Svoboda fórum č. 615
Obsah: Úvodník - Čím přivítáme jaro ve městě?
Sportovní zprávy
Radko Tásler - Vrtulníkem do zélandských hor
Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - Čím přivítáme jaro ve městě?
Kino: do konce měsíce dubna bude předloţena studie na rekonstrukci
kina. V současné době je v kině staticky zajištěn strop a z části je
hotov strop nový. Zaměstnanci Městského úřadu v zimních měsících za
pomoci rybářů sundali nevyhovující obloţení v sále. Byl proveden
mykologický průzkum, který ukázal, ţe opravy na krovech nebudou
nutné v takovém rozsahu, jaký se předpokládal. Město ţádá o
přidělení finanční podpory Královehradeckého kraje na objekty kulturní
hodnoty v roce 2004.Tyto objekty nemusí být prohlášeny kulturní
památkou. Celá rekonstrukce bude prováděna po etapách a podle
finančních moţností města.
Opěrná zeď v řece u Lipové aleje bude s největší pravděpodobností
dokončena v měsíci červnu.
Telecom zahájil opravy povrchů po pokládce kabelů. Předávání stavby
se předpokládá na začátek měsíce května.
Brigáda na Rýchorském sídlišti se bude konat 17.4.2004 v 800
hod. Prosíme občany, aby se vzhledem k neutěšenému stavu sídliště
zúčastnili této brigády. Nářadí bude k dispozici. Dětská hřiště budou
samostatná akce města.
Kaţdoroční brigáda v úvoze na Sluneční stráni se bude konat
24.4.2004 v 800 hod. V této době předpokládáme, ţe práce Telecomu
se v této lokalitě budou chýlit ke konci.
Vycházková trasa Via Piette se bude realizovat v letošním a příštím
roce .Vzhledem k tomu, ţe město získalo dotaci Královéhradeckého
kraje 50 000,- Kč a vyčlenilo částku v rozpočtu 110 000,-Kč, sdruţíme
nemalé prostředky se Správou KRNAP a doufáme, ţe se celá akce
podaří.
Trasa: Vlakové nádraţí ve Svobodě nad Úpou - Nový Svět - Maršov I
(odbočka do Maršova II. a Maršova III. s napojením na trasu
Aichelburg) - Rýchorské nám.- kostel sv. Josefa - pomník básníka
Körnera - Modrokamenná bouda - Klausův důl (napojení na trasu
Klausovým dolem) - Lesní dům - Duncan (napojení na trasu Střední
hřeben v Janských Lázních) - Muchomůrka - odbočka k Rýchorskému
náměstí - centrum města Svoboda nad Úpou - hlavní ulice 5. května vlakové nádraţí.
Obsah: instalace 38 smaltovaných tabulí se čtyřjazyčným textem,

jedním panoramatem a jedním geoparkem,13 odpočinkových míst, 26
rozcestníků s 82 směrovkami, obnovení či úprava 3,37 km chodníků.
Partneři: Správa KRNAP, město Svoboda nad Úpou, Hradní
společnost Aichelburg o.s. Děkujeme za pomoc panu Tichému při
přípravě textů, Hradní společnosti Aichelburg o.s. za pomoc při
přípravě ţádosti o dotaci a také panu RNDr. Táslerovi za přípravu
budoucího geoparku. Myslím, ţe i místní občané objeví díky
vycházkové trase pár zajímavostí, kterých si v běţném ţivotě ani
nevšimnou.
Dagmar Berrová, starostka města
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Přinášíme zprávu z jiţ odehraného mistrovského utkání v Dolní
Kalné. Vstup do jarní části se nám vůbec nevydařil a prohráli jsme 2:4
(1:3). V prvním poločase jsme vyrobili aţ moc chyb a domácí nás
potrestali. Ve druhém to bylo uţ lepší, ale nedokázali jsme se prosadit
do finální přihrávky. Děkujeme fanouškům, kterých bylo opravdu
hodně.
Oddíl kopané SK MFC Svoboda ve spolupráci s rozhodčími KFS
Hradec Králové pořádá dne 16.4.2004 v 17.30 hod. na hříšti ve
Svobodě
INFORMATIVNÍ SETKÁNÍ - NÁBOR NOVÝCH ROZHODČÍCH KOPANÉ v
kategorii
a. mládeţe - chlapci a dívky 14 - 17 let
b. dospělých - muţi a ţeny 18 - 45 let (i starší)
Moţnost rychlého postupu. Vyzýváme proto fanoušky kopané,
kteří by rádi činnost rozhodčích vyzkoušeli, hlaste se na tel. čísle 777
131 273 nebo přijďte rovnou v uvedený den a hodinu na místo konání.
Další informace a rozpisy utkání na jaro 2004 najdete ZDE

BASEBALL
V pátek 9.4. mají muţi první přípravu venku - od 17.00 na hřišti
v Mladých Bukách. Účast všech hráčů je nezbytná. Potřebujeme ode

všech vyjádření, která ze dvou nabízených pravidelných soutěţí jim
vyhovuje. Někteří chtějí hrát naplno - tedy nejvyšší moţnou soutěţ ligu. Jiní si chtějí jenom občas zahrát - a pro ty je ideální mezioblastní
soutěţ. V té se na jaře hraje pouze ve čtyřech víkendech! Pokud se
probudí k ţivotu i ti kvalitní hráči, kteří závěr loňské sezóny vypustili,
bylo by dost hráčů na obě soutěţe. Zvláště, kdyby dobře fungovala
komunikace mezi hráči (dohoda, co je schopen kaţdý odehrát).
Mezioblastní soutěž 2004:
So
1.5. 14.00
Ne
2.5. 11.00
So
8.5. 14.00
Ne
9.5. 14.00
So 29.5. 14.00
Ne 30.5. 11.00
So 19.6. 10.00
Ne 20.6. 11.00

Rýchory B - Roudnice
Rýchory B - Čes.Lípa
Čes.Lípa - Rýchory B
Roudnice - Rýchory B
Rýchory B - Kladno
Rýchory B - Rakovník
Rýchory B - Jablonec B
Jablonec B - Rýchory B

rozpis Českomoravské baseballové ligy 2004 najdete ZDE.
Ţáci a kadeti budou hrát pravidelnou soutěţ v našem
mikroregionu. Zatím hrajeme T-ball a slow-pitch o kaţdém víkendu a
nabíráme děti a mládeţ na školách v údolí Úpy. Souběţně s námi bude
probíhat školní liga v Trutnově. Na prázdniny připravíme soustředění,
abychom zformovali tým, který bude tvořit základ pro Olympiádu
mládeţe na příští rok (bude v Brně).
ATLETIKA - Kinderiáda = zábavná atletika pro děti 2.,3.,4. a 5. tříd
ZŠ.
Co to je? Kinderiáda je zajímavá soutěţ pro ţáky a ţákyně 2.-5.
tříd. Smíšená osmičlenná druţstva sloţená ze 4 chlapců a 4 děvčat
soutěţí na regionálních závodech (Hradec Králové v červnu) v
atletických disciplínách, které jsou přizpůsobeny jejich věku:
Všichni běţí 60m a k tomu má 2. ročník skok z místa, 3. ročník
hod plným míčem 1 kg (autové vhazování bez přešlapu), 4. ročník hod
kriketovým míčkem, 5. ročník skok daleký z rozběhu. Navíc kaţdé
druţstvo běţí štafetu 4x60m.
17. ročník VELKÉ CENY KRKONOŠ a ČESKÝ POHÁR v bězích do
vrchu na trati Horní Maršov - Pomezní boudy se koná v sobotu
24.dubna 2004. Hromadný start je v 10 hodin na hřišti TJ Jiskra v
Horním Maršově. Jiţ o půl hodiny dříve - v 9.30 je start Malé ceny
Krkonoš - závodu dětí a mládeţe na trati 2 km uličkami Horního
Maršova. Vyhlášení výsledků v 10.30.
Přihlášky: Jiří Javůrek, tel.byt 499 771 207, fax 499 874 171, e-mail:
dvu@volny.cz
VOLNÝ ČAS - prázdniny a víkendy

Jiţ o jarních prázdninách jsme zahájili po dohodě s okolními
školami společné sportovní akce. Nejprve to bylo lyţování (běh na
lyţích i závody ve slalomu), později florbal, vybíjená a přehazovaná, s
příchodem jara přibyl malý fotbal a pálkovaná (T-ball a softbal s
lehkým nadhozem).
Na duben ještě plánujeme fotbal, volejbal, basketbal, přespolní
běh a cyklistiku, v červnu atletiku (čtyřboj a Pohár rozhlasu), softbal a
plavání. Propagujeme systém "otevřená náruč" - tzn. ţe umoţníme
účast příchozích.
VELIKONOČNÍ PROGRAM
(tělocvična ZŠ ML.Buky + hřiště u školy):
Čtvrtek 8.4.
Pátek
9.4.
Sobota 10.4.

8.30 - 11.00
8.30 - 11.00
8.30 - 11.00

(žáci a žákyně 4.-9.tř.)
dtto
bez věkového omezení

Od roku 2001 organizuje Občanské sdruţení Křiţovatka ţivota v
regionu Krkonoše výukové lyţařské kurzy pro těţce tělesně postiţené,
především vozíčkáře. V letošní zimní sezóně se zapojilo během
intenzivních víkendových a týdenních kurzech 82 tělesně postiţených,
a to 66 vozíčkářů (monolyţařů) a 16 klientů s dalším tělesným
handicapem (amputace, RS, obrny, mozkové příhody atd.). Vzhledem
k velkému počtu jsme rozdělovali klienty podle jejich fyzických a
technických zdatností do jednotlivých zimních středisek (Janské Lázně,
Svoboda nad Úpou, Pec pod Sněţkou, Černý Důl, Špindlerův Mlýn).
Základnou pro pořádání našich kurzů jsou Janské Lázně a místní
bezbariérový internát Obchodní akademie. V Janských Lázních a ve
Svobodě nad Úpou pořádáme převáţně začátečnické kurzy, tedy tu
nejnáročnější část výuky. Výuka probíhá na sjezdovkách Formánek 3.
a ve Svobodě nad Úpou na Duncanu na vleku "Krvák" u pánů Uxy a
Tippelta. Bez vstřícnosti a pochopení těchto majitelů vleků bychom
velmi komplikovaně realizovali náš zimní projekt "Kurzy monoski".
Díky nim a partnerům projektu (Metrostav a.s., ABB, VČE) jsme mohli
vyhovět tolika zájemcům z řad handicapovaných o lyţování.
Jménem všech lyţařů vozíčkářů děkujeme obsluze vleku "Krvák"
za vstřícnost, pochopení, vytvoření perfektních podmínek při pořádání
začátečnických kurzů a smysluplného trávení volného času tělesně
postiţené populace v tak psychicky náročném období, jakým zima pro
vozíčkáře bezpochyby je.
Marek Dušek, předseda OS Křižovatka života
www.monoski.info
tel: 777 333 818

nahoru - obsah

Radko Tásler - Vrtulníkem do zélandských hor
Nade mnou se otáčí listy rotoru malé helikoptéry a já kontroluji
upevnění sítě s expedičním materiálem. Stroj mírně stoupá, závěs se
napíná a mě jímá hrůza. Snad mně tady nenechají? Bylo domluveno,
ţe poletím taky! Je výjimečně nádherné počasí a trojice kolegů jiţ
dávno vyrazila na pochod do hor. Jdou nalehko a chtějí si jen s
fotoaparátem na krku vychutnat pohádkový zélandský prales. Vrtulník
byl tentokrát nevytíţený a rozhodli jsme se, ţe s Pavlem toho
vyuţijeme a poletíme. Teď však tady stojím jen v triku, krátkých
kalhotách a sandálech a přede mnou vidina několika brodů, hustého
roští, skalnaté stráně a v závěru cesty traverz skalní stěnou s
převisem. Pavel si jiţ hoví v kabině za pilotem a o mne se nestará.
Vrtulník však za pár sekund opět klesá a já se drápu přes lyţiny do
kabiny tak dva metry visící nad zemí. Nechápu filmové kaskadéry, jak
dokáţí z letícího vrtulníku viset hlavou dolů, k tomu levou rukou
zachraňovat krásku s velkým výstřihem a pravou rukou střílet ze
samopalu. V kabině se pilot Sid omlouvá, ţe mi nechtěl ulétnout, ale
ţe si musel ozkoušet, zda zátěţ unese a ţe mě to zapomněl říci.
Zapínám bezpečnostní pás a prudce stoupáme nad les. Z výšky
tak 100 aţ 200 m sledujeme tok řeky Owen a za minutu jsme jiţ nad
jejím pravostranným přítokem. Jsme v téhle oblasti Jiţního ostrova
Nového Zélandu jiţ po páté a odhaduji, ţe jsme vynášku s 30 kg na
zádech absolvovali tak 45 x. Ale moţná, ţe to číslo bude i vyšší. Při
prvních dvou výpravách totiţ na vrtulník nebyly peníze a do hor jsme
týden vţdy všechno nosili.
Je úplné bezvětří a daří se mi přesvědčit Sida, ať letí podle našich
pokynů po hranici průzkumné oblasti. Po levé straně ve strmých
srázech rozpoznáváme místa, kde jsme v roce 1990 začínali
sestavovat speleo-geologickou mapu zcela neprobádaných míst.
Míjíme mělké visuté údolí s naším prvním velkým objevem - jeskyní
Achernar a jiţ koukáme na skalní ostroh s ústím jeskyně Bohemia.
Vrtulník se lehce zhoupne, téměř lízne vrcholky stromů a před
námi se otvírá obrovský skalní kotel na dně s důvěrně známým
jezerem Bulmer Lake. Z ptačího pohledu vypadá jezero jako špinavá
zelená louţe a loučka ohraničená na jedné straně vodní hladinou, na
druhé skalní jehlou a vzrostlým lesem zrovna nevypadá jako vhodné
místo pro přistání. Nicméně Sid tu jiţ přistával několikrát a nejeví
sebemenší známky vzrušení. Ani nám se při minulých výpravách
nezdálo, kdyţ jsme se na přistání vrtulníku s jeskyňářským vybavením

dívali ze země, ţe by to byl nějaký problém. Teď ze vzduchu to je jiné.
Zdá se nám, ţe loučka se navzdory všem zákonům perspektivy
přiblíţením zmenšuje a zmenšuje aţ je docela malinká a je jasné, ţe
se vrtulník na trávník "nemůţe vejít". Sid nalétává těsně podél skalní
plotny, ale pár metrů nad zemí bere za knipl a vrtulník opět prudce
nabírá výšku. Díky stoupavým proudům z jezera tu je přeci jenom
nějaká turbulence a při přistání se listy vrtule točí snad jen 5 m vedle
skály. Navedení stroje musí být přesné. Druhý nálet na loučku je jiţ
dobrý a měkce dosedáme do sluníčkem ozářené trávy.
Je nádherný den a aţ neuvěřitelné ticho. Obloha jako vymetená s
slunce rozehřívá vápencové stěny. Třídíme materiál, vybalujeme stany
a pomalu začínáme budovat kuchyň se "společenskou místností" a
především zabezpečujeme potraviny proti nenasytným posumům.
Máme to komplikovanější neţ v minulých letech, protoţe základní
vybavení tábora, které zde po našich předchozích výpravách po
domluvě s místními zůstávalo a bylo vyuţíváno i jinými výpravami, se
odvezlo před rokem pryč a místo vypadá, jako by tu ţádná expedice
ani nikdy nebyla.
Protoţe návštěv u jezera Bulmer v poslední době přibývalo a
především nad pásmem lesa se začaly ve strmém svahu objevovat
vyšlapané stupně mezi křehkou alpinskou květenou, dohodla se správa
parku se zélandsku jeskyňářskou asociací na nepsaných ochranářských
opatřeních. Veškeré speleologické značky, nápadné značení jeskyní i
kamenní muţíci usnadňující prokličkování přes divoký a nepřehledný
skalnatý terén, byly odstraněny. Téţ "stálé" vybavení základního
tábora zde jiţ nezůstává a další speleologické tábory nesmí po sobě
zanechat ţádné stopy.
Na oplátku správa parku do svých turistických průvodců dává
podrobnější popis cesty na nejvyšší vrchol oblasti 1875 m vysoký
Mt.Owen od severu. Od jihu přístup na Mt.Owen popsán není a jezero
a okolní krasový terén tak zůstává přístupný pouze znalcům ať jiţ z
řad speleologů nebo opravdu velmi zkušených turistů.
Sedíme na skalnatém hřebenu a díváme se jihozápadním
směrem. Jeden horský hřeben za druhým. Nic neţ hory. Nikde ani
stopa civilizace. Jen daleko na jihu tušíme silnici a důvěrně známou
farmářskou hospodu Owen River. Těţko odhadnout v neuvěřitelně
čistém vzduchu vzdálenost. Na severu máme alespoň relativní
měřítko. Je patrné mořské pobřeţí a přístavní město Nelson.
Dalekohledem se dají rozeznat i jednotlivé obří nákladní lodě. Celá
oblast převyšuje daleké okolí a z Owenu je dokonalý kruhový rozhled.
Rozlehlý horský masiv je protkán sítí jeskynních chodeb a mnohé
jeskyně a propasti zde čekají na objevení. Největší je zde jeskyně
Bulmer Cavern s délkou hodně přes 30 km. Hned na druhém místě je
"česká" Bohemia, která je nyní sice "jen" 11,6 km dlouhá a -713 m
hluboká, ale taky se v ní bádá téměř o dvacet let kratší dobu. Odpověď

na otázku, proč je pohoří jeskyněmi provrtáno jak ementál, musíme
hledat v pradávné geologické minulosti. Zhruba před 400 miliony let si
v silurském moři usazovaly mocné vrstvy vápenců. Další miliony let
trvalo, neţ geologické síly, především tlak a teplota stlačily původně
vodorovné vrstvy do sloţitých vlnovek, geologických vrás a horniny
popraskaly sítí puklin a velkých zlomů. Samotný horotvorný proces
nestačil ke vzniku jeskyní, k tomu bylo zapotřebí vyzvednutí celého
bloku ze dna moře a vystavit jej působení dešťů, větru, mrazu a
ledovců. V pleistoceánu bylo pohoří pokryto horskými ledovci a
studená voda, bohatá na mnoţství rozpuštěného oxidu uhličitého
pronikala úzkými kanály do podzemí a díky svým agresivním účinkům
je rozšiřovala. V podzemí se drobné potůčky spojovaly v malé řeky a
vytvářely jeskynní chodby o délkách mnoha kilometrů.
V době, kdy začaly ledovce ustupovat a tát, mnoţství vody se
ještě zvýšilo a pravděpodobně vznikly ty nejmohutnější chodby.
Jeskyně Bohemia je toho více neţ výmluvným dokladem.
Povídání o výletu do zélandských hor je pozvánkou na
promítání diapozitivů v Domě kultury v Trutnově ve středu dne
28.4. v 19 hod a na výstavu fotografií v trutnovském kině
Vesmír, která potrvá do 28.5.
nahoru - obsah

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






LANOVÁ DRÁHA… Janské Lázně - Černá hora společnosti MEGA
PLUS s.r.o bude v plném provozu aţ do 13. dubna. Od 14. do
30. dubna 2004 se bude provádět technická údrţba, ale o
víkendech bude normální provoz na kabinové lanové dráze. Letní
sezóna začne 1. května. S panem Mgr. Petrem Hynkem jsme se
dohodli, ţe seznámí naše čtenáře s plány společnosti na další
rozšiřování sluţeb pro návštěvníky Krkonoš.
ZEMNÍ PRÁCE VE MĚSTĚ … Od 13.4. budou probíhat na
Sluneční stráni (lokalita nad nádraţím) rekonstrukce
vodovodního řadu. TELECOM zahájil v těchto dnech opravy
povrchů chodníků a vozovky na Úpské ulici po modernizaci
telefonní sítě (před restaurací Modrá řeka a autoservisem
manţelů Hlávkových). Potom bude pokračovat ve směru na
Sluneční stráň. Motoristé i chodci, věnujte zvýšenou pozornost
při přechodech nebo průjezdech v místě překopů vozovky nebo
chodníků.
MÁTE PROBLÉM S OPRAVAMI? … Můţete vyuţít nabídky pana













Libora Maška. Opravy-údrţba ve stavebnictví, Servis elektroinstalace, vodoinstalace - odpady - kanalizace tel: 499
871 357, mobil: 603 368 332, adresa: ulice 5. května 442, 542
24 Svoboda nad Úpou
ŢÁDOST O PŘÍSPĚVEK … na provoz motorového vozidla pro
tělesně postiţené občany na období od 1.1.04 do 31.12.04 formulář je k vyzvednutí na Městském úřadu ve Svobodě nad
Úpou.
PÉČE O KRAJINU … Do 30. dubna lze odevzdávat ţádosti na
správě KRNAP ve Vrchlabí o dotaci z Programu péče o krajinu na
údrţbu horských luk. Podmínkou je péče o víc neţ půl hektaru,
která se nachází na území parku a je v katastru vedená jako
trvalý travní porost. Správa nepodporuje mulčování a plochy
vyuţívané k podnikatelským účelům. Ţadatelé musí louky
posekat, uklidit trávu, odstranit nálet, pročistit struţky.
TONY BENNET… , který pomohl hráčům SB Rýchory vstup do
Extraligy vzkazuje: Hello Everybody! It's been a busy winter, but
just in time for the opening of the 2004 baseball season, please
check out: www.thehitdr.com Warm Regards! Anthony
Bennett
AKTUALIZACE WEBOVÝCH STRÁNEK … ZŠ Svoboda nad
Úpou proběhla v pondělí 5. dubna. Občanů, kteří umějí hledat na
Internetu ve Svobodě přibývá. Určitě je potěší mnoho nových
zajímavých informací ze ţivota školy, najdou seznamy ţáků
všech devíti tříd, rozvrhy hodin apod. Pro ty dříve narozené,
kteří ještě cestu k počítači nenašli, připravíme občas výčet
nejzajímavějších informací, které přetiskneme v našem
čtrnáctideníku.
DEN ZEMĚ … v sobotu 24. dubna 2004 a v okolních proběhnou
v našem mikroregionu ekologické akce, na kterých se budou
podílet školy, pracovníci Knapu a ekologického centra SEVER.
Podrobný program se dočtete v příštím čísle SF.
VOLNÝ ČAS … dětí a mládeţe se snaţíme vyplnit pestrou
nabídkou sportovních činností, které organizujeme o víkendech a
prázdninách v našem mikroregionu (ve Svobodě nad Úpou, v
Mladých Bukách a Horním Maršově). Informace vám kdykoliv
podáme na tel. 499 871 243, mob. 737 683 333 nebo mailem:
stondr@volny.cz.
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