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Úvodník - Čarodějnice se líbily! Ale co dětský den?
Krásné, ale krátké…
Věřím, ţe po letech proběhly čarodějnice skvěle za bohaté účasti
jak čarodějnic, tak návštěvníků. Musím však omluvit moji krátkou
účast (přesto, ţe moje účinkování bylo domluveno do 22. hodiny). Při
tom přílivu vody, kdy se mi všichni okolo snaţili pomoci a střídavě
nade mnou různě vylévali vodu z plachty došlo bohuţel k tomu, ţe mi
na aparaturu "trochu" pršelo a nateklo mi i do kufru s CD. Kaţdý
rozumný člověk pochopí, ţe elektroniku nelze za tohoto stavu dále
pouţít bez rizika poruchy. Proto se všem návštěvníkům touto formou
omlouvám, a snad někdy příště za lepších podmínek !
A. Miláček
Dětský den se vloni v našem městě vydařil. Škola uspořádala ve
spolupráci s místními podniky a hasiči krásnou soutěţ na hřišti u
sokolovny, parta schopných organizátorů zajistila zajímavou atrakci
(lanovku) a počasí dětem také přálo. Letos je zatím ticho po pěšině.
Stihneme do příštího vydání novin (závěrem měsíce května)
informovat děti i veřejnost o programu na Dětský Den ve Svobodě?
Zatím máme jedinou zprávu od rybářů, kteří připravili jiţ tradiční
rybářskou soutěţ na Albeřickém rybníku, víme o tom, co chystají
sousední obce, ale aktuální informace z našeho města ještě nemáme.
-so
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL

Muţi SK Svoboda jsou v aktuální tabulce na krásném čtvrtém místě po
sérii vítězství:
14 SK Svoboda - Sokol Kunčice 3:0 branky: Louda, Karlík, Matějka
15 SK Svoboda - Jiskra Bernartice 3:1 branky: Karlík 2x, Matějka 1
16 FK Volanov - SK Svoboda 2:3 branky: Matějka 2, Hendrych 1
17 FC Vrchlabí B - SK Svoboda 1:3 branky: Roudný 2x, Karlík 1
18 SK Svoboda - FC Mladé Buky B 0:1
19 So Dolní Branná - SK Svoboda 1:5 Karlík 3, Matějka 1, Kyncl 1
(pk)
20 SK Janské Lázně - SK Svoboda 0:2 Matějka 1, Louda 1
V posledním derby potěšili naši hráči své příznivce perfektní hrou a
obětavým výkonem všech hráčů i v závěru utkání, kdyţ dohrávali po
vyloučení hráče v deseti.
Karel Fiala
Mladší ţáci
26. 4.2003 Horní Maršov - Svoboda nad Úpou 5:0 (1:0)
Po zimní přestávce jsme poprvé nastoupili na velkém hřišti proti
třetímu celku okresní soutěţe z Horního Maršova. Na utkání jsme
odjíţděli s odhodláním uhrát alespoň bod. Zpočátku jsme byli domácím
vyrovnaným soupeřem, ovšem po 15 minutách dostál brankář Turyna
nešťastný gól. Do konce prvního poločasu jsme jen dokázali Bočkem
nastřelit břevno maršovské branky. V druhém poločase se nám
nepodařilo vyrovnat, naopak hned v úvodu přidali ţáci Horního
Maršova další gól. Svoboda odpověděla znovu pouze tyčkou a pomalu
dohasínala naše naděje na vyrovnání. Do konce zápasu Horní Maršov
uţ jen kontroloval a postupně vstřelil další tři branky.
Sestava našeho mužstva: Turyna Tomáš - Králová Sandra (c),
Kopečný Tomáš, Boček Marek - Ebert Patrik, Machan Jakub, Berro
Lukas (Miškovský Vráťa), Trejbal Adam - Beneš Petr, Rydval Filip,
Pospíšil Bolek (Gloss Martin).
Další výsledky:
Rtyně - Vítězná 0:1
Mladé Buky - Rudník 0:15
Poříčí - Bernartice 4:0
10. 5. 2003 Svoboda - Rtyně 2:5 (1:2)
I kdyţ jsme nastoupili s velkou vůlí, začátek byl znovu ustrašený a
rozpačitý. Sestava téměř stejná jako v minulém kole: Tomáš Turyna Marek Boček, Filip Rydval, Sandra Králová (c) - Patrik Ebert, Jakub
Machan, Adam Trejbal, Matěj Říha - Bolek Pospíšil, Lukáš Berro, Petr

Beneš. Náhradník Pavla Kuricová. Po několika nevydařených akcích
jsme dostali dvě branky. Poté ovšem začal koncert malých
svobodských fotbalistů. Po pravé straně perfektně unikl Bolek Pospíšil
a krásně nacentroval do velkého vápna a vše dokonal malý velký muţ
Lukáš Berro a stav byl hned přijatelnější. Po přestávce jsme změnili
hru v útoku - na hrot útoku jsme postavili Adama Trejbala, který v
úvodu druhého poločasu okamţitě vyrovnal na 2:2 po přihrávce Petra
Beneše. Bohuţel z našeho pohledu to bylo vše. Aktivitu v utkání
převzali ţáci Rtyně a v rychlém sledu nám nastříleli další dvě branky.
Potom jiţ do konce utkání hru kontrolovali a přidali ještě jeden gól. Je
škoda, ţe se na utkání nedostavili Ondra Mohr, Tomáš Kopečný, Jakub
Kulda, Vráťa Miškovský a Martin Gloss. Moţná jsme mohli pomýšlet i
na vítězství.
Další výsledky tohoto kola:
Horní Maršov - Rudník 2:3
Vítězná - Bernartice 8:0
Ml. Buky - Poříčí odloţeno
Tabulka po 9. kole:
1. Rudník 27 bodů
2. Poříčí 19
3. H. Maršov 14
4. Rtyně 13
5. Vítězná 13
6. M. Buky 7
7. Svoboda 6
8. Bernartice 0
Tréninky jsou v úterý a čtvrtek od 16 do 18 hodin. Přivítáme
další hráče ročník 1991 - 1992. Další mistrovské utkání se hraje 17.5.
v Rudníku od 13.00 hodin. Odjezd z náměstí v 11.15.
Miloš Machan - trenér
BASEBALL
Extraligový muţský tým SB Rýchory hrál o víkendu třikrát s
Technikou Brno - po dohodě se soupeřem odehrál všechna tři utkání
doma (úspora jízdného do Brna). Ve všech třech zápasech svému
soupeři podlehl, i kdyţ v prvním a hlavně ve třetím zápase chybělo
Rýchorám k vítězství jen velmi málo. Výborně nadhazující Bob Roudný
umoţnil soupeřům docílit pouze jediný doběh za devět směn, další dva
získala Technika errory (chybami obránců) v poli, ale domácí tým

citelně postrádal kvalitnější pálkaře.
Béčko muţů SB Rýchory pokračovalo ve svých suverénních
výkonech v oblastní soutěţi. Porazilo lídra soutěţe Tempo Praha C
vysokým rozdílem po sedmé směně 18:2 (podobně jako své předešlé
soupeře). Diváky potěšil parádní homerun Radima Sklenára - aţ na
střechu udírny (za tři body) i parádní hra celého týmu. V neděli jelo
béčko na svůj první zápas na hřišti soupeře - do Roudnice nad Labem.
Také tam nepřerušilo dosavadní tradici a porazilo soupeře 11:1
(rozdílem po sedmé směně). V aktuální tabulce soutěţe je bezpečně
na prvním místě. Příští víkend má béčko volno, další zveme diváky
opět na svobodský stadión. V sobotu 24.5. ve 14 hodin hostíme
váţného aspiranta na postup do České národní ligy - Laso Kladno. Je
to poslední zápas béčka doma, zbytek jara hrajeme jenom venku!
24.5.
07.6.
08.6.
14.6.
15.6.
22.6.

14.00
10.00
11.00
14.00
11.00
11.00

Rýchory B - Laso Kladno
Tempo Praha C - Rýchory B
Rakovník - Rýchory B
Česká Lípa - Rýchory B
Jablonec B - Rýchory B
Kladno - Rýchory B

ŠKOLNÍ SPORTOVNÍ KLUBY
Srdce kaţdého sportovního příznivce potěšil výkon ţáků
svobodské školy, kteří pod vedením svého učitele Mgr. Karla Ševčíka
vyhráli okrskový přebor v malé kopané. Aktuální zprávu ještě ve
stejný den dodal Miloš Rejl:
Ve středu 7. května se utkaly čtyři týmy starších a šest týmů
mladších ţáků v turnaji o jediné postupové místo v malé kopané (4+1)
na travnatém hřišti v Poříčí. Zvítězil tým ZŠ Svoboda nad Úpou ve
sloţení: J. Janovec, M. Hajdík, V. Jiránek, M. Reil, S. Kašpar, M. Pelcl,
J. Kricnar, D. Poláček.
Výsledky:
Svoboda - Mladé Buky 0-0,
Svoboda - Bernartice 1-0 (Miloš Rejl)
Svoboda - Poříčí 1-0
Gól dával po bleskové akci Vojty Jiránka v úvodu zápasu Miloš Rejl a
tým jiţ vítězství obětavou hrou celého týmu udrţel. Skvěle zachytal
Jakub Janovec.
Miloš Rejl
TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
Prvního ročníku "O pohár města Svobody nad Úpou" ve stolním

tenise se zúčastnilo 30 hráčů. Hrálo se v klubu Rýchorka o medaile,
věcné ceny a pohár pro vítěze kaţdé kategorie. Patronát nad turnajem
mělo město Svoboda nad Úpou. Ceny předala starostka města Dáša
Berrová, která se turnaje osobně zúčastnila jako hráč. Hrálo se s
velkým nadšením a všechny kategorie byly velmi vyrovnané. Všichni
zúčastnění se jiţ těší na prosincový vánoční turnaj, další jsou srdečně
zváni. Všichni budou mít moţnost trénovat. V nejbliţší době bude v
klubu Rýchorka vyvěšený rozpis, kdy budou tréninky oddílu stolního
tenisu a kdy bude herna určena pro veřejnost. Tímto děkujeme městu,
sponzorům a také zástupcům oddílu stolního tenisu, kteří se na turnaji
a přípravě haly podíleli.
Prvních pět z kaţdé kategorie:
Chlapci do 16 let
1. Martin Búš
2. Pavel Balcar
3. Miloš Reil
4. Lukáš Fencl
5. Boleslav Pospíšil
Dívky do 16 let
1. Tereza Krčmářová
2. Lucie Slaninová
3. Michaela Búšová
4. Lenka Středová
5. Katka Cejnarová
Muţi nad 16 let
1. Jan Sajner
2. Martin David
3. pan Horák
4. pan Munzar
5. pan Kováč
Ţeny nad 16 let
1. Michaela Hůrková
2. Dana Hůrková
3. Dagmar Slaninová
4. Šárka Dudková
5. Helena Černá
Šárka Dudková
SOFTBALL
V pátek se koná okresní přebor škol v softbalu smíšených týmů. Se
svobodským ţáky jsme se na fotbalovém turnaji v Poříčí dohodli, ţe se
soutěţe zúčastní.
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Společenské organizace
RYBÁŘI
Český rybářský svaz - MO Horní Maršov
Vás zve na tradiční rybářské závody
sobota 31. května 2003 - závody pro dospělé
neděle 1. června 2003 - závody pro děti
Místo: Horní Maršov - Albeřický rybník
Prezentace dospělých: 6.00 - 6.55 hodin
Prezentace dětí: 7.30 - 7.55 hodin
Start závodů: I. kolo 7-10 hod., II. 10.30 - 13.30
Pravidla závodů: V průběhu závodů se dodrţuje platný rybářský řád.
Loví se na jednu udici, max. dva návazce (přívlač je nepřípustná). Loví
se kapr, amur, pstruh.
Změřená a zapsaná ryba se vrací do rybníka. Kaţdý centimetr ryby je
jeden bod. Závodník s největším počtem bodů se stává vítězem. V
případě rovnosti bodů vítězí závodník s větší ulovenou rybou.
Upozornění: Závodníci a pořadatelé se zúčastňují na vlastní
nebezpečí. Od vysazení ryb aţ po skončení závodu dětí je sportovní
rybolov zakázán! Občerstvení zajištěno!
Petrův zdar!
Jiří Kaňka, Ředitel závodu
Rudolf Hofer, hlavní rozhodčí
nahoru - obsah
Dopisy čtenářů
Dobrý den pane Ondráčku,
píšu vám ve Wordu, protoţe to třeba budete moci hned
pouţít.Ale nebudu se vůbec zlobit, spíš budu velice rád, kdyţ to nějak
upravíte.
Takţe začnu pěkně od začátku. Kdyţ jsme se naposledy viděli
tak jsem sháněl materiály a podklady pro svou diplomovou
(bakalářskou) práci. Práci jsem obhájil, přiklepli mi titul Bakalář a
dostal jsem diplom.

Po prázdninách jsem přestoupil do Olomouce. Momentálně
studuji 1-3 ročník zároveň, teda spíš dodělávám to co mi chybí
(předměty, které jsem v Liberci nestudoval). Příští rok bych snad mohl
studovat jiţ čtvrtý ročník na katedře rekreologie na fakultě tělesné
kultury. Je to docela zajímavé studium, hodně odlišné od studia v
Liberci. V některých předmětech je to o propojování vědomostí z toho
co jsem se uţ naučil v Liberci, ale ve většině předmětů to jsou úplně
odlišné věci zaměřené do úplně jiných oblastí. Hodně se zabýváme
různými formami studia a vyučování jako je třeba záţitková
pedagogika. No nicméně i přesto, ţe jsem musel být hodně ve škole,
stihnul jsem dost lyţovat a začal jsem se trochu víc soustředit na
novou disciplínu, která se nazývá skicross někdy také skiercross nebo
prostě velice zjednodušeně ski-X.
Ski-X je disciplína podobná motokrosu a závodníci jsou i podobně
vybaveni. Teda jak kdo. Někdo je opravdu jako v brnění, ale někdo
nevozí aţ na helmu, která je povinná, skoro ţádné chrániče. Něco
hodně podobného se uţ nějaký čas jezdí na snowboardech a říká se
tomu bordercross. Ski-X se u nás jezdí teprve druhý rok a je to velice
dynamicky se rozvíjející disciplína. Celé to spočívá v tom, ţe do trati,
která je plná nerovností, boulí, skoků a klopených nebo neklopených
zatáček startují čtyři, někdy také šest, závodníků najednou. Startuje
se ze speciálních startovních bloků (podobné se pouţívají při
paralelním slalomu) a je to dost nebezpečné. Zajímavé je to hlavně
proto, ţe závodníci jsou hned po startu v těsném kontaktu a tak
trochu se na trati perou mezi sebou. Závod má docela přísná pravidla
a je to disciplína uznaná FIS a letos se jel první seriál Světového
poháru.
Loni jsem trénoval aţ do dubna "děti" (10 - 16 let) z Lokomotivy
Trutnov. V létě jsem s nimi byl na soustředění i přesto, ţe uţ jsem
nebyl jejich trenér. Absolvoval jsem s nimi i podzimní přípravu na
ledovcích, protoţe s nimi neměl kdo jezdit. Sám jsem tam toho moc
nenatrénoval, ale alespoň občas jsem se svezl a hlavně jsem byl na
lyţích. Nadělal jsem si tím sice trochu problémy ve škole, ale nakonec
to vše dopadlo dobře.
Ve zkouškovém období jsem začal zase trochu trénovat a těšil
jsem se na první závody. Těšil jsem se ze dvou důvodů, první byl, ţe
potkám kamarády a zazávodíme si spolu, ale ten druhý a mnohem
důleţitější a podstatnější byl, ţe vyzkouším nové lyţe. Moţná, ţe jste
slyšel o tom, ţe se v Ţacléři vyrábějí nějaké lyţe, uţ asi pět let se tam
vyrábějí v jedné malé továrně lyţe pro Rakousko, nevím přesně co je
to za lyţe a pro jakou firmu, ale to není podstatné. Podstatné je, ţe
loni se v této malé továrně začali vyrábět i lyţe určené pro závodníky.
Lyţe se jmenují LUSTI, název dostali po jejich výrobci, který se
jmenuje Milan Luštinec. (Moţná, ţe to je i dobrý nápad na nějakou
reportáţ pro vás. Kdybyste chtěl tak vám na Milana Luštince dám

kontakt.) Abych neodbočoval. Takţe dostal jsem od Milana dva páry
lyţí abych je odzkoušel a řekl mu co si o nich myslím a tak. Dostal
jsem jedny slalomky a jedny obřačky a začal jsem na nich trénovat a
závodit. Byl jsem z těch lyţí nadšený, no prostě bomba lyţe. Celkem
se mi i dařilo na to ţe jsem neměl téměř nic natrénováno. Na FIS
závodech v Čechách jsem se umísťoval do první patnáctky někdy
desítky, takţe celkem dobrý.
No a jak jsem se dostal ke skicrossu? Uţ loni jsem jel několik
závodů Twist extrem tour asi dva nebo tři a dařilo se mi, protoţe jsem
se dostal vţdy na bodovaná místa (prvních 8) a dokonce jsem se
dostal i na stupně vítězů byl jsem 3. Letos jsem chtěl absoulvovat celý
seriál. Mělo to být původně pět závodů. Nakonec se jely jen čtyři
závody a z toho poslední dva byly zároveň Evropským pohárem.
Všechny čtyři závody se jely na velice pěkných tratích ve Špindlerově
mlýně.Moje umístění v závodech bylo následující:18.ledna 2003:
3.místo (po velice pěkném boji ve finálové rozjíţďce, tento souboj
jsem neustál a třetí jsem skončil jen proto, ţe hned po startu jsem
vyřadil jednoho ze závodníků, jinak bych byl aţ 4.), 23.února 2003:
2.místo (poměrně hladce za Tomášem Krausem), 9.března (Evropský
pohár) 2.místo (po spoustě drobných šarvátek, které jsem vţdy
vyhrál, aţ na tu finálovou, kdy jsem po malé šarvátce nedokázal
dohonit Tomáše Krause, který opět vyhrál),10.března (Evropský
pohár) 4.místo (po opravdu tvrdém souboji ve finálové jízdě, hned v
prvních dvou zatáčkách závodu, kdy jsem skončil aţ v ochranných
bezpečnostních sítích). Nakonec z toho bylo celkové druhé místo v
Twist extrem tour První skončil Tomáš Kraus, který se letos stal
vítězem prvního závodu Světového poháru a obsadit za ním druhé
místo a to hned ve dvou závodech rozhodně není ostuda. Letos stejně
tak jako loni byl na Twist extrem tour prostě neporazitelný. Ale příští
rok mu to tak "levně" neprojde.
Nakonec jsem si na Twist extrem tour vydělal dost prostředků na
to, abych se podíval na závody do zahraničí. Mezi závody Twist extrem
tour jsem si odskočil na Chamjam do Chamonix, ale tady se na mě
dost tvrdě podepsali organizátoři závodu, kteří mě diskvalifikovali jiţ v
kvalifikační jízdě, i kdyţ jsem nikde ţádnou chybu neudělal a nemohl
jsem tedy zasáhnout do bojů o první místa. Organizace byla špatná a
nebyl jsem sám, kdo byl poškozen, ale nedalo se nic dělat, protoţe
organizátoři si vedli neustále svou. Bylo to o to horší, ţe tento závod
byl kvalifikací na Xgames (to je taková Olympiáda extrémních sportů,
která se kaţdoročně pořádá v USA). Byla to prostě ostuda pro
organizátory a pro mě osobně to byl celkem drahý výlet.
Po Evropském poháru ve Špindlerově mlýně jsem spolu s
Tomášem Krausem a Jakubem Burdou vyrazil na poslední závod
světového poháru do Francouzského Les Contammines. Ani tady se mi
ale příliš nedařilo, hned v třetí tréninkové jízdě jsem velice špatně

upadl na posledním skoku před cílem a chtěli mě odváţet vrtulníkem
do nemocnice, Nakonec jsem z toho vyvázl "jen" s otřesem mozku,
naraţenými ţebry, které mě bolí ještě dnes a s nataţenými vazy v
lokti, kvůli kterým ještě dnes nehodím prudší příhoz. Nakonec jsem
druhý den ani nenastoupil do závodu a tak pro mě zůstala Francie
velmi smolnou zemí pro tuto sezónu. Hned po světovém poháru jsme
se přesunuli na závod série Saab-Salomon Crossmax do Švýcarska,
ale ani tady jsem nemohl dobře závodit, kvůli svým zraněním z
předešlého závodu. Po příjezdu domů 16. března jsem ještě s velice
bolavými ţebry závodil v Říčkách v Orlických horách a skončil jsem na
6.místě. Na to, ţe jsem se sotva hýbal to nebylo špatné.
Potom jsem musel na týden do školy a hned v sobotu 22. března
začalo ve Špindlerově mlýně Akademické mistrovství v alpských
disciplínách. Ani zde jsem si nevedl špatně a v obřím slalomu jsem si
málem odnesl 3. místo, ale v druhém kole jsem udělal malou chybičku
a ta mě stála pozici na stupních vítězů. Skončil jsem 4. se ztrátou 28
setin na 3. místo. Jinak se mi na akademickém mistrovství a ani na
Mistrovství české republiky, které, jak je uţ zvykem, navazovalo na
akademické mistrovství nedařilo zle, ale ţádný výsledek, který by stál
za zveřejnění jsem nezajel.
29.a 30.března jsem se ještě s formující se skicrossovou
reprezentací ČR, které jsem členem, zúčastnil dvou závodů v
Rakouském Leogangu v oblasti Salbachu. První z nich byl závod SaabSalomon Crossmax série. V tomto závodu se mi příliš nedařilo a
skončil jsem 8. Stále jsem ještě nebyl úplně fit a hlavně jsem se tak
trochu šetřil na druhý závod, který byl posledním závodem Evropského
poháru Ski-X. V tomto závodě se mi povedlo zajed pěkné 4. místo.
Celkem dal součet tří závodů Evropského poháru ski-X 3. místo. Coţ
povaţuji za opravdu největší výsledek této ski-X sezóny a jsem na to
opravdu pyšný.
Na závěr sezóny jsem se ještě podíval do Německa do lyţařské
haly v Dortmundu, kde se 12. dubna jel závod série Saab-Salomon
Crossmax. Ani zde jsem nedopadl špatně. Po startu ve finálové
rozjíţďce jsem se dostal do malé šarvátky s Tomášem Krausem a díky
tomu jsem po celý průběh závodu byl aţ třetí. Po celou dobu závodu
jsem byl doslova nalepený na závodníkovy přede mnou a snaţil jsem
se ho předjet. Shodou okolností to byl závodník z Čech Michal
Novotný. Na posledním skoku pře cílem jsem na něj znovu velice tvrdě
zaútočil a spadl jsem, toho vyuţil závodník, který byl za mnou a
předjel mne, takţe jsem nakonec skončil 4. Tím jsem uzavřel letošní,
velice úspěšnou lyţařskou v mém případě spíše skicrossovou sezónu a
začal jsem chodit do školy a dohánět co jsem zameškal.
V současné době sháním sponzory a také proto vám píši tento
dopis. Chci vás poţádat jestli neznáte někoho z redakce novin, kde by
se mohl nějaký takovýhle, samozřejmě zkrácený článek otisknout a

nebo, ţe bych někomu poskytl rozhovor. Neznám nikoho takového a
vy máte určitě nějaké kontakty, které bych popřípadě mohl vyuţít.
Poslední pro vás bych řekl pikantní zprávou je, ţe jsem začal
znovu asi tak po osmi letech trénovat a v brzké době snad budu i hrát
baseball. Kdyţ skončila zima začal jsem trénovat s olomouckými
Skokany a tento víkend jsem se byl podívat na zápase v Blansku.
Docela mě to baví a mrzí mě jen, ţe nemám více času na trénování.
Tak to je asi tak vše co jsem vám chtěl napsat.
Děkuji a s pozdravem
Zdeněk Šafář
nahoru - obsah
Zpráva ze 3. zasedání komise pro cestovní ruch ze dne 09.05.2003
Přítomni pan Búš, pan Hedvičák, pan Kysela a slečna Dudková
1. Naučná stezka - Komise předloţí radě města Svobody nad Úpou
zpracovaný návrh naučné stezky, která povede částečně po ţluté
značce nad řekou Úpou s výhleden na město, papírny a Dolní
Maršov. Stezka bude mít pět stanovišť a bude ukončena v
Dolním Maršově. První stanoviště na nám.Svornosti bude
výchozí s obecnými informacemi o městě. Stanoviště nad
městem bude pojednávat o historii města, nad papírnami o
vzniku a významu papíren a poslední pohovoří o historii a
současnosti Dolního Maršova. Informace budou vícejazyčné.
Kaţdé stanoviště bude mít svoji lavičku, zároveň se musí stezka
zprůchodnit a provést odvodnění drenáţemi. Předpokládané
náklady jsou ve výši 50.000,-Kč. Z toho je poţadavek na město
ve výši 25.000,-Kč. Zbývající část uhradí místní podnikatelé.
2. Internetové stránky Královehradeckého kraje - Po dohodě s
vedoucím odboru pro cestovní ruch Královehradeckého kraje
PhDr. Čestmírem Jungem, je moţné, aby se podnikatelé v oboru
pohostinství, ubytování a sluţeb prezentovali na internetových
stránkách kraje. První rok je zdarma, další období za nevelký
poplatek. Bliţší informace obdrţíte v informačním středisku od
pana Búše.
3. Prezentace v katalogu Relax - Katalog Relax, je v současné době
jeden z nejlépe vedených katalogů v České a Slovenské
republice, který nabízí pro klienty sluţby, zejména ubytování.
Pokud majitelé hotelů, penzionů a privátů ve Svobodě nad Úpou
budou mít zájem, můţeme společně vytvořit v katalogu stránku
Svobody nad Úpou. Informace o publikaci a cenách obdrţíte opět

v informačním středisku.
Josef Búš, vedoucí komise pro cestovní ruch
nahoru - obsah
Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz









P O Z O R !!!!!!!! … Městský úřad bude ve dnech 22.5. a
23.5.2003 uzavřen
Od 26. 5. 2003 do 10. 6. 2003 bude provoz MěÚ omezen,
úřadovat se bude pouze v 2. patře budovy. Funkční telefon : 499
871 145. Důvodem je rekonstrukce kanceláří MěÚ (oddělení
sociálního pracoviště)
VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ … má ve své péči firma Štěpánský a
Fišer se sídlem Spojenecká 68, Trutnov. Pohotovost pro smluvní
partnery je 24 hodin denně na tel. 605 233 495.
KRMENÍ POČÍTAČE … … v městské knihovně čerstvými
fotografiemi ze sportu i ze ţivota ve městě úspěšně pokračuje.
Čtenáři si mohou stovky fotografií prohlíţet na obrazovce
počítače a pokud mají zájem, mohou si vybrané snímky "vypálit"
na cédéčko nebo poslat mailem domů. Postupně budeme
nabídku rozšiřovat a seznamy fotografií publikovat v našich
novinách. V současné době vymýšlíme způsob, jak promítat
fotografie a aktuální zprávy na obrazovku ve výloze knihovny.
Uvítáme spolupráci majitelů digitálních fotoaparátů nebo
počítačových šílenců.
Zapůjčím velké sbíjecí kladivo BOSCH … na den 300,- Kč. Nutná
záloha. Tomešová Dagmar mob. 604 907 226
Hotel Aurum - Černý Důl … Sportovní a rehabilitační centrum
Vás zve k vyuţití našich sluţeb
Bazén a whirlpool, posilovna, sauna, solárium, tenisové kurty,
kuţelna, kulečníky.
Různé druhy masáţí, kosmetické sluţby, rehabilitační péče.
Provoz denně 13.00 - 21.00 hodin.
Pravidelné akce:
ÚT a ČT od 20.00 hodin AQUA-AEROBIK / 1 hodina 65,-Kč, nebo
permanentka na 10 hodin 350,-Kč /
PO nebo ST od 20.00 hodin cvičení pro ţeny / 1 hodina 20,-Kč /
FIT SOBOTA:
aerobik, posilovna, bazén, whirlpool, sauna 120,-Kč
aqua-aerobik, posilovna, sauna, whirlpool 120,-Kč
Bliţší informace a objednávky v recepci hotelu Aurum. Telefon
499 435 169, 499 435 243



Lanovka na Černou horu … Ve čtvrtek dne 8. 5. 2003 byl
zahájen pravidelný letní provoz kabinové lanové dráhy Janské
Lázně - Černá hora. Lanová je v provozu dle jízdního řádu, tzn.
od 8.00 - 18.00 hodin - kaţdou celou hodinu.
Cena jízdného pro dospělé: jízda nahoru = 80,- Kč jízda nahoru
a zpět = 120,- Kč
Cena jízdného pro děti: jízda nahoru = 60,- Kč jízda nahoru a
zpět = 80,- Kč
Provozovatel lanové dráhy poskytuje slevy pro školní skupiny a
průvodce cestovních kanceláří. Přeprava kol lanovou dráhou je
zdarma.
V měsíci červnu bude na Černé a Světlé hory opět otevřena
trasa 1. Krkonošské cyklistické naučné stezky v délce 16 km.
Na vrcholu Černé hory je dále moţné navštívit rozhlednu
"Panorama" nebo od měsíce června do září Naučnou stezku
Černohorské rašeliniště.
Černá hora ve spojení s kabinovou lanovou dráhou je ideálním
východiskem pro pěší nebo cyklistické výlety.
Mgr. Petr Hynek
nahoru - obsah

