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Úvodník - Otázka do pranice…
Pouště světa ve Svobodě? - Radko Tásler
Blíţí se dokončení rekonstrukce školy a v nedaleké budoucnosti
nás čeká sloučení školek. Obě akce nají společné to, ţe se nám uvolní
některá z budov v majetku města. Myslím si, ţe bychom neměli
uvolněné budovy ukvapeně prodávat, ale snaţit se najít vyuţití, které
by bylo městu prospěšné. Naskýtá se zatím jedna moţnost, kterou
zastupitelstvo pravděpodobně dostane k rozhodnutí. Pro svoji činnost
by ve Svobodě ráda získala zázemí společnost Boreal, coţ by mohlo
být pro město velice zajímavé.
Společnost Boreal je občanské sdruţení, které v současné době
spravuje sbírku "Pouště světa" a v jehoţ čele stojí doc. RNDr. Josef
Sekyra, CSc. - významný český geomorfolog, horolezec, cestovatel a
znalec horkých pouští, který stanul jako první Čech na jiţním pólu.
Sbírka obsahuje velmi obsáhlý a rozmanitý materiál dokumentující
pouštní oblasti světa, rozdílnost a zároveň podobnost na první pohled
odlišných koutů Země jako je mrazivá Antarktida, horká Sahara,
větrem a lavinami suţované Himálaje, lávová pole sopek …… Exponáty
téţ srovnávají vrcholové partie Krkonoš s extrémními místy
severských oblastí a dokládají, ţe Krkonoše a Podkrkonoší byly v
dávné minulosti pouští. Sbírka je doplněna i zajímavostmi z jeskyní.
Druhá aktivita občanského sdruţení v oboru globálních
navigačních satelitních systémů (veřejnosti je tento systém znám z
ručních přístrojů GPS), které jsou dnes jiţ neodmyslitelně spjaty s
rozvojem geodézie a kartografie, dopravy, sběru dat v oblasti
přírodních procesů a ţivotního prostředí.
Občanské sdruţení Boreal má zájem o pronájem jedné z
uvolněných budov, kterou by v budoucnu chtěla koupit. Zde by
vystavila sbírku "Pouště světa" a vytvořila školící středisko v oblasti
vyuţívání globálních navigačních satelitních systémů ve spolupráci s
Českým vysokým učením technickým v Praze, Karlovou univerzitou
Praha, Akademií věd ČR a Kanceláří pro záleţitosti vnějšího vesmíru
organizace Spojených národů se sídlem ve Vídni. Svoboda by tím
získala zařízení, které zatím nemá v republice obdobu a město by do

projektu nemuselo vloţit ani korunu. Oba obory své činnosti má Boreal
doplněny řadou studijních materiálů a knihovnou a ve spojitosti s
městskou knihovnou by mohla vzniknout studovna, která by
významem značně přesáhla oblast regionu.
Sdruţení Boreal chce svoji činnost financovat ze vstupného
prohlídky vystavených sbírek, které navštíví jistě značná část turistů,
ale i tématické zájezdy škol a různých institucí. Dále z grantů EU a z
pořádání konferencí, přednáškových cyklů pro ţáky i studenty SŠ,VŠ,
a to i se zahraniční účastí.
Ojedinělé sbírky by chtěli odkoupit někteří zájemci z USA, ale
docent Sekyra si přeje, aby materiál zůstal kompletní v České
republice, aby se s ním i dále pracovalo a zároveň zůstal v Krkonoších,
ke kterým má sbírka co říci.
Radko Tásler
Po přečtení článku pana Táslera jsem měl
okamţitě před očima dvě varianty: budovu
bývalé zvláštní školy s přilehlou zahradou nebo
areál jedné z mateřských škol. Pro umístění
stálé atraktivní výstavy pro turisty v centru
města jsou to ideální místa - a navíc by přilehlá
zahrada v klidné části centra (nebo u sídliště) mohla být při takovém
vyuţití budovy přístupná pro maminy s kočárky a s malými dětmi.
Rozhodně mají zastupitelé o čem přemýšlet!
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Muži:
MFC Svoboda - Podhůří 2:3 Branky Matějka, Kosina - 40 diváků
Ve vyrovnaném utkání byli nakonec šťastnější hosté, kdyţ
domácí neproměnili řadu šancí. Na pořadí v závěru tabulky OP se nic
nezměnilo.
Mladší žáci:
15.4.2004 Svoboda - Poříčí 1:0 (1:0)
Mladší ţáci Svobody konečně prorazili smůlu a zvítězili nad
muţstvem Poříčí, které je na druhém místě v okresní soutěţi. Naši ţáci

nastoupili v této sestavě: Turyna-Ebert-Mohr, Trejbal, Králová-Boček,
Berro Miškovský-Klucho,Beneš, Štelzer a na střídačce byli připraveni:
Pospíšil, Jiránek, Gloss, Kuricová a Stehlík. Úvod zápasu byl zcela
vyrovnaný.
Ve 20. minutě vstřelil gól svobodský hráč Víťa Štelzer a první poločas
jsme vyhráli 1:0.
Do druhého poločasu jsme šli s odhodláním, ţe tento výsledek
zvýšíme, nebo alespoň udrţíme. Muţstvo Poříčí však bylo velmi
nebezpečné. V závěru zápasu nás podrţel brankář Turyna a hlavně
pořádný kus fotbalového štěstí, které jsme jiţ potřebovali. Zatím jsme
na posledním místě, ale myslím si, ţe kdybychom se scházeli v
optimální sestavě, tak by naše umístění bylo mnohem lepší, coţ se
nyní ukázalo. Všem ţákům děkuji za předvedený výkon. Příští utkání
sobota 22.5. v Úpici, odjezd autobusu z náměstí v 11.45 hod.
Miloš Machan
VOLEJBAL
V Mladých Bukách se v sobotu na antukovém hřišti u INTOPu
hrály dva zápasy krajského přeboru muţů (HK2MA) Mladé Buky s
Jičínem. První utkání vyhráli domácí 3:1 a druhé prohráli 2:3 (i kdyţ
vedli 2:0). V aktuální tabulce KP jsou na pátém místě se ztrátou dvou
bodů na třetí tým Podhůří a pěti na vedoucí Hořice. Tento víkend hrají
venku. Diváky proto zveme aţ na sobotu 29.5., kdy hrají dvě utkání (v
10 a ve 13 hod.) doma proti Podhůří, se kterým by si mladobučtí hráči
rádi vyměnili místo v tabulce.
Jiří Kašpar připravuje pro školní mládeţ velký turnaj na neděli
30. května. Jsme ochotni také zorganizovat volejbalovou soutěţ pro náctky (zájemce od 13ti do 19ti let) buď v červnu nebo o prázdninách.
Mohou to být i smíšené týmy. Zájemci se mohou přihlásit u St.
Ondráčka - mob. 737 683 333.
BASEBALL
SB Rýchory se dočkaly v sobotu prvního vítězství v ČML
(Českomoravská liga), kdyţ porazily po velkém boji Angels České
Budějovice na jejich novém hřišti v prodlouţení 11:13. Tým, ve
kterém si letos poprvé zahrál i chytač Radim Sklenár, odehrálo celé
utkání po téměř pětihodinové cestě v pohodě. Cestování a dlouhý
zápas hráčům ale ubral hodně sil, takţe v neděli proti SaBaTu Praha
na domácí půdě svůj úspěch hráči nezopakovali. Do poloviny zápasu
jsme sice vedli 2:0 a 2:1, potom však přišla nešťastná chyba při dvou
autech soupeře. Na dva auty nám v jedné směně Praţáci nadělili 7
bodů, které rozhodly zápas. Prohráli jsme 8:13. Tento víkend hrajeme
oba ligové zápasy doma. V sobotu od 15ti hodin nás čeká velmi těţký
soupeř - suverén letošního ročníku ČML - Skokani Olomouc (zatím bez
poráţky) a v neděli v 11 hodin přijatelný soupeř - Klasik Frýdek

Místek. Zveme všechny příznivce!!!
OBLASTNÍ PŘEBOR ŢÁKŮ SEV.ČECH
Aktuální tabulka
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Ţáci a ţákyně škol trutnovského okresu budou hrát ve čtvrtek 27.
května 2004 od 8.30 hodin.
Okresní přebor smíšených týmů škol v softbalu na dvou hřištích v
Mladých Bukách. Vítězný tým postupuje do krajského kola, které se
hraje 31. května v Kostelci. Podaří se svobodské škole postavit tým?
Pořadatelé by akceptovali týmu i hostování Svoboďáků, kteří dojíţdějí
do trutnovských škol!
VOLNÝ ČAS MLÁDEŢE
Po celý rok (včetně prázdnin) máme pro sportovní aktivity v
Mladých Bukách všechny soboty a neděle k dispozici pěknou školní
tělocvičnu i travnaté hřiště u školy. Tato sportoviště nejsou zdaleka
plně vyuţita. Na nedělním tréninku jsme s mladobuckou omladinou
dohodli, ţe oslovíme svobodskou a maršovskou mládeţ (kluky i
děvčata) a dohodneme 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
nahoru - obsah

LETNÍ PUTOVÁNÍ KARKONOSZE - KRKONOŠE - 3.-9.7.2004
Správa Krkonošského národního parku
Krkonošské středisko ekologické výchovy
Rýchorská bouda. Fax.: 499 895 107,
tel.: 499 895 108 e-mail:ksev@volny.cz

Připravujeme pro členy Ekoklubu Rýchorák a další zájemce o
poznávání krkonošské přírody ve spolupráci s mladými ochránci
přírody ze Szklarské Poreby.
Cíl putování: Poznat přírodní zajímavosti české a polské strany
Krkonoš, spolupráce českých a polských dětí při pozorování přírody,
vzájemné porozumění
Podmínky účasti: Dobrý zdravotní stav, schopnost unést v batohu na
zádech výbavu na týden, kamarádství, věk nad 12 let, hezký vztah k
přírodě, touha po jejím poznávání
Trasa:










3.7. sraz české výpravy na Horních Mísečkách, přesun přes Zlaté
návrší, pramen Labe do Szklarské Poreby, zde nocleh v
informačním středisku
4.7. Chojnik - zřícenina a přírodní památka, lázně Cieplice,
ornitologické muzeum, nocleh opět ve Szklarské Porebě
5.7. přechod na českou stranu Krkonoš, Labský důl, Špindlerův
mlýn, zde nocleh v informačním středisku
6.7. údolím Bílého Labe, návštěva Čertovy strouhy, Luční bouda,
Výrovka, Liščí hora, Pec pod Sněţkou, zde nocleh v informačním
středisku
7.7. Obřím dolem ke Slezské boudě, N.S Dědictví doby ledové v
Krkonoších, Dom Mysliwski- nocleh
8.7. Výstup na Sněţku, Růţohorky, Braunovka - nocleh
9.7. Spálený mlýn, Cestník, Lysečinská bouda, Niedamirow-dům
tří kultur, zakončení putování, rozloučení, česká výprava dojde
aţ na Rýchorskou boudu, zde děti předány rodičům

Cena: 1000,-Kč (zahrnuje nákup potravin, obědy a občerstvení cestou
- na české straně platíme my, na polské Poláci, společnou lékárničku a
noclehy, účastníci obdrţí CD s fotkami z této akce)
Přihlášky přijímáme na výše uvedené e-mailové adrese, nebo na:
KSEV Rýchorská bouda, Helena Leblochová, 542 26 Horní Maršov,
předběţně také telefonicky. Zájemcům budou zaslány bliţší informace
a poukázka na zaplacení účastnického poplatku. Celým putováním Vás
budou provázet Helena a Břetislav Leblochovi
V přihlášce uveďte: Jméno a příjmení, datum narození, bydliště,
kontakt na rodinu, zájmy, připomínky, informace o zdravotním stavu a
vše, co povaţujete za důleţité. Podpis účastníka a rodiče.
Informace pro přihlášené zájemce: Předpokládaná cena 1000,-Kč

je splatná do 15.6.2004 sloţenkou nebo převodem na účet číslo
335601/0100, k.symbol: 0379, variabilní symbol: 104113404, adresa:
Správa KRNAP, Dobrovského 3, 543 01 Vrchlabí. Podmínkou účasti na
této akci je účast na soustředění, které se uskuteční v termínu 22.23.5.2004. Zde dostanete všechny potřebné informace, seznámíte se s
ostatními účastníky (předpokládám, ţe i s polskými), rozdělíte se do
skupin na vaření a sledování přírody v průběhu putování, prověříte si
svou tělesnou zdatnost. Sraz na soustředění je v Peci pod Sněţkou v
sobotu 22.5.2004 ve 14.00 hodin (musíte mít s sebou spacák,
karimatku a jídlo na 2 dny). Půjdeme na Domek Mysliwski do Polska
(je tedy třeba mít i cestovní pas), zde přespíme a ráno se přesuneme
přes Sněţku na Rýchory, kam bychom mohli dorazit kolem 16.00
hodiny. Pokud jste mladší 15 let, tak Vás tady předáme rodičům,
ostatní budou moci odejít sami. Ze soustředění budou omluveni pouze
ti, kteří bydlí příliš daleko nebo nemocní s podmínkou, ţe všechna
rozhodnutí, která vzejdou na soustředění, budou pro ně závazná. Toto
soustředění bude zároveň setkáním s polskými mladými ochránci
přírody na přeshraniční naučné stezce Dědictví doby ledové v
Krkonoších konaným v rámci Evropského Dne parků a zúčastní se ho i
zájemci o další prázdninové akce (poznávání NP Malá Fatra a
Českomoravské vysočiny)
Za všechny z Rýchor Vás zdraví a na setkání s Vámi se těší Helena
Leblochová
nahoru - obsah

Krkonošské turistické linky - sezónní autobusy s přepravou jízdních kol
Poprvé v sobotu 5. června 2004 projede Krkonošemi autobus
určený turistům a cykloturistům. Díky finančnímu přispění
Královéhradeckého a Libereckého kraje a vlastním prostředkům
Svazku měst a obcí Krkonoše - z Fondu společné propagace Krkonoš bude 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 nejbliţšímu infocentru,
které zajistí posílení dopravy.
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 informačních střediscích, 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
Slavnostní setkání u příleţitosti první jízdy Krkonošské linky se
uskuteční 5. června 2004 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 minou v čase 8.50 - 8.55 hodin, kdy proběhne i
slavnostní zahájení provozu Krkonošské turistické linky.
nahoru - obsah

"Letní hrátky s přírodou v Krakonošově království"

Středisko ekologické výchovy a etiky Rýchory - SEVER a
Krakonošovi skřítci pomocníčci Vás srdečně zvou na letní tábor pro
rodiče s dětmi "Letní hrátky s přírodou v Krakonošově království"
Čeká Vás spousta zábavy a her, noví kamarádi, Krakonošova
přírodní tajemství, tajemné výlety do lesa i do hor a mnoho dalších
překvapení. V Krakonošově království Vám pomůţeme hledat zdravý
ţivotní styl.
Kdy? 18. - 23. 7. 2004
Kde? v Horním Maršově (pobytové středisko SEVERu v budově
základní školy)
Věk dětí: 5 - 8 let
Věk rodičů: neomezen
Za kolik? 1250 Kč za dítě, 1650 Kč za dospělého
Cena zahrnuje ubytování (ve společných pokojích), plnou penzi a
program.
Přihlásit se můţete do 30. května 2004 na adrese:
- Andrea Moravcová, SEVER, Horní Maršov
- tel. 499 874 280 (fax stejný), e-mail: sever@ecn.cz
- číslo účtu: 272 921 823/0300 ČSOB Trutnov
nahoru - obsah

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


Váţení, chtěla bych touto cestou poděkovat všem, kteří se
spolupodíleli na organizaci letošního majálesu. Děkuji fotbalistům
za zajištění občerstvení a podia, hasičům za přípravu dřeva a
odborný dohled, ale také za úklid následující den.Touto cestou
děkuji také paní učitelce Kováčové, paní učitelce Rutarové a Lucii
Trnkové za organizaci zábavy pro malé čarodějnice. Panu
Miláčkovi za skvělou diskotéku. Dík patří také všem, kteří se
přišli pobavit. Chtěla bych, aby se tato akce opakovala kaţdý
rok, a proto je dobře, ţe spolky jako fotbalisti a hasiči fungují a
je moţné je oslovit.
Dagmar Berrová, starostka města



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










SVOBODŠTÍ JUBILANTI … Během vydání minulého čísla SF
byla naše matrikářka nemocná. Při hledání záznamů jsme
vynechali několik oslavenců. Uvádíme jejich jména spolu s
omluvou a gratulací. Duben: Marie Vrabcová, Alţběta Rusová,
Věra Rezková, Květen: Alţběta Horváthová, Marie Sedláková,
Ludmila Sobotková, Marie Jaklová
DA - MI … prodejna na rohu ulice 5. května a náměstí Svornosti
nabízí české zboţí: velký výběr triček, spodního prádla,
suvenýrů, ale také SADBU. Přijďte si vybrat!
Český rybářský svaz - Místní organizace Horní Maršov zve
členy MO na tradiční rybářské závody v sobotu 29. května 2004
- závody pro dospělé členy MO, v neděli 30. května 2004 závody pro děti. Informace vám poskytne jednatel MO na tel.
499 871 276. Další zprávy o naší činnosti najdete na našich
webových stránkách: www.rybarihornimarsov.wz.cz
Mladší ţáci fotbalového klubu MFC Svoboda jiţ mají díky Petru
Pospíšilovi také své webové stránky. Můţete se podívat na
adrese: www.volny.cz/fc-svoboda
VELKOOBJEMOVÝ ODPAD … V sobotu dne 22.5.2004 bude na
parkovišti ve Svobodě nad Úpou přistaveno auto LIAZ, kam bude
moţno odloţit velkoobjemový odpad. Tímto chci říci, aby občané
do přistaveného auta nedávali nebezpečný odpad (autobaterie,
chladničky, pneumatiky, atd.), jeho svoz bude aţ v červenci.
Děkuji Ing. Josef Hůrka








NEVÍTE O PODNÁJMU? … 57-letá důchodkyně hledá menší
podnájem. Adresa je na Městském úřadě
MÁTE PŘÍSTUP NA INTERNET? … Doporučuji navštívit:
www.aloismilacek.unas.cz Najdete mnoho zajímavých a
hlavně aktuálních fotografií. Mimo jiné např. aktuální reportáţ z
oslav "Majáles" ve Svobodě nad Úpou.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA … svolává starostka
na čtvrtek 3. června 2004 od 18ti hodin do školní jídelny v
Kostelní ulici. Na programu je prodej nemovitostí, rozpočtové
změny, mateřská škola, bytové jednotky na Lázeňské ulici,
rozprava. BESEDA S OBČANY proběhne jako obvykle půl hodiny
před zasedáním - ve čtvrtek 3. června v 1730 v jídelně ZŠ.
NOVÝ ŘEDITEL ZŠ … Konkurzní řízení na obsazení funkce
ředitele Základní školy ve Svobodě nad Úpou bylo zveřejněno
dne 5.3.2004 a 20.4.2004 uzavřeno. Konkurzní komisí byl

doporučen do funkce ředitele Základní školy ve Svobodě nad
Úpou pan Mgr.Jan Hainiš. Rada města dne 26.4.2004 na
doporučení konkurzní komise jmenovala do funkce ředitele ZŠ
ve Svobodě nad Úpou pana Mgr.Jana Hainiše od 1.7.2004 a
odvolala současného ředitele pana Josefa Slaninu ke 30.6.2004.
Dne 11.5.2004 obdrţela starostka města souhlas Krajského
úřadu Královéhradeckého kraje se jmenováním pana Mgr.Jana
Hainiše a odvoláním současného ředitele pana Josefa Slaniny.
Dne 13.5.2004 starostka města paní Dagmar Berrová uvedla
pana Mgr.Jana Hainiše do Základní školy ve Svobodě nad Úpou.
V současné době probíhá předávání funkce.
Dagmar Berrová,starostka
nahoru - obsah

