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Úvodník - Něžné doteky kultury …
V sobotu 18.6. pořádá středisko ekologické výchovy SEVER na
faře v Horním Maršově hudebně-divadelní festival DOTEKY. Letos jiţ
po třetí! Jde o benefiční akci, jejíţ výtěţek jde na obnovu renesančního
kostela a na projekt DOTEK - oţivení fary k vyuţívání jako
společenského a vzdělávacího centra. Zahájen bude bohosluţbou,
pokračovat bude vystoupeními řady hudebních skupin, divadelním
představením a výstavou výtvarných prací.
Proč o tom píši v úvodníku, kdyţ plakáty visí po městě a letáček
najdete i uvnitř dnešních novin? Jiţ Valdštejn znal své Pappenheimské.
Řeknete si to samé, co já: "Vstupné 180 Kč (děti do 150 cm zdarma).
Kdyţ půjdu se ţenou a dvěma vnoučaty, které mají nad 150 cm, to
máme 720,- Kč, něco tam utratíme - a litřík (nebo chcete-li kapřík)
pádí k Neumětelům…" Potom jsem si ale ještě jednou pozorněji pročetl
program:
v kostele:
10.00 - songová bohosluţba
11.00 - houslový koncert Lukáš Kuta
na farské louce:
- ALBIGENS - středověká smršť se stopami bigbitu, industriálu, hiphopu, techna apod.
- SQUADRA SUA - SHARLATÁNI - pouliční spektákl mimů a loutek s
kapelou
- SAJKEDELÍK ŠRAML BAND - Karel Babuljak a spol.
- PH 5,5 - funky z Polska
- BEZEFŠEHO - spirituál swing vokál folk
- BENJAMING BAND - skotský rodinný punk
- PEPA LÁBUS A SPOL - folk - rock
- KRAA - krkonošský bandory
- SCHODIŠTĚ - dříve Nahoru po schodišti dolů band
k tomu pivo Krakonoš - půllitry s sebou!
Ještě se vám to zdá drahé? Přátelé, peníze budou, ale my
nebudem! Jsou to sice dva kartony spart, přesto i moje ţena řekla
JDEME!

CHCETE BÝT MILIONÁŘEM?
Milionářů uţ je dost, ale kultury není nikdy dost! Doloţím to
jednou příhodou z minulého týdne. Na ulici mě potkala jedna paní a
ptala se, jestli vím, kolik bylo návštěvníků na báječné přednášce Dr.
Vaňka v budově bývalé MŠ na Rýchorském sídlišti. Neměl jsem ani
tušení. Jediný! Její manţel. Bral si s sebou podušku zbytečně, protoţe
tam byly připravené vypolstrované ţidle pro desítky návštěvníků.
Přednáška byla velmi zajímavá, doplněná promítáním diapozitivů.
Pátral jsem po přednášejícím, abych se mu omluvil a dohodl další
spolupráci. Chtěl jsem také vědět něco bliţšího o výstavní činnosti v
bývalé školce. Na radnici mě odkázali na pana Táslera. Od něj jsem se
mailem dozvěděl, ţe chyba je na straně Boreasu (nájemce školky).
HORKÁ ZPRÁVA - MÁM KONTAKT!!!
Rád bych podobným situacím v budoucnu předešel. Proto jiţ
dnes se značným předstihem upozorním na dvě velké kulturní akce
(jedna z toho dokonce v našem městečku): Svazek obcí Východní
Krkonoše, Obec Horní Maršov, Středisko ekologické výchovy a etiky
Rýchory, Agentura M K M Vás srdečně zvou na koncert
KRAKONOŠOVA HUDEBNÍ ZAHRADA konaný pod záštitou člena
rady Královéhradeckého kraje pro školství a kulturu Ing. Zdeňka
Krause v neděli 31. července 2005 od 14:00 hodin ve starém kostele v
Horním Maršově.
Podařilo se nám také vypátrat termín II. ročníku
RUDOLFOVÝCH SLAVNOSTÍ Budou se konat v sobotu 17. září 2005!
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
V neděli se na hřišti ve Svobodě n.Úpou konalo finále přeboru
přípravek OFS Trutnova za účasti šesti nejlepších týmů ze základních
skupin. Druţstva byla rozlosována do dvou skupin - ţluté (Spartak
Pilníkov, FK Poříčí, SK MFC Svoboda) a červené (Sokol Vítězná, Baník
Ţacléř,TJ Lánov). Fotbalové naděje hrály 2x20.minut kaţdý s kaţdým.
Výsledky základních skupin:
Ţlutá:
- Pilníkov : Poříčí 0:1 /0:0/ Housa
- Pilníkov : Svoboda 5:1 /1:1/ Šubrt 3,Przybyla,Kánský-Gurský
- Svoboda : Poříčí 0:3 / 0:2 / Svoboda ,Housa Papeţ

Červená:
- Vítězná : Ţacléř 1:3 /0:1/
- Vítězná : Lánov 1:4 /0 :1 /Bulawa-Kocek,Gajdoš Turner
- Lánov : Ţacléř 2:1 / 0:1 / Fišera, Martin-Kovařík
Po odehrání zakladních skupin začala utkaní o umístění. O páté
místo se utkaly týmy, které skončily v zákl .skupině na 3 místě.
- Svoboda : Vítězná 0:6 / 0:2/ Černý 4,Černota 2
- O 3. místo Pilníkov : Ţacléř 4:2 / 2:1 / Karásek,Peterka,Šubrt
Bartůněk-Kovařík,Heisler
Po odehrání utkání se začalo připravovat finále.
- Poříčí : Lánov 2:4 / 1:1/ Housa,Neubauer-Pavelka 2,Fišer,Martin
Vyrovnané utkání,v němţ byl dlouho nerozhodný výsledek, ale
bojovnější Lánov poté vsítil za povzbuzování velkého počtu fanoušků
dvě branky a tak nejmladší fotbalové naděje z Lánova se staly
přeborníky okresu. Kdyţ potom přebírali kluci od předsedy OFS
Trutnov p.Pilného pohár a medaile vypukla v "lánovském kotli"
ohromná radost. Cenu pro nejlepšího střelce získal Martin Černý z
Vítězné, který vsítil 5 gólů, nejlepším brankářem byl vyhlášen Filip
Tomeš z MFC Svoboda. Všechna utkání s přehledem odřídila dvojice
rozhodčích p Prokop P. a Valenta.
Tento turnaj dokázal, ţe nejmladší fotbalisté, ale i fotbalistky
mají tento sport rádi a maximálním nasazením bojují o kaţdý míč, coţ
se někdy nevidí ani u dospělých. Konečné pořadí finále přeboru
přípravek:
1. TJ Lánov
2. FK Poříčí
3. Spartak Pilníkov
4. Baník Ţacléř
5. Sokol Vítězná
6. MFC Svoboda
MFC Svoboda - Sokol Vítězná 4:2 - Šprinc, Matějka
Vyrovnané utkání, kdy se nám podařil první poločas. Bohuţel po
změně stran jsme přestali hrát, soupeř vsítil dvě branky a tak
vyrovnávací branka rozhodla o spravedlivé dělbě bodů.
MFC Svoboda : Baník Rtyně 4:2 /1:1/
Velmi důleţité vítězství s lídrem soutěţe. Ačkoliv domácí
prohrávali, bojovnost a vůle po vítězství přinesla kýţené vítězství. Za
domácí vsítili po dvou brankách Matějka a Drahota.
BASEBALL
SB Rýchory nemají v letošní Českomoravské lize na růţích
ustláno. I kdyţ proti nejsilnějšímu soupeři - Orlům Choceň - podali
naši hráči heroický výkon, oba zápasy prohráli - druhý smolně jen 5:7.

Tento víkend je čeká dlouhá cesta do Slezska, kde se utkají s
posledním týmem tabulky - Klasikem Frýdek Místek. Budeme drţet
palce. Doma hostíme o víkendu 25.-26.6. tým Blesk Jablonec.
Dočkáme se konečně vítězství?
VOLEJBAL
Volejbalisté Mladých Buků v sobotu 28.5. potěšili své příznivce
dvěma výhrami nad lídrem krajské soutěţe Benešovem 3:2 a 3:1 a
sestřelili jej z prvního místa. Také další víkend 12.6. porazili Benešov
dvakrát 3:2 a 3:1, v sobotu 4.6. dvakrát Dřevěnice 3:2 a posunuli se
na šesté místo tabulky. Poslední utkání krajské soutěţe hrají venku.
11.6. v Jičíně a 18.6. v Libáni.
MLADÍ HASIČI
Po dlouhé a nekončící zimě jsme začali od konce dubna trénovat
venku na hřišti a připravovat se na závody, kterých bude na jaře a v
létě spousta. Na první závody, které byly na zkoušku, jsme jeli do
Hajnice, kde se nám moc nedařilo. Proto jsme si řekli, ţe příště bude
lépe, dáme si pozor na chyby a hlavně víc natrénujeme. Měli jsme na
to uţ pouhých 14 dnů. Proto jme trénovali častěji a v pátek před
závody jsem děti omluvila ze školy a celé dopoledne jsme trénovali - a
ono se to vyplatilo. Vybojovali jsme nádherné 2. místo V OKRESNÍM
KOLE HRY " PLAMEN", které se konalo 4-5.6.2005 v Úpici na
stadionu.Těchto závodů se zúčastnily tyto děti: - Petruška Hrobařová,
Vašek Spěvák, Terezka Horáková, Sára Berrová, Lucka Čudková,
Lucka Horáková, Martin Mocek, Alenka Mocková a Filip Trnka. Tato hra
má několik částí, které se započítávají: závod všestrannosti, který se
běţí na podzim a (tam byly naše děti na 4. místě), celoroční činnost
(výlety, odbornosti, sběr druhotných surovin,ostatní závody, tábor,
nástěnka, exkurse atd.) a jarní závody, na kterých jsou tyto disciplíny:
štafeta dvojic - 1.místo
štafeta CTIF - 1.místo
štafeta 4x60m - 3.místo
útok CTIF - 4.místo
poţární útok - 2.místo
Všem dětem, které se těchto závodů zúčastnily, moc děkuji,
protoţe se moc snaţily a právem si zaslouţí poděkování za vzornou
reprezentaci našeho města. Dále bych chtěla poděkovat p.Borůvkovi
za radu, zapůjčení výzbroje, stroje a i jeho obsluhu. S tréninky mi
pomáhali Alena a Jirka Mockovi a Izabela Hrnčířová.
Další závody budou:
- 25.6.2005 v Dubenci
- 2.7.2005 v Hřibojedech
- 5.7.2005 v Roţnově

- 9.7.2005 ve Velkém Vřešťově
- 3.9.2005 ve Velichovkách
- v září v Libňatově
- 24.9.2005 ZPV ve Velké Úpě
- v listopadu v Miletíně a další upřesníme
O dalším umístění budu samozřejmě informovat. Fotky jsou k dispozici
v knihovně.
Lucie Trnková
nahoru - obsah

Zprávy ze školy a školní družiny
1. V pátek 10.6.2005 odjelo celkem 36 ţáků a 4 učitelé na
sportovně poznávací pobyt do Chorvatska. Poslední informace o
jejich pobytu jsou takové, ţe na místo dorazili v pořádku, ţe v
Chorvatsku svítí sluníčko a ţe jsou všichni v pořádku. Přikládáme
i plán zájezdu :
Plán výchovně vzdělávacího zájezdu do Chorvatska ve
dnech 10. - 19.6.2005
Místo pobytu: Omiš
Cíl zájezdu:
- ozdravné působení podnebí a moře
- poznání přírody a místopisu
- sportovní aktivity
- stmelení kolektivu
- historické památky
- vyuţití cizích jazyků
- poznání jiných kultur - multikulturní výchova

pátek 10.6. - odjezd a přesun na místo pobytu
sobota 11.6. - ubytování, seznámení s okolím, plavání - zjištění
úrovně, vycházka

neděle 12.6. - sport, plavecký výcvik, koupání, sběr a
pozorování mořských přírodnin, vytváření Mandaly z kamínků a
písku
pondělí 13.6. - plavecký výcvik, koupání, hry ve vodě,výlet
úterý 14.6. - sportovní aktivity, plavecký výcvik, malování na
kameny, noční hra
středa 15.6. - výlet - lodičky (Cetina),stavba hradů z písku,
závody na matracích
čtvrtek 16.6. - plavecké závody , výtvarné činnosti - kresba
krajiny, noční Split…procházka
pátek 17.6. - sportovní utkání, sběr informací o Chorvatsku,
Miss, Missák…nejhezčí nohy
sobota 18.6. - balení, přesun domů
neděle 19.6. - příjezd v odpoled. hodinách do ČR
2. Vedení ZŠ děkuje panu Balcarovi za všechny přírodovědné
přednášky pro ţáky naší školy.
3. Vedení ZŠ děkuje panu Řádkovi z lékárny U černého orla za
poskytnutí sponzorského daru. Před školními výlety jsme
vybavili celkem dvě lékárničky pro děti.
4. Blíţí se konec školního roku. Slavnostní zakončení školního roku
proběhne ve středu 29. června 2005 od 10,00 hod. v Depresi.
Zde dojde k vyhlášení nejlepších ţáků jednotlivých tříd a
rozloučíme se se ţáky 9. ročníku. Ve čtvrtek 30.6.2005 dojde ve
škole k předání vysvědčení.
5. Ředitelství ZŠ Svoboda nad Úpou vypisuje výběrové řízení na
funkci asistenta pedagoga. Jedná se hlavně o práci se zrakově a
tělesně postiţeným dítětem na částečný pracovní úvazek.
Podmínkou je úplné střední vzdělání zakončené maturitou,
nejlépe pedagogického nebo zdravotnického směru. Informace u
ředitele školy na tel. 731 481 922.
6. 2.OLYMPIÁDA DĚTÍ A MLÁDEŢE http://www.lodm2005.cz
Jiţ v úterý 21. června v 5,15 bude ve Svobodě u nádraţí
přistaven autobus pro účastníky 2. Olympiády v Brně
(softbalistky a baseballisty). Další hráče přibírá v 6,30 v Mladých
Bukách a Trutnově, v 6,15 bude přistupovat u gymnázia ve
Dvoře Králové další výprava, v 7 hod. před budovou Krajského
úřadu v Hradci Králové dostaneme kompletní programy a v Brně
nás budou pořadatelé očekávat v 10 hodin. Ubytování budeme
ve vysokoškolských kolejích (třílůţkové pokoje, k dispozici
pračka i lednička).
nahoru - obsah

Stopem přes tři oceány XIV. - Martin Duda
Tentýţ den odpoledne jsem se byl
podívat na mořské laguány, kteří volně
pobíhají po pláţi v Tortuga Bay. Jsou to
prehistoricky vypadající ještěři, dosahující
délky aţ 1,5 metru. Měl jsem příleţitost jich
vidět několik, většinou ve dvojicích. Tím, ţe
jim na ostrově nehrozí ţádní predátoři, jsou
velice přátelští a nebojácní. Dovolili mi přiblíţit se k nim na několik
centimetrů. Celou dobu po mně koukali a dávali pozor, co udělám. Byli
asi stejně zvědaví jako já. V případě, ţe jsem se pohyboval pomalu,
jim má přítomnost vůbec nevadila. Nedávno
se asi svlékli z kůţe, protoţe jim ještě její
kusy vlály z části těla. Jejich nová kůţe
černého odstínu se krásně leskla pod
poledním sluncem rovníkových Gaplapág.
Dny na ostrovech utíkaly jako voda a
my jsme se ani nenadáli a museli jsme dál.
23. března jsme po několika krásných
dnech na těchto rajských ostrovech vytáhli
kotvu a namířili to na severovýchod ke Kokosovému ostrovu (Isla Del
Coco) patřícímu Kostarice.
nahoru - obsah

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









PRODÁM ZAHRADU … s chatkou a bazénem v Maršově II.
Informace na tel. 732 864 397 nebo 499 771 570
Pan Antonín Tichý objevil zajímavé soukromé Krakonošovo
muzeum v Görlitz Zgorzelec. Stojí za to udělat si malý výlet
kousek za hranice. Podrobnosti na webových stránkách:
www.ruebezahl-museum.ch
Webové stránky fotbalistů …
http://www.volny.cz/mfcsvoboda/
JEZDECKÉ ZÁVODY … pořádá TJ Krakonoš ve svém areálu v
neděli 26.6.2005
Výroba plastových jímek … a nádrţí na vodu všech velikostí i
jiné výrobky z plastu a opravy plastů: Marek Carda tel.605 483
343.
Svazek Krkonoše hlásí … Veletrhy a výstavy

Je značná pravděpodobnost, ţe od příštího roku bude
Turistický region Krkonoše výrazněji neţ dosud zastoupen na
zahraničních veletrzích s finanční pomocí státu a moţná i krajů.
Naznačuje to vývoj jednání představitelů Krkonoš - svazku měst
a obcí, státní agentury CzechTourism se zástupci odborů
cestovního ruchu krajů Královéhradeckého i Libereckého a
turistických regionů Východní Čechy a Český ráj o koordinaci
přístupů k zahraničním či domácím veletrhům a výstavám.
Dosavadní trend rozhovorů má příslib i nových moţností rozvoje
spolupráce s krkonošskými podnikateli v cestovním ruchu.
Na základě agenturou CzechTourism upřednostněných
veletrhů, a s ohledem na poţadavky Královéhradeckého kraje,
se regiony Krkonoše, Český ráj a Východní Čechy shodly na
systému společné účasti při presentacích cestovního ruchu. Pro
rok 2006 je navrhována účast při veletrzích: Vacantie Utrecht
(10. - 15.ledna), Slovakia Bratislava (26. - 29.ledna), Reisen
Hamburk (8. -12. února), CBR Mnichov (18. - 22.února), ITB
Berlin (8. - 12.března), MITT Moskva (22. - 25.března), TT
Varšava (září), WTM Londýn (listopad), TUC Lipsko (listopad
2006).
Dalšími veletrhy, kde CzechTourism připravuje účast jsou:
Fitur Madrid 25. - 29. ledna 2006, BIT Miláno 18. - 21. února,
TUR Göteborg 23. - 26.března a zářijový OTDYCH Moskva.
Brněnský Regiontour a praţský HolidayWorld 2006 budou
organizovány jako v roce letošním. Tzn. samostatná expozice
Krkonoš a Českého ráje, snad i s podporou krajských úřadů
Libereckého a Královéhradeckého kraje.
Pro tuzemské regionální presentace jsou stanoveny tři
varianty účasti podle návštěvnosti a velikosti veletrhu. Patří
sem: MADI Praha, Olomouc, Jablonec nad Nisou, Pardubice,
Hradec Králové, Lysá nad Labem, Ostrava a České Budějovice.
nahoru - obsah

