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Úvodník - Začínáme novou kapitolu
S mými úvodníky to je jako se třemi oříšky pro Popelku. Obvykle
píšu o tom, co mi v posledních dnech - nebo dokonce hodinách cvrnklo o nos. Tentokrát mi o nos cvrnklo tolik informačních oříšků a
ořechů, ţe to ani do úvodníku nenacpu.
Především jste si mohli všimnout, ţe jsme zavedli novou cenu.
SF uţ ne za kačku, ale za tři. Pokud vám to neudělá díru do rozpočtu a
zůstanete nám věrni, vynasnaţíme se alespoň poshánět tolik
informací, co se do vás vejde.
Slibně se rozjíţdí spolupráce s mladými lidmi. Vydatně v
posledních týdnech pracují na získávání, ukládání a zpřístupnění
informací dva mladí studenti - Jaroslav Horák (absolvent hradecké
průmyslovky specializované na přenos informací, práci s digitální
technikou apod.) a ţák mladobucké základky Petr Tůma. Výsledky
jejich práce můţete vidět v čítárně místní knihovny.
Svou spolupráci nabídli i dva bývalí ţáci - dnes jiţ zkušení
počítačoví experti - Leo Galamboš (kdysi vynikající šachista svobodské
školy) a Tomáš Wolf (bývalý výborný baseballista, dnes vysokoškolský
student v USA). Ocituji jeho nabídku:
"Dobry den, rad bych poblahopral ke krasnenmu, kulatemu
vydani. Rad bych se Vas zeptal na jednu vec, nad kterou jsem se
zamyslel jiz nekolik mesicu, avsak spousti byla informace o konkurzu
na budovani pocitacove komunikacni site. Rad bych prispel do SF
svymi skromnymi znalostmi o pocitacich a komuni-kacnich sitich.
Nevim vsak, zda by to bylo vhodne a zaroven upozornil, ze nemam
moznost psat s hacky a carkami. Zacal jsem si pripravovat osnovu,
ktera by mohla provest ctenare z principu osobniho pocitace do
principu sitovych standardu a to nejen formou vysvet-leni faktu, ale
zaroven prirovnanim ke kazdodennim procesum v nasich zivotech.
Dekuji a preji hodne stesti Tomas Wolf"
Okamţitě jsem odpověděl (předpokládal jsem, ţe je Tomáš uţ
doma ve Svobodě): "Ahoj Tomáši, moc jsi mě potěšil, ţe ses ozval.
Samozřejmě uvítám Tvůj seriál a rád doplním chybějící čárky a háčky.
Kdyţ to stihneš, nejbliţší SF píšu zítra. Taky jsem moc zvědavý na Tvé
záţitky z USA i na Tvé současné působení. S vykáním se nezatěţuj,

oba jsme dospělí - a pokud vím, tak v angličtině se tykání a vykání
nerozlišuje, takţe Ti to nebude činit potíţe ani v češtině. Aţ budeš mít
čas, zastav se u mne." Odpověď jsem dostal obratem:
"Dekuji za rychlou odpoved, pristi vydani SF jiste nestiham,
nebot se budu snazit psat o nocich a vikendech. Ja totiž mam pred
sebou dalsi semestr zajimavych predmetu tady v Saint Louis. Domu
prijizdim nekdy pred vanoci. Zacnu nejprve obecne o skladbe pocitace
a jak to tam funguje a nasledne budu navazovat jak dve takoveto
entity mohou komunikovat navzajem a nasledne bych to navazal na to
jak se to propojuje s modernejsimi technologiemi od modemu, ISDN,
DSL, ruznych optickych siti, satelitnich signalu az k 'novym'
bezdratovym standardum... Mohl bych take kratce povypravet o
prinosech vypocetni techniky do ekonomie podniku, planovani a
strategickych rozhodnuti. Je také mozne, ze se do toho tak zapletu, ze
tomu nikdo nebude rozumet, ale budu se snazit vse vysvetlil s cistym
znazor-nenim na vsednich vecech a take jednoduchymi grafy a
diagramy. Dekuji za vsechno a preji hodne uspechu -- Tomas Wolf"
Ještě aktualitu: Úterky mám ve škole volno. Mohu tedy v klidu
psát noviny - nebo se podílet na podobných akcích, jako jsou besedy v
místní knihovně s báječným kronikářem panem Koudelkou (o tom
někdy více). Kdyţ jsme dnes s Jardou Horákem vycházeli z radnice,
naskytl se nám zajímavý pohled (i poslech). Paní Růţena Pozděnová
nad mapou vysvětlovala skupince turistů, kudy se dostanou k lanovce
na Černou horu. Připomínám zastupitelům, ţe jsme o zřízení
informačních tabulí jednali a hlasovali mnohokrát. Kdy se turisti
dočkají?
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
1. so
út
2. so
3. so
4. so
5. so
13. út
6. so
7. so
8. so

9/8
12/8
16/8
23/8
30/8
6/9
9/9
13/9
20/9
27/9

17.00
17.30
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
17.00
16.30
16.30

Lánov Svoboda
Svoboda
Svoboda
Kunčice
Svoboda
Svoboda
Úpice Svoboda
Podhůří

Svoboda
- Volanov (pohár)
- Dol. Kalná
- Pilníkov
- Svoboda
- Hostinné
- Strážné
Svoboda
- Libeč
- Svoboda

4:3
1:2
1:0
0:0
2:5

(0:0)
(0:0)

9.
10.
11.
12.
14.

so 4/10 16.00
so 11/10 14.00
so 18/10 15.30
so 25/11 14.30
so 1/11 14.30

Svoboda - H.St. Město
St. Buky - Svoboda
Svoboda - Černý Důl
Kocbeře - Svoboda
Svoboda - Lánov

BASEBALL
Výsledky a rozpis zápasů týmu SB Rýchory:
so 30.8.
ne 31.8.
so 6.9.
ne 7.9.
so 13.9.
ne 14.9.
so 20.9.
ne 21.9.
so 27.9.
ne 28.9.
4.-5.10.

14.00 Sokol Hluboká - SB Rýchory
6:5
14.00 SB Rýchory - Sokol Hluboká
10:9
14.00 SB Rýchory - Třebíč Nuclears
8:7
14.00 SB Rýchory - Pelik. Bučovice
7:6
14.00 Arrows Ostrava - SB Rýchory
14.00 Orlice Choceň - SB Rýchory
14.00 SB Rýchory - Arrows Ostrava
14.00 Pel.Bučovice - SB Rýchory (v Olom.)
14.00 Třebíč Nuclears - SB Rýchory
14.00 SB Rýchory - Orlice Choceň
náhradní termíny

Aktuální tabulka baráţe:
1 Arrows Ostrava
2 SB Rýchory
Sokol Hluboká
4 Orlice Choceň
5 Pelicans Bučovice
Třebíč Nuclears

4
4
4
4
4
4

W
4
3
3
2
0
0

L
0
1
1
2
4
4

%
100
75
75
50
00
00

1
1
2
4
4

O příštím víkendu nás čekají dva nejtěţší, navíc klíčové zápasy. V
sobotu hrajeme doma s dosud neporaţeným týmem Arrows Ostrava a
v neděli zajíţdíme do Chocně. Podpora diváků by našemu týmu velmi
pomohla!
Další víkend hrajeme v Ostravě proti největšímu favoritu na
postup a další den v Olomouci odvetu proti Pelikans Bučovice. Poslední
zápasy hrajeme v sobotu 27.9. v Třebíči a závěrečný v neděli 28.9.
doma s Orlicí Choceň.
Roman Klempíř
nahoru - obsah

Sbor dobrovolných hasičů ve Svobodě - 135.výročí založení sboru
Hasiči děkují všem sponzorům a lidem, kteří byli nápomocni při
přípravách a realizaci oslav 135. výročí zaloţení dobrovolného sboru
hasičů ve Svobodě nad Úpou:































Městský úřad Svoboda nad Úpou
Obecní úřad Horní Maršov
Pivovar Krakonoš Trutnov
MAVL s.r.o.
Autodoprava Jiří Vlček
Štěpánský a Fišer
Cukrárna Aneta
Potraviny ČEMA
Restaurace Helena
Hospůdka u Karla IV
DAROS p-Smolíková
TABÁK Leškovi
Potraviny p.Horák
Restaurace Národní dům
Kiosek Eva - p-Haladyna
Květinové centrum - p. Bridziková
Restaurace Jitřenka
Zelenina p.Šubrová
Květiny U tří hořců - p.Dubská
K.H.R. Rýchorka
AQUA BAR p. Janouš
Viamont s.r.o.
Restaurace Měšťanský dům
T.I.C Krkonoše
Dudková Šárka
p.Koubová
p.Štanc Vladimír
p.Novák Josef
Pekárna "TRIUMF"

Dále děkujeme za pomoc a materiální zabezpečení především
paní Zykové a manţelům Volfovým za pomoc v občerstvení,
zaměstnancům školní jídelny za přípravu guláše, kolegům hasičům z
Horního Starého Města za rychlou pomoc při realizaci druhého pivního
stánku, panu Stanislavu Ondráčkovi za přípravu pamětních listů, Janu
Musilovi za pomoc při zavedení elektrického proudu do stánku
občerstvení, firmě A + K za půjčení chemického WC, firmě BAK za
zapůjčení el. rozvaděče, panu Klimešovi, paní Grubnerové, manţelům
J. a A. Kapuciánovým a panu Královi D. za zapůjčení zahradního
nábytku a ţidlí. Policii ČR ve Svobodě n.Ú. za zabezpečení průvodu.
Pokud jsme s poděkováním na někoho zapomněli, omlouváme se.
Děkujeme všem za hojnou účast, byli jste bezva.
Pozn.red.: Fotografie z celé akce najdete v městské knihovně. Tam si
je můžete nejen prohlédnout, ale také stáhnout na CD nebo na
paměťovou kartu digitální fotokamery. Slavnost fotografovalo a

natáčelo několik desítek fotoamaterů. Potěší nás, když dáte své
fotografie nebo videozáznamy k dispozici návštěvníkům městské
knihovny. Studenti Petr Tůma a Jarda Horák je zpracují do databáze
pro potěšení všech zájemců.
-so
nahoru - obsah

"Krkonoše ze sedla kola"
je název projektu Svazku měst a obcí Krkonoše, který by měl v
horizontu dvou aţ tří let vylepšit v horských a podhorských oblastech
Krkonoš podmínky pro cykloturistiku všech věkových kategorií včetně
rodin s dětmi.
V průběhu léta mapoval cyklistický terén Mgr. Petr Ďoubalík,
který své putování po regionu zrekapituloval: "Cyklotrasy jsou stezky,
které vedou odněkud někam. Já jsem měl za úkol zmapovat síť, resp.
terén všech komunikací v Podkrkonoší, po kterých lze jezdit na kole a
které fakticky navazují na zmíněné cyklotrasy na území Krkonošského
národního parku. Těch je podle informace Ing.Petra Štěpánka ze
Správy Krnap více neţ 300 kilometrů. K nim přibude dalších zhruba
500 kilometrů cyklostezek. Ty by měly být v dohledném časovém
horizontu vyznačeny, udrţovány a také propagovány."
Pracovní cyklistická mapa Petra Ďoubalíka je vybarvena
červenými čarami a vyznačena několika druhy opakujících se
poznámek. Mgr. Ďoubalík k tomu doplňuje: "Mám tu vytypované i
cesty, které zatím nemají své opodstatnění, aţ na základě ucelené sítě
z nich vzniknou cyklotrasy, které má smysl propagovat. Já osobně
preferuji, stejně tak jak jsem poznal v zahraniční, propagaci
jednotlivých treků. Na kaţdém jednom letáčku je vţdy konkrétní oblast
s vyznačenou cyklostezkou s dalšími podstatnými informacemi,
například o typech na různé kategorie ubytování, apod."
Krkonoše s Podkrkonoším mají veliký cykloturistický potenciál,
který, podle slov Mgr. Ďoubalíka, zatím není vyuţit. "Kdyţ jsem během
léta Podkrkonoším na kole cestoval, porovnával jsem počty lidí v
terénu s mnoţstvím cykloturistů v Jizerských horách a Českém Ráji.
Byl jsem překvapen, jak byly Krkonoše a Podkrkonoší oproti nim
prázdné. Proč by kdo po Krkonoších a v Podkrkonoší cestoval, kdyţ tu
není zmapovaný terén," vysvětluje P.Ďoubalík.
Projekt "Krkonoše ze sedla kola" by mělo řešit vytvoření
dopravního systému, který umoţní cykloturistům, pěším turistům, ale i
lyţařům vyuţívat autobusovou, ţelezniční dopravu a lanové dráhy.

P.Ďoubalík doplňuje: "V horách je mnoho moţností, ale veřejnost je
zatím neumí, resp. nemůţe vyuţít. Podle mého zjištění jsou Krkonoše
ideální k méně náročným dlouhým sjezdům převáţně z kopce. Cesty
jsou dlouhé od 30 do 50 kilometrů, začínají na hřebenech hor a
"tečou" do kraje."
Právě jejich sjíţdění je základem ideového návrhu projektu
propojení páteřní trasy východní a západní části Krkonoš (Harrachov,
Rokytnice n/Jiz., Jablonec n/Jiz., Jilemnice, Vrchlabí, Svoboda n/Úpou,
Trutnov) včetně spojení horských částí s podhůřím. Propojení by měly
zajistit cyklobusy pro přepravu osob a kol, které budou mít na sedmi
stanovištích své další přípoje.
"Krkonoše - hory bez hranic"
Jak potvrdil Dr.Pavel Klapuš, konzultant Svazku "Krkonoše ze
sedla kola" navazují na jiţ fungující projekt - magistrála "Krkonoše lyţařský běţecký ráj". "Je třeba zoficiálnit trasy, jízdu na kole podpořit
zajištěním dopravní obsluţnosti lokalit a konečný produkt
marketingově vhodně vyuţít". V současné době probíhají jednání s
přepravci ČSAD Semily a OREDO Hradec Králové. O spolupráci na
rozvoji cyklotras mají zájem i na polské straně Krkonoš. Protoţe je
záměr z jejich strany příznivě přijat, bude zpracováván a prezentován
jako příhraniční spolupráce v rámci dalšího motta Svazku "Krkonoše hory bez hranic"."
Zpracovala: D.Palátková
nahoru - obsah
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Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz




KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. Hostinné … závod 2 zpracování pracoviště Svoboda n.Úpou p ř i j m o u :
2 strojvedoucí ve výrobě kotoučků
1 strojvedoucího ve výrobě tiskopisů
2 pomocníky u zpracovatelského stroje
všechna pracovní místa jsou na 3 směny, přednost mají vyučení
ve strojírenském oboru.
Kontakt: tel.499 501 316 p. Jiřičková
Váţení spoluobčané,
Minulý týden se konala schůzka s ubytovateli ve Svobodě. I kdyţ
se jí zúčastnilo opravdu jen velice málo lidí, myslím, ţe byla pro
obě strany přínosná. Pan Mgr. Hynek nás seznámil s vizí a plány
společnost MEGA plus s.r.o. Chtěli jsme společně s komisí pro
rozvoj cestovního ruchu s ubytovateli hovořit, co očekávají od

města a jaké mají představy, co by se dalo vylepšit a jak
spolupracovat, aby to bylo pro všechny přínosné a podařilo se
nám nalákat více hostů. Mimoto se naskytla otázka, jak a za
jakých podmínek by se měli ubytovatelé finančně podílet na
provozu skibusu. Město se chce finančně podílet, ale jistě ne sto
tisíci Kč. Myslím, ţe skibus je pro nás ubytovatele přínosem a
máme tím atraktivní sluţbu, kterou můţeme našim hostům
nabídnout. Je jedno, jestli ji vyuţívají, či ne. Pan Mgr. Hynek si
vyslechl návrhy, jak zlepšit obsluţnost, tj. kde by bylo vhodné
zastávku skibusu přidat apod. Ale jak jsem jiţ napsala na
začátku, bylo nás na schůzce velice mál na to, aby si člověk
udělal úsudek, co je pro většinu přijatelné a co ne. Doufám
proto, ţe na příští schůzku přijdete ve větším počtu pobejt a
popovídat si. Je to v zájmu všech, kteří jsou na turismu
existenčně závislí.
Dagmar Berrová


KNIHOVNA PRO VÁS… připravila spoustu fotografií tří autorů
(pana Aloise Miláčka, p. St. Ondráčka a sl. Šírín Behjoudiové) ze
sobotních oslav 135leté činnosti SDH ve Svobodě nad Úpou.
Uvítáme i další příspěvky - nejen z této akce. Prosíme také
vlastníky zajímavých fotografií Svobody a okolí z let minulých,
aby je přinesli do knihovny. Fotografie nebudou dále šířeny ke
komerčním účelům. Budou pouze přefoceny a uloţeny na CD.
knihovnice Pavla Tůmová





Výzva pro zájemce o bydlení ve Svobodě nad Úpou Vyzýváme
další váţné zájemce o bydlení, kteří zatím nepodali členskou
přihlášku do nově vzniklých bytových druţstev LÁZEŇKA a
PRAMEN, která vznikla za účelem výstavby nových bytů ve
Svobodě nad Úpou v Lázeňské ulici, aby tak učinili co nejdříve. V
současné době probíhá zápis bytových druţstev do obchodního
rejstříku, tak aby mohla plnit jiţ svou funkci. Zároveň probíhají
intenzivní práce při přípravě smlouvy o sdruţení finančních
prostředků mezi Městem a druţstvy. Na informativní schůzce
konané ve školní jídelně v červenci byli zájemci seznámeni s
finančními poţadavky a s přípravou celé výstavby. Veškeré
informace o výstavbě, o vstupu do druţstva včetně vyplnění
členské přihlášky a výběru základního vkladu ve výši 10.000,-Kč,
poskytnutí schválených stanov a dalších informací o výstavbě
získají zájemci na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou u paní
Ivany Balcarové. (tel. 499 871 921, email:
iva.balcarova@musvoboda.cz )
NEZTRATILI JSTE MOBIL?… Po hasičské oslavě zůstal na hřišti





u sokolovny zapomenutý mobil. jeho majitel(ka) se můţe o něj
přihlásit na Městském úřadě.
Výzva pro členy lyžařského oddílu ve Svobodě nad Úpou.
Vedení lyţařského oddílu oznamuje všem svým členům
lyţařského oddílu, ţe od soboty 6.9.2003 se pravidelně konají
kaţdou sobotu od 8 hodin na lyţařském svahu Duncan brigády.
Zároveň připomíná, ţe do 15. října 2003 je nutné zaplatit
členský příspěvek ve výši 100,- Kč na rok 2004 (vybírá Iva
Balcarová). Pokud nebude tento příspěvek zaplacen, zaniká
členovi LO členství v lyţařském oddíle.
JANSKOLÁZENŠTÍ HASIČI DĚKUJÍ… Váţená redakce, rád
bych Vaším prostřednictvím poděkoval občanům ţijícím nebo
podnikajícím ve Svobodě nad Úpou, kteří přispěli sponzorskými
dary na letní dětský tábor pořádaný Sborem dobrovolných
hasičů v Janských Lázních. Jsou to: Alek Pejos, Jan Adam Dehtochema, Jaroslav Ţalud - drogerie Jája, Miroslav Hedvičák Měšťanský dům, Iva Voňková - kadeřnictví a Milena Sochorová papírnictví.
Ladislav Dvořáček, starosta SDH Janské Lázně
nahoru - obsah

