cup.
O týden později - 27.8. na hřišti ZŠ Čistá Hasičský den a 10. září
turnaj v nohejbalu.
HORNÍ MARŠOV
Chystá jiţ na tuto neděli ve starém kostele koncert "Krakonošova
hudební zahrada" , 13.-14.8. Maršovskou pouť s bohatým programem
a 20.-21.8. Mezinárodní mistrovství ČR juniorů ve výkonu psů.
Nudit se o prázdninách určitě nemusíme!
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Termínová listina Okresní soutěţe III. tř.:
ROZPIS UTKÁNÍ - podzim 2005
1.kolo ne 7.8 M.Svatoňovice - MFC Svoboda 17.00
2. ne 14.8 MFC Svoboda - HAVEX Stráţné 17.00
3. ne 21.8 FK D.Kalná B - MFC Svoboda 17.00
4. ne 28.8 MFC Svoboda - So D.Branná A 17.00
5. ne 4.9.Sp Hajnice - MFC Svoboda 17.00
6. ne 11.9 MFC Svoboda - Tatran Hostinné B 17.00
7. ne 18.9 Jiskra Kocbeře - MFC Svoboda 14.00
8. ne 25.9 MFC Svoboda - FC M. Buky B 16.30
14. st 28.9 MFC Svoboda - So M.Svatoňov. 16.30
9. so 1.10 Ji H.Maršov - MFC Svoboda 16.00
10. ne 9.10 MFC Svoboda - Ji Bohuslavice 16.00

11. ne 16.10 Ba Ţacléř B - MFC Svoboda 15.30
12. ne kolo 23.10. MFC Svoboda - So Vítězná 15.30
13. so 29.10 So Prosečné - MFC Svoboda 14.30
15. ne 6.11 HAVEX Stráţné - MFC Svoboda 14.00
pohár 10.8 MFC Svoboda - SK Jan. Lázně 17.30
Ţáci začínají hrát OP aţ koncem srpna, jejich termínovou listinu
zveřejníme příště.
Pavel Vlček
Tréninky st. ţáků budou od 15. srpna vţdy ve středu a pátek od 16ti
hod.
Miloš Machan
BASEBALL
Českomoravská liga zahajuje podzimní kola po prázdninové
přestávce ve druhé polovině srpna. SB Rýchory hrají první dvojutkání
ve velmi nepříjemném termínu - v sobotu 20.8. (v době trutnovského
festivalu). Pro mnohé hráče to bude těţké rozhodování. Dlouze o tom
rokovali v roli diváků na ME baseballu v Chocni a v Praze.
ME bylo jedinečnou přehlídkou kvalitního baseballu. Tým
Nizozemí zvítězil suverénním způsobem, kdyţ ve finále porazil
ambiciózní Italy po celé sérii nádherných homerunů vysokým rozdílem
15:0 jiţ v 7. směně. Celkové pořadí: 1. Nizozemsko, 2. Itálie, 3.
Španělsko, 4. Německo, 5. Česko, 6. Francie, 7. Velká Británie, 8.
Švédsko, 9. Řecko, 10. Ukrajina, 11. Rusko, 12. Chorvatsko.
První čtyři týmy se kvalifikovaly na světový šampionát, našemu
týmu bohuţel sen o postupové místo nevyšel, ale přesto je celkové
umístění vynikající. Ještě větší zklamání nastalo v týmu Rusů, kteří
společně s Chorvatskem sestupují do B - skupiny ME. Rusové navíc
přišli o vysokou peněţní prémii. Při umístění do 4. místa by kaţdý hráč
pobíral příspěvek ve výši 500 USD měsíčně po dobu čtyř let. K
průběhu ME se ještě vrátíme.
Utajené M ČR ve slow-pitchi??
Slow-pitch je jedna z velmi oblíbených forem pálkovacích her.
Smíšené týmy muţů a ţen hrají pálkovanou s volným nadhozem,
takţe se hodně pálí, běhá po metách a skóruje. Je to hra, které diváci
rychle přijdou na chuť. Navíc v našem údolí je dostatek kvalitních
hráčů baseballu i hráček softbalu, takţe není ţádný problém sestavit
dokonalý smíšený tým, který vţdy bojuje o medaile. Ze Svobody se
těchto turnajů jiţ pravidelně zúčastňuje vynikající pálkař "houmranista" Filip Poláček. Jiţ několik let po sobě, bohuţel bez velké
publicity, býval tento šampionát ve svátečních dnech 5. a 6. července
v Mladých Bukách. Domácí tým si jiţ několikrát vybojoval účast na
Evropských šampionátech. Letos jsem marně pátral po informacích,

kde se bude hrát. Na webových stránkách softbalové asociace byl
termín opět 5. a 6.7., ale u místa konání byly dva otazníky. Oba
sváteční dny jsem projíţděl kolem softbalového hřiště, ale ruch na
stadionu jsem nezaznamenal. Teprve o pár dnů později jsem se
dozvěděl, ţe se s velkými problémy šampionát v Bukách uskutečnil,
ale vzhledem k deštivému počasí hráči bloudili po Trutnově, sháněli
klíče od stadionu a nakonec několik zápasů přece jen odehráli v
Bukách. Výsledky jsem se nedozvěděl - a ani dnes jsem je na
webových stránkách nenašel. Pokud výsledky vypátrám, dodám je
našim čtenářům. Píši o tom tak podrobně proto, ţe se jiţ několik let
snaţím probudit k ţivotu bývalé hráče a hráčky ve Svobodě a okolí,
abychom rozjeli dlouhodobou soutěţ rekreační pálkované smíšených
týmů - nebo ještě lépe "příchozích". Věřím, ţe by to byla dobrá forma
sportu pro všechny. Hřiště u sokolovny je volně přístupné pro
veřejnost - a já jsem ochoten kdykoliv přinést potřebný materiál pro
hru. Zájemci, ozvěte se! Nabídka platí pro všechny věkové kategorie.
Tel. 499 871 243 nebo mob. 737 683 333, mail stondr@volny.cz.
HŘIŠTĚ U ŠKOLY
je po rozhodnutí pondělní rady volně přístupné pro veřejnost po
celé prázdniny denně od 8,00 do 18,00 hodin. Povrch není ideální
(beton), ale pro střelbu na koš nebo rekreační volejbal je přijatelný.
Budeme opět letos opět usilovat o grant na zdravotně nezávadný
povrch. Prozatím mohou děti vyuţívat volně přístupné travnaté hřiště
sokolovny.
nahoru - obsah

Vycházková naučná trasa Via Piette
Projekt navrhuje vytvoření devítikilometrové vycházkové naučné
trasy v obci Svoboda nad Úpou a okrajově v obcích Janské Lázně a
Horní Maršov. Trasa vede III. zónou a ochranným pásmem KRNAP.
Účelem projektu je vytvoření a usměrnění aktivity hostů. Trasa
upozorní na málo známá místa a zajímavosti této části Krkonoš.
Jednotlivá zastavení s informačními panely budou slouţit i nezávisle na
celé vycházkové trase. Zprovozněním trasy Via Piette dojde k
propojení dalších jiţ hotových či připravovaných tras v Horním
Maršově a v Janských Lázních.
Podrobnější popis a obsah trasy:
První úvodní panel bude v prostoru u vlakového a autobusového
nádraţí ve Svobodě nad Úpou (doplněný údaji z historie Svobody n.

Ú., malý panel s historií ţeleznice a nádraţí). Druhý v Dolním Maršově
naproti Rýchorce (doplněný údaji z historie Maršova I., malý panel o
povodni 1897 s upozorněním na nedaleký pomník obětí), kde bude i
odbočka s napojením na stávající trasu Aichelburg. Upozornění na Via
Piette bude i na novém panelu Na kopečku v Horním Maršově a na
novém panelu u Lesního domu v Janských Lázních s propojením na
stávající trasu Střední hřeben a připravovanou odbočku do Klausového
dolu v Janských Lázních.
Od vlakového a autobusového nádraţí rozcestníky se
směrovkami povedou hosty po levém břehu řeky Úpy po chodníku
(zelená tur. značka) smíšeným lesem (panel o lese, lavice) s úpravou
jednoho místa s přechodem malé vodoteče (úprava 3 metrů) a
vyřezáním náletů v délce 250 m. Ještě bude upraven 10 metrů dlouhý
zbahnělý úsek vyštětováním dovezeným kamenem. Chodník vede k
osadě Nový svět (panel Nový svět) v Dolním Maršově. U zajímavého
mostu z počátku 20. století (panel Eichmanova papírna) bude poblíţ
autobusové zastávky Maršov 1 jiţ zmíněný úvodní panel. Na
Rýchorském náměstí budou čtyři panely (Prosper Piette, historie
Piettovy papírny, Rýchorské náměstí - vývoj zástavby místa,
Eichmanova papírna) a nasměrování ke kostelu sv. Josefa (panel) a
dál k zapomenutému pomníku významného básníka romantismu
Körnera (panel o "německém Máchovi", lavice). Tady bude upraven
původní chodník v celkové délce 80 metrů. U velkého vápencového
lomu bude upravená vyhlídka s odpočinkovým místem a panel. Po
zeleně značené tur. stezce trasa vede k Modrokamenné boudě (panel,
lavice) a po napojení na Rudolfovu cestu (směrovka téţ k Aichelburgu)
schází do Janských Lázní (odbočka do Klausového dolu). Od Lesního
domu (panel) trasa pokračuje bukovým lesem k Duncanu (malý panel)
a dál po hřebenu k Muchomůrce.
Cestou budou čtyři odpočinková místa, nad sjezdovkou jedna
lavice, na křiţovatce cest stůl, dvě lavice a panel s historií těţby
nerostů a hornin. Zároveň tu bude malá geologická expozice - osazení
6 bloků hlavních hornin s vyleštěnou plochou pro určování poznávacích
prvků (místo s častými návštěvami škol v přírodě). Další lavice bude
na vyhlídkovém místě v aleji Franze Josefa I. s panelem s
panoramatem Krkonoš, poslední skupina dvou lavic a stolu bude na
původním odpočinkovém místě 60 metrů nad Muchomůrkou. Celá alej
bude jako významný krajinný prvek zbavena náletu, v místě
poškozeném stavbou vedení NN bude cesta vrácena na původní místo
úpravou 30 metrového úseku historického chodníku. U Muchomůrky (u
historického odpočinkového místa bude drobným štěrkem upravena
pochůzná vrstva a obnoven původní nátěr po drobné údrţbě). Na
panelu bude kromě historie místa (3 různé historické mezníky PP) také
upozornění na patrné stopy po okolní těţbě stavebního kamene pro
stavbu maršovských továren. Odbočka do Maršova I. bude vyčištěna

od náletů v celé délce 300 metrů s drobnou úpravou povrchu. na místě
s výhledem bude osazena lavice, u Justova mlýna malý panel.
Upraveno bude 6 metrů poškozeného nástupu na tento promenádní
chodník. Hlavní směr trasy vede od Muchomůrky dál po zeleně
značené turistické cestě do centra města (malý panel textilní továrna
JAPIO, chalupa čp. 453). Na náměstí a v hlavní ulici budou umístěny
informační panely na významných kulturních památkách (malý u
sousoší panny Marie, stará radnice čp. 473 s připomenutím leteckého
konstruktéra Ettricha, malý na domě s mansardovou střechou čp. 442,
na hotelu Měšťanský dům čp. 497, malý na klasicistním měšťanském
domě čp. 406, malý na rokokovém domě čp. 407 s připomínkou
návštěvy budoucího císaře Josefa II.). Od pošty (malý panel) s
napojením na začátek trasy bude krátká odbočka ke kostelu sv. Jana
Nepomuckého s farou (panel).
Pozn.red.: Večer jsem měl velmi zajímavou debatu s RNDr. Pavlem
Klimešem, ekologem, vydavatelem Veselého výletu a především
ústřední postavou pestré palety aktivit pro ochranu, rozvoj a
popularizaci Krkonoš. Získal jsem spoustu zajímavých informací, o
které se samozřejmě s našimi čtenáři postupně podělím. Dnes alespoň
jednu, která se týká Vycházkové naučné trasy Via Piette. V současné
době je již více než polovina prací hotova. Ve výrobě jsou další
čtyřjazyčné smaltované informační tabule a rozcestníky se
směrovkami a jsou zajištěny finance na dokončení akce.
-so
nahoru - obsah

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




SRPNOVÍ JUBILANTI … V měsíci srpnu oslaví významná
ţivotní jubilea opět jenom dámy. Jsou to paní Marie Umlaufová,
paní Marie Háková, paní Růţena Řeháková a paní Aurelie
Horáková. Všem oslavenkyním přejeme do dalších dnů, měsíců a
let pevné zdraví, dobrou náladu a spoustu krásných slunečních
dnů.
Česká speleologická společnost "Albeřice" … si Vás dovoluje
pozvat na tradiční promítání diapozitivů pod širým nebem. Akce
se uskuteční v sobotu 13. srpna 2005 v Horních Albeřicích v
Celním lomu. (od parkoviště po červené značce asi 500 m
směrem na Rýchory) asi ve 20.30 h (po setmění)
uvidíte: důlní podzemí východních Krkonoš - především novinky

z průzkumu za poslední tři roky - oblast Krnu v Julských Alpách.
Přineste si prosím něco měkkého na sezení. Sedačky budou
provizorní ze všeho moţného. Bude moţnost si koupit
speleologickou literaturu.
Srdečně zvou jeskyňáři




VELKÁ CENA RADIOKING … (horská kola) otevřené
mistrovství Královéhradeckého kraje HC - MTB časovka do vrchu
JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA - se uskuteční v neděli 31.7.2005
Trať 9,5 km s převýšením 580m, ţáci a ţákyně 5 km, místo
startu Janské Lázně - Kolonáda.
Start v 10,30 hod., startovné 50,- Kč
Kategorie: ţáci + ţákyně I. (*1993 - 1995), ţáci a ţákyně II.
(*1991 - 1992), kadeti + kadetky (1989 - 1990), junioři +
juniorky (1987 - 1988), ţeny bez rozdílu věku, muţi ELITE (1976
- 1986), muţi MASTERS I. (1966 - 1975), muţi MASTERS II.
(1965 a starší).
Informace: Miroslav Tlamka - TJ LOKO Trutnov Radioking, tel.
607 173 138.
NECHYBÍ VÁM KOLO? … V Úpě u stadionu bylo nalezeno
dětské jízdní kolo značky Pionýr, oranţové. Je na úřadu.
Ivana Hlaváčková






NEMÁTE FOTOGRAFIE PÁTERA TYRNERA? … Na podzim bude
destileté výročí úmrtí pátera Tyrnera, který má obrovské zásluhy
na rekonstrukcích zdejších kostelů. Při té příleţitosti uspořádají
farníci výstavku fotografií a záznamů o jeho činnosti v kostele
sv. Jana Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou. Několik fotografií
poskytne pan Bohdan Holomíček. Pokud ještě někdo má
fotografie nebo písemné materiály související s ţivotem pátera
Tyrnera, prosíme o jejich zapůjčení. Manţelé Silných (nebo do
redakce SF)
PROVOZOVATELE BUFETU VE ŠKOLE … hledá vedení ZŠ
Svoboda nad Úpou. Informace na tel. 731 481 922
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ČESKÉHO GOLFU … Česká golfová
federace organizuje Den otevřených dveří na všech golfových
hřištích České republiky. V neděli 4. září 2005 budou golfová
hřiště přístupná rodinám s dětmi a všem věkovým skupinám
občanů. Golfové kluby předvedou návštěvníkům základy golfové
hry na cvičné loučce a kde to hřiště umoţní, 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.
CHCETE SE NAUČIT PRACOVAT S POČÍTAČEM? …
Ministerstvo informatiky ČR a školící střediska PCstorm pořádají
v rámci Národního programu počítačové gramotnosti 3
dvouhodinové kurzy základů práce s počítačem: * JAK NA
POČÍTAČ? * TEXTY V PC * INTERNET A E-MAIL
Kurzy jsou dotované státem, účastníci platí pouze 100,- Kč za
kurz. Všichni účastníci obdrţí tištěnou příručku a CD s výukovým
kurzem. Kurzy se konají na ZŠ V Domcích (vchod od parkoviště
nám. Republiky 101). Přihlášky: tel. 499 810 606 nebo 800 800
028.
VÝSTAVA FOTOGRAFIÍ … PAVLA ŠTECHA: OČI (nedokončený
projekt) bude otevřena v galerii a informačním centru VESELÝ
VÝLET v Temném Dole denně od 8.30 do 18.00 hodin aţ do 19.
ledna 2006 (s výjimkou listopadu). Slavnostní vernisáţ za
přítomnosti řady celebrit proběhne v sobotu 30. července 2005.
Soustředění mladých šachistů … ročník 1990 a mladší
proběhne v Černém Dole od 6. do 14.8. Ve Svobodě a Janských
Lázních se v minulosti hodně hrály šachy dětí a mládeţe - na
škole jsme měli dokonce šachovou výuku jako nepovinný
předmět. Moţná, ţe by se našel ještě nějaký zájemce o účast.
Podrobnější informace rád dodám na tel. 499 871 243 nebo
mob. 737 683 333, mail stondr@volny.cz
PRO KRKONOŠSKÉ NÁVŠTĚVNÍKY I PATRIOTY … vydalo
nakladatelství GENTIANA v Jilemnici panu Antonínovi Tichému
krásnou kníţku
JANSKÉ LÁZNĚ A OKOLÍ na dobových pohlednicích Vnímavé čtenáře potěší krásné historické pohlednice z našeho
regionu. Pohlednice ze svých sbírek zapůjčili pánové Leoš Erben,
Jan Hainiš a Antonín Tichý, zasvěcený text pořídil pan Tichý a o
německý překlad se postaral pan Hans-Jürgen Warsov. Za 190
Kč získáte báječnou kníţku! Autorům gratulujeme.
-so





KULTURNÍ POŘADY SLL JANSKÉ LÁZNĚ … Společenské a
taneční večery - 19.00 - 23.30, vstupné pacienti SLL 40,- Kč,
ostatní 50,- Kč
Pondělky: taneční večery s M. Vosáhlem a členy Solo-music
Středy: diskotéky pro všechny generace. Hraje a uvádí Lukáš
Moravec.
Soboty: taneční večer 30.7. PÁTÝ ESO
PROMENÁDNÍ KONCERTY - kaţdou neděli
Státní léčebné lázně, s.p. … Janské Lázně 542 25. Informace
pro veřejnost o provozní době a cenách rehabilitačního bazénu srpen 2005:

Termíny: 6.,7.,13.,14.,20. a 21.8.2005.
Provozní doba: Sobota 14 - 19 hodin, Neděle 14 - 19 hodin
Ceny bazénu včetně sauny:
- 250 Kč 1 osoba/vstup
- 150 Kč děti do 130 cm výšky/vstup
- 120 Kč děti - pacienti SLL do 130 cm výšky na předloţení
léčebného průkazu
- 225 Kč 1 osoba - sleva pro skupinu nad 10 lidí je 10%
Pronájem celého bazénu včetně sauny činí 25.000 Kč
50,- Kč záloha na kartu
92,- Kč celková ozonoterapie
74,- Kč částečná ozonoterapie
53,- Kč ozonová inhalace
Vstupenky budou v prodeji v recepci bazénu, samostatně lze
zakoupit ozonoterapii.
Upozornění: šatní skříňky jsou opatřeny mincovním automatem
na 10 Kč.
Těšíme se na Vaši návštěvu.
Státní lázně s.p., Janské Lázně
nahoru - obsah

