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Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - Informační středisko ve Svobodě…
Patnáct let usiluji o zlepšení informačního toku v našem horském
městečku. Vypáčit ze všech místních organizací a institucí pravidelný
přísun zpráv je skutečně sísyfofské úsilí. Vţdycky, kdyţ uţ mám pocit,
ţe se mi podařilo slepit dohromady obrovský balvan informací a
dotlačit ho aţ do nějaké roviny, kde by se uţ setrvačností pohyboval
dál ke konzumentům, nějak se mi vymkne z rukou a začínám opět od
píky (skutekně). Uvedu to na příkladech:
Fotbalisté bojují v posledních letech na třech frontách
současně: muţi hráli letos okresní přebor, mladší ţáci a přípravka
okresní soutěţ. Před pár lety jsem dostával perfektní zprávy o
muţském týmu pravidelně od Petra Vlčka, vloni od Martina Drahoty. O
mladších ţácích jsem nepravidelně dostával obsáhlé zprávy od Ríši
Kocíka, později od paní Trejbalové nebo pana Machana. Mladší ţáci
mají navíc své webové stránky díky Petru Pospíšilovi http://www.volny.cz/fc-svoboda/, ale výsledky stejně musím
hledat na webových stránkách Okresního fotbalového svazu
http://www.ofstrutnov.com/. Nenašel by se někdo mezi mladými
fotbalisty, kdo by všechny zprávy (a fotografie) o svobodském fotbalu
soustředil do jediné a pravidelně aktualizované stránky?
Rybáři mě jiţ těchto starostí zbavili. Na jejich adrese
http://www.rybarihornimarsov.wz.cz najdu vţdy bez problémů
čerstvé informace a snadno si je přemístím do nového čísla SF.
Hasiči a mladí hasiči na svého "tiskového mluvčího" stále ještě
čekají. Mirek Novotný sice dodá perfektní zprávu jednu za rok - ale k
aktualitám se dostávám jen příleţitostně. Typickým příkladem byla
minulá neděle. Ráno jsem měl akci na hřišti u školy, potom jsem fotil v
Mladých Bukách volejbalisty, do Albeřic jsem zajel na rybářské závody
(tam se o focení jiţ postaral pilný reportér Alois Miláček mimochodem jeho fotky najdete perfektně uspořádané na jeho
webových stránkách: http://www.aloismilacek.unas.cz . Cestou
zpět jsem uviděl a nafotil na hřišti u sokolovny nácvik poţárního útoku

mladých hasičů pod vedením Lucie Trnkové. Od ní jsem se dozvěděl,
ţe se připravují na sobotní hasičské závody v Úpici. Ještě mi stačila
říct, ţe tam přespí a zúčastní se nedělní hasičské akce.
Svobodští skauti se celoročně připravují na svůj letní tábor i na
skautské soutěţe pod vedením manţelů Eliášových. O jejich činnosti
dostávám zprávy také jednou v roce - tedy pokud je to úrodný rok.
Myslivci dodávají zprávy díky panu Zdeňku Balcarovi obvykle v
červnu, kdy je měsíc myslivosti. Letos na naše čtenáře sice zapomněli,
ale báječná akce, kterou uspořádali pro školáky ke Dni učitelů, absenci
zpráv určitě vynahradila. Vrátíme se k ní v okurkové sezóně, aţ bude v
našem čtrnáctideníku více místa.
Klub důchodců a zahrádkáři se také v posledních letech
odmlčeli. Předpokládám, ţe by měli našim čtenářům o čem vyprávět.
Děti - rodina - škola je rubrika, která by neměla v našich
lokálních novinách nikdy chybět. Ideální by byla spolupráce nejen s
vedením školy, ale také se ţáky, např. s mladým webmasterem Jirkou
Chmelíkem, jehoţ rukopis se výrazně projevil na tváři webových
stránek školy: http://zssvoboda.wz.cz/
A teď se konečně dostávám k úvodnímu sloganu. Bude se konat
ve Svobodě zemětřesení? Pokud se probudí k aktivitě informační
středisko, které nám dalo k dispozici záplavu materiálu - a pokud
budou všechny svobodské organizace a instituce toto středisko
pravidelně zásobovat čerstvými informacemi, dostanou naši čtenáři
tolik zpráv, co se do nich vejde. Dočkám se toho?
St.Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Muži:
Svoboda - Kocbeře 2:4 (1:2)
Branky: Horáček, Rejl. Hodnocení
Krkonošských novin: Fotbalisté Svobody
špatným výkonem dovršili neúspěšné
působení v okresním přeboru. Po roční
epizodě se vracejí do třetí třídy.
Mladší žáci:
Čtvrtek 10.6.2004 a sobota
12.6.2004 Svoboda - Ml. Buky 4:5,

Svoboda - Rudník 4:2 Nádherný zápas. Hosté krátce po prvním
poločasu vedli jiţ 4:0.ale domácí dokázali sníţit na 3:4 (Lukáš Berro,
Ondra Mohr, David Klucho) - a v poslední minutě utkání nechybělo
mnoho k vyrovnání. Fotky ze zápasu najdete v místní knihovně. Proti
Rudníku skórovali Ondra Mohr 3x a Petr Beneš. Tabulku OS mladších
ţáků vede Sokol Vítězná se 32 body, před FK Poříčí a Baníkem Rtyně,
závěr tabulky tvoří 7. FC Mladé Buky 16 b., MFC Svoboda 9 bodů a
Jiskra Bernartice 3 body.
Mladší přípravka sk. C
Tým MFC Svoboda porazil v 15. kole v neděli 6.6. Hostinné 5:2, s
favorizovaným týmem Ţacléře remízoval 1:1 (kdyţ vyrovnávací
branku se štěstím vsítil v poslední minutě brankář Ţacléře z
pokutového kopu) a prohrál s týmem Mladých Buků 3:1. Ve své
skupině skončil na krásném druhém místě za Ţacléřem - a spolu s ním
se zúčastnil v neděli finálového turnaje přípravek v Dolní Kalné.
Hodnocení okresu: Skvělá organizace, velké mnoţství bezvadných
fanoušků, krásné zápasy. Konečné pořadí: 1. Vítězná, 2. Dolní Kalná,
3. Poříčí, 4. Lánov, 5. Ţacléř, 6. Svoboda.
VOLEJBAL
V Mladých Bukách se v sobotu na antukovém hřišti u INTOPu
hrály poslední dva zápasy krajského přeboru muţů Mladé Buky s
vedoucím týmem soutěţe - s Hořicemi. V prvním prohrály 0:3 a druhé
vyhrály 3.0. V aktuální tabulce KP zůstávají na čtvrtém místě z osmi
účastníků soutěţe. Příznivce volejbalu bychom rádi pozvali na
zajímavý turnaj "O vepřovou hlavu", který se koná v sobotu 26.
června na hřišti u Sirény v Janských Lázních (o týden později, neţ
jsme uvedli v posledním čísle SF).
BASEBALL
Předminulý víkend jsme měli hrát dvě ligová utkání. Do Prahy
jsme v sobotu 5.6.cestovali zbytečně - hřiště nebylo způsobilé ke hře.
V neděli 6.6. jsme dostali v Jablonci nadílku 14-4. Stejným výsledkem
nás rozstřílely další sobotu 13.6. Louny. Jejich hráči na pálce
předvedli, jak vynikající jsou drahé kovové pálky plněné plynem
(lounští hráči měli dvě po 15ti tisících Kč). Lyţaři si dovedou
představit, jaký je rozdíl závodit na starých vypráskaných sjezdovkách
proti závodníkům na moderních karvingových lyţích. Na moderní
výzbroj v baseballu zatím nemáme. V neděli v Praze nám chyběl
kousek štěstí. SaBaTu jsme po velkém boji podlehli o jediný bod 5 - 4.
OBLASTNÍ PŘEBOR ŽÁKŮ SEV.ČECH
V sobotu pokračovali mladobučtí ţáci ve vítězeném taţení
oblastního přeboru (kde hrají bez nároku na postup). Roudnické hráče
porazili ve dvou zápasech a svůj náskok před Jabloncem a Louny ještě
zvýšili. Další týmy (Jablonec a Louny) se omluvily - počasí se jim zdálo

nejisté.
VOLNÝ ČAS MLÁDEŽE
Znovu nabízíme na závěr školního roku nebo na celé prázdniny
sousedním školákům sérii přátelských utkání smíšených týmů v
různých sportech. Ideální jsou např. streetball (basketbal týmů 3+1 na
jeden koš), volejbal, florbal, softbal, malý fotbal, bowling - a pokud
bude zájem i golf na cvičném hřišti (po předchozí instruktáţi). Co je k
tomu potřeba? Nic, neţ mladé a schopné organizátory. Dejte
dohromady tým, dohodněte se na termínu a zavolejte na mobil 737
683 333 nebo pošlete mail na adresu: stondr@volny.cz. Potřebný
herní materiál i sportoviště zajistíme. St. Ondráček
MLADÍ RYBÁŘI
Zprávu jsme si bez problémů stáhli z webové stránky mladých
rybářů: Děti se scházejí kaţdou středu a to podle počasí. Za špatného
počasí ve škole v Horním Maršově a za dobrého počasí, kdy je moţno
chytat u rybníčku, jsou v Albeřicích. Krouţek mládeţe vede p. Radek
Slováček. Bliţší informace na tel.: 602 205 279 email:
pytlak@centrum.cz
CHCETE SI ZAHRÁT S PŘÁTELI STOLNÍ TENIS?
KDE? Máte moţnost v herně stolního tenisu areálu Rýchorka ve
Svobodě nad Úpou.
KDY? Herna pro veřejnost je otevřena v pondělí, středu a pátek, vţdy
od 17ti hodin.
ZA KOLIK? Cena hraní na jednom stole je 60,- Kč za hodinu a celá
herna 160,- Kč za hodinu.
Chcete si uspořádat rodinný turnaj? Pomůţeme vám s
organizováním tohoto turnaje podle pravidel stolního tenisu. Jsou k
dispozici dva stoly a moţnost hraní na automatu pro stolní tenis.
Moţnost zapůjčení pálek a koupení míčků. Informace na tel. 603 163
117
MLADÍ HASIČI
V sobotu 5.6. a neděli 6.6.2004 jsme jeli na závody do Úpice na celoroční hru PLAMEN. Za starší ţáky jeli Lukáš Málek a Barbora
Hrnčířová, kteří závodili za Janské Lázně, protoţe v této kategorii
máme tak málo dětí, ţe nedají dohromady druţstvo. Soutěţili v
závoedu 4x60m, štafetě dvojic a jednotlivců. Ve štafetě jednotlivců se
Bára umístila na 6.místě. Mladší ţáci ve sloţení Alenka Mocková,
Martin Mocek, Lukáš Stehlík, Sára Berrová, Eliška Janková, Šárka
Boháčová, Zdenka Rychnovská, Isabela Kyselová a Filip Trnka (jako
náhradník jel Matouš Rychnovský) soutěţili ve všech disciplínách.
Jelikoţ děti začaly chodit do krouţku aţ na jaře, nemohly závodit na

podzim a plnit všechny dané podmínky po celý rok. Byly proti jiným
druţstvům v nevýhodě, ale i tak se umístily v celoroční činnosti na
skvělém desátém místě ze šestnácti přihlášených kolektivů. V
jednotlivých disciplínách se umístily naše děti takto: štafeta 4x60m 8.místo, štafeta CTIF - 6. místo, štafeta dvojic - 7. místo, útok CTIF 6. místo a nejdůleţitější a i nejoblíbenější disciplína ÚTOK S VODOU
získaly úţasné 5. místo. Tímto děkuji panu Borůvkovi z SDH Libňatov
za zapůjčení a obsluhu jejich stroje. I přes nepřízeň počasí a poměrně
krátkou dobou na přípravu si děti zaslouţí poděkování za snahu a chuť
sportovat a závodit. Věřím tomu, ţe se ze svých chyb trochu poučily a
svou snahou a pílí další závody dopadnou mnohem lépe. Děkuji
Alešovi Kleprlíkovi a Izabele Hrnčířové za pomoc s dětmi. Nikdo z
dospělých nejel.
PROSBA PRO MÍSTNÍ PODNIKATELE:
Naše technika je zastaralá a v dost kritickém stavu. Děti nemají
stejnokroje. Ţádám a prosím ne za sebe, ale za děti, zdali by se někdo
neslitoval a zafinancoval by některou ze spousty věcí, které ještě
potřebují - ono dobré vybavení je poloviční úspěch k vítězství.
Za kolektiv mladých hasičů Lucie Trnková
Ještě je několik volných míst na letní tábor, který se koná 9.8. 19.8.2004 v Třebihošti. Informace na tel. 776 798 666 u Lucie
Trnkové
STOLNÍ TENIS
9. ročník turnaje ve stol. tenisu tříčlenných druţstev o "Putovní
pohár města Janské Lázně" Turnaj se konal ve dnech 04.06. 05.06.2004. Z Česka se zúčastnili tyto druţstva: TJ Jičín, TJ ZPS
Čechie Hradec Králové, SKTP Frýdek-Místek, SKST Baník Havířov, TJ
Slovan Svoboda Praha, SK Janské Lázně A, SKV Otrokovice, TJ Labe
Kolín A a B. Ze zahraničí se turnaje zúčastnili druţstva z Německa:
BVS Mnichov, BSV Weding Reickendorf Berlin, BSV Stuttgart z
Rakouska VSV Attnang - Vöcklabruck, Polska: Start Kalisz, ZSR Start
Zielona Góra a Slovenska ŠK Ruţomberok. V pátek 04.06.2004
dopoledne byli tradičně přijata zahraniční druţstva na radnici
zástupcem starosty města Janské Lázně
panem Ing. Petrem Rouskem.
Besedovali o historii a budoucnosti
lázeňského města. Odpoledne vyuţila
většina zahraničních účastníků volných
lístků na lanovku a udělali si výlet na
Černou horu.
Celkem za 16 druţstev nastoupilo
52 hráčů z České republiky a 34 hráčů

ze zahraničí. Mezi těmito účastníky bylo 5 hráčů, kteří se zúčastní
Paraolympijských her v Athénách. 16 druţstev bylo rozděleno do 4
skupin. A, B, C, skupiny se odehráli v tělocvičně Obchodní Akademie.
Skupina D se hrála v herně Rýchorka ve Svobodě nad Úpou, kde se
před tímto turnajem poloţila nová podlaha. První a druzí ze skupin
postoupili do závěrečného klání o vítěze turnaje. Celkovým vítězem
turnaje se stalo druţstvo ze Slovenského Ruţomberku, které
disponovalo nejvyrovnanějším hráčským kádrem. Druhé místo
obsadilo druţstvo z Otrokovic za které nastoupili reprezentanti naší
republiky Zbyněk Lambert a Petr Křenek a které výborně doplnil hráč
na vozíku Lubomír Trčka. Třetí místo obsadilo druţstvo z Berlína a
čtvrté bylo druţstvo z Rakouského města Vöcklabruck. Aţ na pátém
místě zůstali obhájci z loňského roku druţstvo Jičína za které
nastoupili další naši reprezentanti a účastníci Paraolympijských her
Miroslav Cinibulk a Jiří Soukup. 6 Místo obsadilo druţstvo SKTP
Frýdek-Místek, 7 místo si vybojovalo druţstvo Stuttgartu a 8 místo
obsadilo druţstvo Start Kalisz z Polska. Malé finále a tím 9 místo si
vybojovalo druţstvo z BSV Mnichov, 9 místo obsadilo domácí SK
Janské Lázně, 10 místo SKTP Havířov, 11 místo TJ Labe Kolín A a 13
místa obsadila druţstva Start Zeliona Góra, TJ ZPS Čechie Hradec
Králové, TJ Slovan Svoboda Praha a TJ Labe Kolín B.
Jako kaţdoročně u příleţitosti tohoto turnaje uděluje ředitel
turnaje cenu Fairplay. Tuto cenu obdrţel dlouholetý hráč z druţstva
Prahy Dr. Jaroslav Dvořák za neúnavnou propagaci stolního tenisu
tělesně postiţeních sportovců. Patří poděkování mladým hráčkám z
oddílu stolního tenisu SK Janské Lázně za pomoc při zajištění tohoto
turnaje. Patří poděkování všem sponzorům a mediálním partnerům za
jejich finanční a materiální pomoc. Bez jejich pomoci bychom nemohli
docílit tradici tohoto turnaje. Tento turnaj je také velkou společenskou
akcí, kde se navazují a udrţují přátelské vztahy mezi tělesně
postiţenými sportovci. Na jubilejní 10 ročník, který se bude konat v
roce 2005 máme jiţ závazné přihlášky většiny druţstev jak domácích
tak i zahraničních.
Petr Bureš
nahoru - obsah

První cesta za železnou oponu (dokončení)
Výčet absurdit doby reálného socializmu příhodami s náhradníky
v Praze a chováním celníků na hranicích byl jenom začátek dlouhé
série dalších záţitků. Hned za hranicemi nás vedoucí výpravy upozornil

na to, ţe nemáme v autobuse otvírat rybí konzervy, protoţe jeden ze
dvojice řidičů "Staník ten zápach z ryb nemá rád!". Na rozdíl od
řadových cestujících měli šoféři zájezdových autobusů "cestovní diety"
= potřebné valuty na jídlo. Na zastávkách proto neomylně zamířili do
nejbliţší restaurace, zatím co jsme my rozbalovali zásoby na 11 dnů,
uloţené v batohu.
Někde poblíţ Kolína nad Rýnem jsme přenocovali na lavičkách a
trávnících dálničního odpočívadla. Tam jsem si fotil pro mne tehdy
neuvěřitelná zařízení: prostornou telefonní budku pro vozíčkáře,
označení místa pro venčení psů a přehledné informační tabule - i místa
nocování mých souputníků.
Naším cílovým místem byl charitativní kemp Weltevreden poblíţ
Haarlemu. Patřil nějaké církvi, která nepoţadovala od nocleţníků
poplatky, přestoţe měl kemp dokonalé hygienické zázemí (záchody,
sprchy, odpadkové koše apod.). Postavili jsme si stany a rychle jsme
se zabydleli. Hodně mě zaskočilo zjištění, ţe v kempu nemám šanci
ohřívat si konzervy. Předpokládali jsme, ţe budou stejně jako u nás k
dispozici nějaké vařiče. Holanďani však uţ byli dál od pravěku neţ my,
takţe do kempu zajíţdělo třikrát denně zřízení - něco jako "restaurace
na kolečkách" - s nabídkou teplých jídel, samozřejmě za guldeny. Pro
mne to znamenalo, ţe jsem do konce pobytu jedl studené konzervy,
ke kterým jsem přikusoval české sušenky.
Jako kapesné jsme dostali 160 guldenů, od kterých se odečetlo
100 guldenů za permanentní vstupenku na všechny zápasy
šampionátu. Zbytek - 60 guldenů - bylo kapesné na 11 dnů pobytu. V
přepočtu to bylo sice 600,- Kč, ale ceny v Holandsku se zásadně lišily
od cen u nás. Limonáda 2 guldeny, pivo 2 guldeny, 10 pohledů 2
guldeny, jízdné v podzemce 2 guldeny. Rychle jsem se rozhodl:
neutratím ani floka, za kapesné nakoupím dárky rodině - holkám
hodinky a volkmena, mamině rádio a kbelík cibulek tulipánů. To jsem
taky dodrţel.
Zápasy šampionátu se konaly dvakrát denně (od 14.00 a 20.00
hodin) ve čtyřech různých městech: Haarlemu, Utrechtu, Rotterdamu
a Eindhovenu. Dopoledne bylo vţdy volno, ale my jsme cestovali po
Holandsku jako zběsilí. Další absurditou totiţ bylo, ţe jsme museli
denně najezdit minimálně 100 km, abychom nemuseli platit
dopravcům čekací dobu. Nafta byla levná (koruna za litr), ale čekací
doby drahé. Kdyţ se hodně jezdilo místo čekaček, vešli jsme se do
rozpočtu. Poznali jsme proto během pobytu mnoho kilometrů dálnic, z
oken autobusu jsme viděli značnou část Holandska i kousek Belgie a
ještě navíc jsme se naučili být dochvilní. V té době se při různých
výjezdech stávalo, ţe se někdo vytratil z kolektivu - a domů se pak
vracely autobusy poloprázdné. Šofér nám proto oznámil, ţe kdo se na
ohlášenou dobu odjezdu nedostaví do pěti minut, znamená to, ţe
"nemá zájem" - a my odjíţdíme bez něj. Jednou jsme takhle ujeli

několika účastníkům naší výpravy, kteří dorazili do kempu aţ k ránu
značně vyčerpaní po náročném a zdlouhavém stopování na holandský
dálnicích.
Z mého dnešního vyprávění můţete mít dojem, ţe jsem nebyl
spokojen s tehdejším výjezdem do Holandska. Omyl. Byl jsem nadšen,
okouzlen, šokován. A to nejen samotným sportovním záţitkem
nádherného šampionátu, ale mnoha příhodami, které bych ani nestihl
vyjmenovat, natoţ popsat. Jeden příklad za všechny: Jsem ranní
ptáče. Hned první ráno jsem se vydal na procházku do Haarlemu. Na
celé ploše náměstí se konal obrovský květinový trh. Vyfotil jsem tam
celý film. Po návratu jsem přesvědčil kamarády, ţe je to podívaná,
která stojí za trochu spánku a pár set metrů chůze. Kdyţ jsme tam
naklapali další den, nebylo po stáncích s květinami ani památky, ale
bylo tam postaveno asi deset hřišť na basketbal - a malí kluci na nich
hráli obrovský turnaj. Pak jsem tam chodil kaţdý den a byl jsem u
vytrţení z toho, jak pestrý ţivot můţe probíhat na hlavním náměstí ve
městě. Teprve o nějakých patnáct let později jsem dočkal podobných
akcí (i kdyţ ne tolika) v České republice - třeba soutěţ ve skoku o tyči
na Václaváku v Praze.
A sportovní důsledek mého zájezdu na světový šampionát 1986?
Rozhodl jsem se, ţe musím umoţnit našim kluků vycestovat za
ţeleznou oponu a ţe zkusíme hrát baseball na fotbalových hřištích. O
tom, jak se nám to povedlo, se dozvíte z další kapitoly. Rád bych
stránky z "Historie softbalu a baseballu v našem regionu" doplnil
fotografiemi, ale převedení černobílých fotek do digitální formy
vyţaduje čas - a toho se mi posledních 70 let příliš nedostává.
Vynasnaţím se to dohnat o prázdninách a pošlu fotky, které stihnu
naskenovat na webové stránky SB Rýchory, které v současné době
vyrábí Tomáš Med: http://www.rychory.doobie57.com/
St. Ondráček
nahoru - obsah

Krkonošské turistické linky - sezónní autobusy s přepravou jízdních kol
Poprvé v sobotu 5. června 2004 za přítomnosti sdělovacích
prostředků, starostů měst a televize, projely Krkonošemi autobusy
určené turistům a cykloturistům. Slavnostní setkání u příleţitosti první
jízdy Krkonošské linky se uskutečnilo od 8.30 hodin na hlavním
parkovišti obce Benecko, která se svojí ideální polohou v Krkonoších
nachází přímo na rozhranní krajů Libereckého a Královéhradeckého a
získává tak pozici symbolického středu nejvyššího českého pohoří.

Podle oficiálního jízdního řádu se obě protilehlé "páteřní" linky na
Benecku vzájemně minuly v čase 8.50 - 8.55 hodin.

Díky finančnímu přispění Královéhradeckého a Libereckého kraje
a vlastním prostředkům Svazku měst a obcí Krkonoše - z Fondu
společné propagace Krkonoš - byla završena téměř roční práce na
přípravě projektu, který výrazným způsobem zlepší dostupnost
krkonošských měst a obcí pro turisty ale i obyvatele, kteří zde trvale
ţijí.
Novinkou letošní letní sezóny je cykloturistický autobus, určený
všem, kteří holdují jízdě na kolech v horském a podhorském terénu,
ale i turistům, touţícím poznat v krátké době velkou část Krkonoš.
Jedná se o dvě pravidelné linky autobusů, které v jednom dni, na trase
dlouhé 113 kilometrů, projedou tam a zpět celé Krkonoše. Na tyto
hlavní "páteřní" linky navazují další autobusové přípoje. V linkách platí
cenový tarif vyhlášený dopravcem, vyvěšený ve vozidle. Jízdní kolo 10
Kč. Autobusy pojedou od 5.6. do 26.9.2004 v sobotu, neděli a svátek,
od 7.7.do 25.8.2004 i v úterý a ve středu. Perspektivním cílem je
zařadit spoj do rámce základní dopravní obsluţnosti.
Svazek Krkonoše, sdruţující pětatřicet měst a obcí, jako nositel a
provozovatel projektu, vyzval ke spolupráci ČSAD Semily, Osnado
Trutnov a KAD Vrchlabí. Dopravci mají připravené speciálně upravené
autobusy městského typu (bez zadních sedaček) s moţností přepravy
15 kol. Budou pravidelně vyjíţdět v obou směrech (ráno po sedmé
hodině) a večer (kolem půl páté) se vracet zpět na trase: z
Harrachova, přes Rokytnici n/Jizerou, Rezek, Jilemnici, Benecko,
Vrchlabí, Janské Lázně, Pec p/Sněţkou do Horní Malé Úpy. Na základní
"páteřní" trasu navazují přestupové autobusy. Připraveny budou spoje
z Vrchlabí do Špindlerova Mlýna, z Jilemnice do Vítkovic, Horních a
Dolních Míseček, i z Rokytnice n/Jizerou do Vysokého n/Jizerou a zpět.
Ţelezniční doprava je ráno zajištěna ve směru z Trutnova do Svobody
nad Úpou a večer zpět s omezenou přepravou kol. Neomezená
přeprava kol je na trase Tanvald - Harrachov. Záměrem je v
dohledném časovém horizontu oţivit i ţelezniční trať z Harrachova do
Sklarzské Poreby.
Doporučení:

Vícečlenným organizovaným cyklistickým skupinám
doporučujeme nahlásit předem svoji přepravu našemu infocentru ve
Svobodě nad Úpou, které zajistí posílení dopravy, zároveň si zde
mohou vypůjčit horská kola a pozor - během krátké chvíle i horské
koloběţky!
Vydáno je 2.000 kusů vícebarevných plakátů s mapou, na
kterých jsou vyznačena přestupová místa, trasy autobusů a vlaků
(jezdící v sezónním reţimu) i informační centra. Plakáty budou
vyvěšeny na všech autobusových zastávkách a významných místech.
Dále 30.000 kusů letáčků se zjednodušenou schématickou mapkou a
kapesní jízdní řád. Budou k dispozici v našem informačním středisku
ve Svobodě nad Úpou, na pultech recepcí hotelů a penzionů, ale i
dalších veřejně dostupných místech. Jízdní řády najdete i na internetu,
na webových stránkách Svazku Krkonoše: www.krkonose-smo.cz
Vyzýváme majitele hotelů, penzionů a privátů, aby se
dostavili k nám do informačního střediska pro zmíněné
materiály !!!
nahoru - obsah

Z jednání Komise pro cestovní ruch ve Svobodě nad Úpou
Ve dnech 16.4. a 21.5.04 zasedala Komise pro cestovní ruch.
Jedním z bodů zasedání bylo také hodnocení předchozího roku 2003 s
kterým Vás zkráceně seznamujeme:






Podařilo se nám umístit na internetové stránky
Královehradeckého kraje podnikatele ze Svobody nad Úpou v
oboru pohostinství, ubytování a sluţeb. Tyto stránky sluţeb se
připravují a neustále rozšiřují o nové zájemce.
Zajistili jsme v připravovaném katalogu České centrály
cestovního ruchu ( dnes Czech Tourism ) propagaci Svobody nad
Úpou a okolí včetně sluţeb. Katalogy byly a budou zdarma
prezentovány na veletrzích cestovního ruchu v zahraničí a
tuzemsku.
Na jaře 2003 dal pan Hedvičák podmět k naučné stezce, kterou
jsme v komisi navrhli a částečně vypracovanou předali paní
starostce Berrové, která dokázala celý projekt rozvinout do
podstatně většího rozsahu, zapojit KRNAP a dotáhnout do finální
části. Naučná stezka, dostala název Via Piette. Jde skutečně o
významnou a nákladnou akci (rozpočet cca 1.500.000,-Kč bude
financován KRNAPEM a dotací z fondu Královehradeckého kraje),



která zajistí našemu městu a okolí tolik potřebnou propagaci..
Zajistili jsme propagaci města a okolí na dvou nejvýznamnějších
veletrzích cestovního ruchu a v Brně a Praze.

Co se nám nedařilo prosadit? Zatím zůstal nepovšimnut náš
návrh, aby město přijalo vyhlášku, která by zamezila svévolné volbě
barev venkovních fasád v centru města, kdyţ je vypracovaný městem
projekt barevnosti fasád.
Co se týče připravovaných akcí - zaměříme se na vypracování
návrhu trasy "BUĎ FIT", kde si budou moci občané a návštěvníci
Svobody nad Úpou zasportovat. Po dohodě s městem připravujeme
propagační broţuru města Svobody nad Úpou. A nakonec - s pomocí
městské rady a starostky paní Berrové se vytváří ve Svobodě nad
Úpou realizační tým, který má za úkol připravit na září akci, která by
nás důstojně reprezentovala na seznamu společenských akcí regionu
Krkonoše. Doufáme, ţe v příštím čísle jiţ budeme moci poskytnout o
této akci konkrétnější informace.
K podnětům a návrhům občanů: Navštívili nás někteří ubytovatelé,
ale i jiní ţivnostníci s tím, ţe poplatky za parkovné, venkovní zahrádky
apod., které město schválilo, nejsou adekvátní vzhledem k moţnosti
výdělku z podnikání zde. Poţádáme město o jejich stanovisko o
kterém Vás budeme informovat. Turistický ruch na kterém jsme
závislí, klesá v celém regionu Krkonoše, někde málo někde více. Naše
město je však postiţeno i pro svou polohu velmi citelně, hlavně však
nemáme co nabídnout a náprava přes dílčí úspěchy je dlouhodobou
záleţitostí. Zde uvádíme, jak se v našem městě turistický ruch od roku
1991 vyvíjel:
Od roku 1991 máme k dispozici záznamy o obsazenosti objektů ve
Svobodě nad Úpou:
Počet týdnů obsazenosti(průměr) v zimě
v létě
celkem
výdělek cca
Rok 93 privát
11 týdnů
9 týdnů 20 týdnů
200.000,-Kč
penzion/hotel celkem 48% obsazenosti
Rok 99 privát
7,5 týdne
4 týdny 11 týdnů 110.000,-Kč
penzion/hotel celkem 31% obsazenosti
Rok 01 privát
5,5 týdne
2,5 týdne 8 týdnů 80.000,-Kč
penzion/hotel celkem 24 % obsazenosti
Rok 03 privát
4,5 týdne
2 týdny 6,5 týdne 65.000,-Kč
penzion/hotel celkem 21 % obsazenosti

Stejně jako ubytovatelům, jdou dolů zisky i ostatním firmám,
které podnikají v jiném odvětví sluţeb, ale v závislosti na cestovním
ruchu. Z osobní zkušenosti mohu sdělit, ţe pokud by např. má firma,
nepodnikala ve Vrchlabí a na Šumavě, v místech, které turismus
lákají, nemohla by z podnikání ve Svobodě nad Úpou uţivit všechny

zaměstnance a ještě se rozvíjet. Kaţdoročně nám klesá prodejnost ve
sportovním obchodě, taktéţ v půjčovně lyţí. I přes zkvalitnění sluţeb
máme v posledních třech letech kaţdý rok aţ o 30% niţší zisky neţ v
roce předchozím. Maji-li někteří ubytovatelé či jiní ţivnostníci pravdu,
je třeba se zamyslet, jaké jsou reálné moţnosti těch, kteří zde
podnikají a co uděláme, aby sestupující tendence byla zastavena, aby
dnes podnikatelé v cestovním ruchu neţili celý rok jen ze 4 zimních
týdnů. Jejich připomínky: "Je nutné platit pronájem parkování u
objektu v dosavadní výši a po celý rok? Není moţné naopak
podnikatelům vyjít i jiným způsobem vstříc uţ proto, ţe většina si dává
do pořádku celé své okolí, nejen chodník před svým domem a
neočekává, ţe by jim za to bylo zaplaceno? Nelze rozlišovat a
podporovat místní podnikatele se sídlem ve Svobodě nad Úpou, z
jejichţ daní se město rozvíjí a ţije na rozdíl od firem, které zde nemají
sídlo a neplatí zde daně?" Tyto problémy je nutné řešit!
Další zprávy:
*** Kdo má zájem o zakoupení velmi povedené broţury TĚŢBA ZLATA
V OKOLÍ SVOBODY NAD ÚPOU od Radko Táslera a kolektivu, obdrţí ji
u nás v informačním středisku.
*** Připomínáme, ţe do poloviny června můţou ubytovatelé a firmy
provozující činnost související s cestovním ruchem uzavřít v naší
informační kanceláři smlouvu se Svazkem měst a obcí Krkonoš,
týkající se propagaci jejich sluţeb na tuzemských i zahraničních
veletrzích pro rok 2004/05. Neváhejte, jedná se o velmi výhodnou
propagaci !!!
za Komisi cestovního ruchu Josef Búš,
Turistické informační centrum
nahoru - obsah

TOURPROPAG 2004 Písek - ohlédnutí - Dáša Palátková
Pracovní skupina pro společnou propagaci Krkonoš - svazku měst
a obcí je koordinátorem řady aktivit a projektů z oblasti cestovního
ruchu, které jsou postupně naplňovány. Pozornost je zaměřena
nejenom na přípravu prezentací Krkonoš na veletrzích cestovního
ruchu v ČR i zahraničí, ale i na Fond pro společnou propagaci Krkonoš,
resp. nově Fond cestovního ruchu. Z jeho finančních prostředků jsou
financovány aktivity v oblasti propagace Krkonoš. V letošní roce to
bylo uţ na veletrzích CR v Poznani, Praze, Brně, Berlíně, Bratislavě a
Hradci Králové. Ve dnech 25.-26.května 2004 se v Písku uskutečnil

Tourpropag 2004, výstavní prezentace propagačních tiskovin. I zde
byly Krkonoše "vidět" a při následné celostátní konferenci Tourforum i
"slyšet". Přítomné delegáty o činnosti a aktivitách Krkonoš - svazku
měst a obcí od konferenčního pultu informoval Dr.P.Klapuš.
Úvodní proslovy ing. Petra Kratochvíla, ředitele regionalistiky
agentury CzechTourism a starosty města Písek Luboše Průši patřily k
zahájení 8. národní a letos poprvé také 1. mezinárodní soutěţní
přehlídky propagačních materiálů se vztahem k cestovnímu ruchu.
Porota národní přehlídky Tourpropag posuzovala šest soutěţních
kategorií a celkem 440 propagačních materiálů vydaných v ČR po 1.
lednu 2004. To je o 30% víc neţ v roce 2003. Největší nárůst (50%)
je patrný v kategorii informační leták a skládačka. Zahraniční
vystavovatelé při letošní premiéře "Euroregionpropag" představili
celkem 139 kusů různých tiskovin. Organizátoři přehlídek, Město Písek
a CzechTourism Praha, pak téměř 250 odborníkům z krajů,
turistických regionů, mikroregionů, regionálních agentur i měst a obcí
připravili zajímavý doprovodný program, který lze označit jako hledání
tváře účinné propagace cestovního ruchu v českých regionech.
Foajé i přísálí kina Portyč byly prostředím pro finálovou výstavní
kolekci s nabídkou toho nejlepšího co prošlo úvodním předvýběrem. K
obohacení Tourpropagu letos poprvé přispěla presentace drobných
regionálních suvenýrů, z nichţ některé budou reprezentovat ČR na
celosvětové přehlídce v Soulu. Svoji významnou pozici v popředí tu
měly postavy Krakonoše.
Po vernisáţi výstavy začala dvoudenní celostátní konference
"Tourforum 2004. Patřila odbornému programu - teorii cestovního
ruchu - který je dominantním, ale ne vţdy doceněným "průmyslem".
Programová skladba - téma: destinační management, jednání s řadou
zajímavých příspěvků, i následná rozprava, vypovídaly o snaze
posouvat cestovní ruch k dalšímu rozvoji, získávat mu větší autoritu. V
kaţdém případě byla potvrzena shoda v nutnosti profesionalizace
destinačního managementu (poznámka: např. Krkonoš - svazku měst
a obcí a dalších), ať jím budou zaměstnanci ve státním sektoru nebo v
soukromé firmě. To s přáním, aby byl více podporován veřejnou
správou, mohl se rychleji rozvíjet a ve všech úrovních co nejdříve
dohonit naše nejbliţší sousedy Rakousko a SRN.
nahoru - obsah

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


Vážení spoluobčané, dne 10.06.2004 byla před dohodnutým
termínem zkolaudována budova ZŠ . Dokončení stavby bylo

podle smlouvy 15.06.2004.Stavba byla předána s drobnými
závadami, které budou odstraněny do 18.06.2004.Firma MAVL
odvedla práci kvalitně k celkové spokojenosti města. Základní
škola celkové náklady Cena za dílo dle smlouvy - 13 453 332 Kč,
Vícepráce - 780 702 Kč, Celkem prostavěno - 14 234 034 Kč.
Dagmar Berrová, starostka




HLEDÁTE PRÁCI? … Městský úřad Svoboda nad Úpou zaměstná
dva brigádníky - zedníky na opravu hřbitovní kamenné zdi. Bliţší
informace na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou u starostky
Dagmar Berrové, nebo u stavebního technika Jiřího Flečka
Zastupitelstvo schválilo rozpočtovou změnu 100 000 Kč na
opravu dětských hřišť. Opravy budou probíhat v červenci tohoto
roku.
PODĚKOVÁNÍ … V sobotu 5.6.2004 se ve Svobodě nad Úpou
uskutečnila oslava dne dětí. Přestoţe počasí nám v letošním roce
příliš nepřálo, přišlo se projít pohádkou 108 dětí. Velký dík patří
pohádkovým bytostem: p. Nezvalové, p. Rutarové, p. Kováčové,
slečně Stehlíkové, pí. Uxové, Karolínce a Terezce Uxové, p.
Bernardové, pí. Nešněrové, p. Pavukovi, p. Hermanovi.
Poděkování patří také SHŠ Rigel, kteří nejenţe sehráli
loupeţníky, ale také zajistili vystoupení kouzelníka p. Magica
Erica Forkuse a hudební skupiny Slzy. Ta bohuţel kvůli změně
termínu nemohla vystoupit. Hudbu ale ochotně zajistil DJ p.
Kysela.
Mgr. Zdeněk Rolenec





Průzkum zájmu … o odkoupení hrobek na městských
pohřebištích ve Svobodě nad Úpou - hřbitov Svoboda n.Ú.,
Maršov. Kdo by měl zájem o odkoupení hrobky na pohřebišti ve
Svobodě a v Maršově, ať se přihlásí na Městském úřadě u pí
Jany Hryzlíkové.
Česká speleologická společnost … vydala broţuru "Těţba
zlata v okolí Svobody nad Úpou". Broţura pojednává o historii,
geologii a způsobu těţby zlata. Český a německý text je doplněn
barevnými fotografiemi a plánky. Zakoupit ji můţete v
informačním centru pana Búše.
Radko Tásler



Zpráva z knihovny … Po celý měsíc červenec bude městská
knihovna uzavřená. Naposledy bude otevřeno ve středu 30. 6.
2004. Znovu otevřeno bude v pondělí 2. 8. 2004. Všem svým
čtenářům přeji hezkou dovolenou.

knihovnice P.Tůmová


VOLBY VE SVOBODĚ … a okolních obcích do Evropského
parlamentu - zajímá vás účast voličů? Horní Maršov 29,57 %,
Janské Lázně 34,69 %, Mladé Buky 21,98 %, Pec pod Sněţkou
34,90 % a Svoboda nad Úpou 29,18 % - o nás podrobněji
okrsek č.1 34,58 % a okrsek č.2 29,18 %. Jakým stranám jste
dávali hlasy, se dozvíte příště.
-so





Memorandum o přátelství, porozumění a spolupráci v
Krkonoších … Na polské a české straně Krkonoš postupně
vznikají společné projekty určené k podpoře cestovního ruchu,
které vedou k tomu, aby se v krátké době ve spojující se Evropě
staly "Krkonoše - horami bez hranic". Celý region by se měl
rozvíjet v intencích dokumentů, které pro rozvoj CR obě strany
mají. Na české "Program rozvoje cestovního ruchu turistického
regionu Krkonoš", v Polsku dokument velmi podobný. Podle
představitelů Krkonoš - svazku měst a obcí, v souladu s
ochranou přírody a Dohodou o spolupráci, v nedávném čase
signovanou Správou Krnap a Karkonoskiego Parku Narodowego,
byly hlavní myšlenky, ve kterých je shoda, včleněny do
"Memoranda o přátelství, porozumění a spolupráci v Krkonoších"
které na Benecku podepsali zástupci Svazků měst Krkonošských
se sídlem v Bukowieci v Polsku a Krkonoš - svazku měst a obcí
se sídlem ve Vrchlabí.V nejbliţší době se k ještě připojí i další
významný partner, Dolnoslezská turistická organizace z
Wroclawi.
Krkonoše na internetu … Nemáte v létě při sobotě a neděli
momentálně co dělat? Chcete vyrazit mezi lidi, pobavit se nebo
poznat něco nového? Nevíte co s volným časem? Při získání typu
jak aktivně proţít víkend v blízkém okolí vám uţitečným
pomocníkem mohou být internetové stránky Krkonoš - svazku
měst a obcí. Najdete v nich odkazy nejen na pamětihodnosti a
přírodní zajímavosti, které stojí za návštěvu, ale i aktuální
kalendář kulturních a sportovních akcí, tradičních či pivních
slavností, očekávaných událostí, výstav, koncertů, trhů,
folklórních a ostatních pořadů organizovaných v regionu
Krkonoš. Nechybí trasy a jízdní řády Krkonošské horské linky.
Webové stránky Krkonoš - svazku měst a obcí:
www.krkonose-smo.cz, nebo www.ergis.cz jsou postupně
zdokonalovány. Nabízí například virtuální galerii fotografií
renomovaných krkonošských fotografů. Se snímky, které jsou
vašemu srdci blízké se můţete podělit se svými milými, kdyţ jim
je zašlete formou elektronické pohlednice. Pro provozovatele

rozmanitých sluţeb i krkonošské ubytovatele je zajímavá
nabídka prezentace zdarma. Formou krátkého textu můţete
upozornit internetové surfaře o svých aktivitách, o tom kde a s
čím podnikáte, co nabízíte a čím jste návštěvníkům či hostům
regionu uţiteční.
nahoru - obsah

