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Úvodník - Problémy týdne? Škola, kino, sokolovna !
Vážení spoluobčané,
Chtěla bych navázat na článek Mgr. Rolence z minulého čísla
Svobodského fóra. Jedná se o rekonstrukci naší školy. Nikdo z nás
neuvažuje o jejím zrušení, jak se mezi lidmi povídá. Většina z vás ví,
že jsem jednala před čtrnácti dny se starosty okolních obcí o jejich
záměrech s jednotlivými školami, o počtu dětí, naplněnosti tříd atd.
Jednání se zúčastnil Ing. Kučera - starosta Horního Maršova, pan
Holomíček - starosta Mladých Buků a místostarosta Janských Lázní
Ing. Rousek (pan starosta byl na dovolené).
Ptáte se jestli to bylo nutné? Myslím si, že
jako starostka mám povinnost o celé problematice
sehnat co nejvíce informací a nehledět slepě jen
půl roku dopředu. Dávám si otázky. Co se stane,
když nebudeme mít dostatek dětí? Bude škola ve
Svobodě nad Úpou schopna konkurovat okolním
školám? Tyto a další otázky mě napadají po výše uvedeném jednání.
Zjistila jsem, že Horní Maršov má poloprázdnou novou školu, Mladé
Buky mají rozpracovaný projekt na stavbu nové školy za několik
desítek miliónů korun s veškerým zázemím. V novinách často čteme,
jaký je celostátní trend ve školství, kolik škol museli tam či jinde
sloučit.
Chcete vědět, co všechno děláme pro rekonstrukci školy? V
současné době je jednáno se čtyřmi bankovními ústavy o úvěru na
rekonstrukci školy ve výši 9 mil. Kč. Na stole už mám dvě nabídky a
další dostaneme v nejbližší době. Jestli úvěr bude přijat a za jakých
podmínek, rozhodne zastupitelstvo na příštím veřejném zasedání.
Chtěla bych také upřesnit, že nikde není v pravomoci rady, ani
starosty rozhodovat o zrušení školy apod. (vždy rozhoduje celé
zastupitelstvo).
Od pondělí 10.2.2003 jsou k dispozici na MěÚ a v samoobsluze
na Rýchorském sídlišti schránky, do kterých můžete psát svoje
připomínky. Chci znát názory všech občanů (nejen na školskou
problematiku) a spolu s radními a zastupiteli hledat optimální řešení
problémů, které nás trápí. Mám pro Vás také krátkou zprávu o

připravovaných akcích v brzké budoucnosti.
Chystáme se staticky zajistit střechu kina. Bohužel to řeší jen
prolomení střechy. Abychom mohli kino využívat třeba jako malý sál
na různé kulturní akce, bude zapotřebí daleko více financí. Byla bych
velice ráda, kdybyste mi napsali nebo řekli, jakou máte představu o
využití kina do budoucna.
Další akci, kterou chystáme, je rekonstrukce kanceláří na MÚ. V
jakém rozsahu, to rozhodneme až po předložení nabídek od různých
firem, které jsme oslovili. Rekonstrukce řeší oddělené a samostatné
pracoviště pro sociální pracovnici, která často s lidmi jedná o
důvěrných věcech v nedůstojném prostředí na chodbě. V celém
rozsahu řeší také samostatné pracoviště pro účetní.
Nezapomněli jsme ani na sokolovnu. Dnes je v havarijním stavu
a je nezbytné provést rozsáhlou rekonstrukci, na kterou město nemá
finanční prostředky. Tělocvična však našemu městu chybí. V případě,
že se objeví zájemce, který by zde chtěl vybudovat sportovní areál,
jsme ochotni mu odprodat i lukrativní přilehlé pozemky.
Dáša Berrová, starostka
nahoru - obsah

Otazníky ?????
Nechcete přispět svoji trochou do mlýna názorů, jak má
zastupitelstvo vyřešit aktuální problémy? Vaše názory rádi zveřejníme!
-so
Trochu vzruchu přinesla našim občanům informace v novém čísle
Fontány, kterou uvedla na pravou míru starostka v úvodníku. Už
bychom měli konečně vymýtit z našich myslí přesvědčení, že všichni
lidé jsou nepřátelé. Věřím, že tajným přáním každého z nás není, "aby
sousedovi chcípla koza!" - jinými slovy aby byla zrušena škola (nebo
aby co nejvíce dětí dojíždělo do jiných škol), aby měl někdo problémy
se zaparkováním auta, aby jiný nesehnal hosty do svého penzionu,
aby přišel obchodník o své zákazníky, aby zkrachovala některá
svobodská firma nebo zanikl úspěšný sportovní klub.
Určitě se lépe žije těm, kteří se dovedou potěšit z pěkné
zahrádky souseda, hrajících si dětí, pohledu na pěknou maminu nebo
urostlého sportovce a kteří mají radost z toho, když se dočtou o
prosperujícím podniku, obchodu nebo službách v našem městě.
Naše děti se konečně dočkaly sněhové nadílky. Tak pěkné jarní
prázdniny dlouho neměly! Plné ruce práce však mají silničáři - a velké
starosti čekají majitele domů, až přijdou jarní oblevy. Nezapomeňte

včas odstranit ledy, uklidit chodníky a ochránit chodce před padajícími
lavinami ze střech domů, které lemují ulice v centru města.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
LYŽOVÁNÍ
Určitě potěším všechny sportovní příznivce zprávou o
vynikajícím úspěchu našeho občana Pavla Dvořáka, který
na XII. Mistrovství ČR ve sjezdovém lyžování tělesně
postižených sportovců, které se konalo 6.-8. února 2003 v
Peci pod Sněžkou získal tři mistrovské tituly - ve slalomu
speciál, obřím slalomu i super G. Pavlův výkon je o to
cennější, že sklízí vavříny nejen ve sjezdovém lyžování,
ale i v plavání. Rádi se připojujeme ke gratulantům!
BASEBALL
SB Rýchory již mají podstatnou část dluhu (91 tisíc Kč)
uhrazenou. Zajímá vás jak? 10 tisíc si vypůjčil Jirka Šenk od Tomina
Ovesného, dalších 10 tisíc zapůjčila DTJ Trutnov a 35 tisíc Kč sportovní
klub Sparks BAK Mladé Buky. K tomu Rýchory přidaly 36 tisíc, které
získaly za přestup Petra Minaříka do Draků Brno. Damoklův meč v
podobě pádu z Extraligy až na dno nejnižší soutěže je tedy zatím
zažehnán. Starostí ale neubylo. Bude třeba sehnat finance na uhrazení
nových dluhů, na financování kvalitního trenéra a na nejnutnější
výdaje v novém ročníku Extraligy. Je neuvěřitelné, že klub s kvalitními
hráči, kteří dokázali získávat skalpy předních extraligových klubů,
nenajde větší podporu u regionálních podnikatelů a obecních
samospráv. O tom, jak dlouhá a náročná je cesta k nejvyšším metám
ve kterémkoliv sportu, bych mohl našim čtenářům dlouze vyprávět.
Jenom doufám, že to vyprávění nebude již jenom ohlédnutím za
slavnou minulostí sportu, který náš region proslavil daleko za hranice
okresu, kraje i republiky.
Dnes ještě čtenářům dlužím rozpis extraligové soutěže juniorů:
Juniorská extraliga 2003 zahajuje svoji soutěž v sobotu 19.
dubna za účasti týmů Tegola Praha, Krč Praha, SaBaT Praha, Skokani
Olomouc, Arrows Ostrava, Draci Brno a SB Rýchory. Junioři budou mít
zřejmě domácí hřiště na baseballovém hřišti v Trutnově. Termínová
listina (zápasy SB Rýchory):
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21/4 11:00 Draci Brno - SB Rýchory (2x)
26/4 14:00 SB Rýchory - Skokani Olomouc
27/4 11:00 SB Rýchory - Skokani Olomouc
1/5 11:00 Arrows Ostrava - SB Rýchory (2x)
4/5 14:00 Skokani Olomuc - SB Rýchory
10/5 13:00 SB Rýchory - Tech. Brno
17/5 14:00 Krč Praha - SB Rýchory
18/5 14:00 Tegola Praha - SB Rýchory
24/5 14:00 SB Rýchory - Draci Brno
25/5 11:00 SB Rýchory - Draci Brno
31/5 14:00 Blesk Jablonec - SB Rýchory
1/6 14:00 SaBaT Praha - SB Rýchory
7/6 14:00 SB Rýchory - Arrows Ostrava
8/6 11:00 SB Rýchory - Arrows Ostrava
14/6 14:00 SB Rýchory - Blesk Jablonec
15/6 14:00 SB Rýchory - SaBaT Praha
21/6 14:00 SB Rýchory - Krč Altron Praha
22/6 14:00 SB Rýchory - Tegola Praha

Juniorský tým SB Rýchory založil, trénuje, koučuje,
finančně zajišťuje a o své svěřence se perfektně stará
Roman Klempíř. Škoda, že nejlepší nadhazovač nejen
našeho týmu, ale bez nadsázky i celé Juniorské extraligy
Petr Minařík odchází do týmů Draci Brno (studuje na
brněnské univerzitě). Bude se jen velmi těžko za něj hledat
výkonnostně rovnocenná náhrada, i když v juniorském
kádru SB Rýchory hrají velmi kvalitní hráči Trutnova, Chocně, Mladých
Buků a dokonce i Svobody nad Úpou. U mladých hráčů je vždy
největším problémem výdrž. Je velmi složité přesvědčit -náctky,
dvacítky a jednadvacítky, aby dali přednost tvrdé dřině před světskými
radovánkami. Nutně proto potřebují podporu sponzorů, přízeň rodičů,
přátel (přítelkyň) i diváků.
-so
nahoru - obsah

Bohužel jen málo svobodských občanů pravidelně odebírá nebo
alespoň pročítá v místní knihovně časopis KRKONOŠE - měsíčník o
přírodě a lidech našeho regionu. Využili jsme dlouholeté spolupráce s
jeho šéfredaktorkou Zdeňkou Flouskovou a požádali ji o poskytnutí její
reportáže, kterou zveřejnila v 11. čísle ročníku 2000 pod názvem:

Tajemství Obřího dolu 3.
Na pozvání od skupiny speleologů z Albeřic, abychom se přišli
přesvědčit na vlastní oči, jak pokračují práce ve štole Barbora v Obřím
dole (viz Krkonoše 11/99), jsme rychle kývli. Věděli jsme, že opět
budeme mít příležitost nahlédnout do podzemí s průvodci, u kterých se
profesionalita jeskyňářů, odborné znalosti a nadšení dobré party
namíchalo v koncentraci, kterou jen tak nepotkáte. Jak léto ubíhalo,
naše plány se stále míjely. Jeskyňáři si dvakrát odskočili za
rozdělaným dílem do zahraničí - jednou na Nový Zéland a podruhé do
Dolomitů, a po zbytek času jejich telefonní záznamníky hlásily, že jsou
stále v terénu: skupinu živí především průzkumové a sanační práce
starých podzemních děl.
Obnova Barbory však přesto pokračovala. Dávný sen party kluků
podívat se pořádně na zoubek středověkému dolu a zpřístupnit ho i
pro jiné ctitele podzemí se zvolna měsíc po měsíci naplňoval.
A tak jsme nakonec do Obřího dolu dorazili v okamžiku, kdy se
úbočí tohoto krále krkonošských dolů probarvilo tak odstíny podzimu,
že byl téměř hřích zalézat pod zem. Nakonec nás ale stejně všechny,
kteří jsme se sešli u bývalé Kovárny, pohltilo vyprávění o dochovaných
stopách jedné etapy historie hornictví, které kdysi zrychlilo tep života
starých Krkonoš.
"Nalož do kolečka, co teď potřebujeme, a jedem," říká vedoucí
skupiny Radko Tásler bratru Pavlovi. Sbíháme po pěšince pod
turistickou cestou k důlnímu dílu. Po této cestičce stejně jako dřív i
dnes putuje také všechen materiál, který je při práci v dole třeba. Při
naší dnešní návštěvě je to především pytel s cementovou směsí, pár
pažnic a části tzv. stojky. Materiál rachotí v kolečku poskakujícím po
kořenech a kamenných stupních. Stráň příkře klesá, takže zabrzdíme
až na malé pracovní plošině plné kamení, starých dřev a hromad
vyvezeného materiálu. Před námi je konečně vstup do štoly, která
patří k nejznámějším důlním dílům v Krkonoších.
"Z těchto míst jsou známa tři důlní díla: Kovárna, Gustav a
Barbora. Ta byla původně ražena samostatně a až později došlo k
jejímu propojení s Kovárnou a začala sloužit jako dědičná a dopravní
štola," říká Radko Tásler.
Tam, kde loňská fotografie, dokumentující počátek prací skupiny,
ukazovala jen náznak ústí do štoly se zbytky důlních pražců, dnes vítá
příchozího nově postavený kamenný portál s bytelným mřížovím dveří.
"V 50. letech, po skončení prací geologického průzkumu, který
tady hledal nové nadějné ložisko wolframových rud, byla štola
zabetonována a vchod zastřelen. Zůstala tu po něm jen nenápadná
propadlina ve svahu", dodává Radko. "Proto nám nezbylo než jít po
štole zeshora - razit ji jako zářez." Výška stěn, které jsou před
vchodem zpevněny kamennou rovnaninou, napovídá, jak velké

množství materiálu bylo třeba přemístit.
"Všechno, co jsme vykopali, musíme zase navézt zpět do stráně
nahoru nad štolu. Největší fušku nám při kopání daly obrovské žulové
balvany, které se v suti objevovaly. Z geologického hlediska je jejich
výskyt velmi zajímavý, protože žula se tady vyskytuje až za
Rudníkem. Ty balvany, to musí být stopy nějakého hodně dávného
starého zalednění", uvažuje Radko, ze kterého v tu chvíli promluvila
profese geologa. Pavel zatím rozdělává maltu na dozdění čela portálu.
"Tímto vstupem budou vcházet návštěvníci podzemí do štoly. Půjdou
samozřejmě s průvodcem, ale jinak komplet s vybavením do jeskyně s helmou a vlastním světlem. Dostanou se pohodlnou horizontální
cestou, bez lana a žebříku, k dolu Kovárna," říká Radko a příznačným
reptáním komentuje velikost balvanu, který mu Pavel zespoda na
dozdění podává.
Zatímco pracují na čele portálu, dozvídáme se, že netrpěliví
zájemci si budou muset ještě na výlet do podzemí přece jen počkat.
Hlavní chodba je sice už zajištěná a prostupná, ale nyní je třeba
vytahat ven spleť materiálů, které tu zůstaly po průzkumu z 50. let
nebo možná z dob ještě starších: staré žebříky, zbytky plošin a
výdřev, které dosud čekají ve slepých rozrážkách.
"Vše se bude pečlivě prohlížet, protože tady byl kdysi dávno
čerpací systém v dřevěných trubkách, a tak hledáme dřevěné žlaby,
potrubí, které kdysi tu vodu odváděly. Také chceme nechat všechny
starší nálezy datovat. K Barboře se vztahuje celá řada archivních
zpráv, ale my potřebujeme moderní analytiku, aby nám řekla, ze které
doby to či ono pochází. Už tenkrát se údaje o těžbě falšovaly a přesné
datování stáří materiálu je jediný způsob, jak se přesvědčit o tom, kdy
se v Barboře skutečně pracovalo."
Historické prameny, které zaznamenávají objemy vytěžených rud
- především arsenopyritu a pyrhotinu - pocházejí z počátku 17. století.
Arsenová huť v Peci, která tyto rudy zpracovávala, zastavila svůj
provoz v roce 1864. Kolikrát se však ještě těžba do starých prostor
vrátila a zda se tu nekutalo i před rokem 1600 - na tyto otázky by
mohlo dát odpověď pouze určení stáří podzemních nálezů.
Bratři Táslerové, skalní členové albeřické skupiny České
speleologické společnosti, kteří nám dnes dělají průvodce při našem
nakouknutí do podzemí, končí se zednickými pracemi. S helmou na
hlavě opatrně vstupujeme do štoly, pod nohama nám čvachtá voda a
bláto, občas je třeba přešplhat haldu kamenů. První dvě desítky metrů
jsou zpevněny klasickým důlním způsobem - pažením. Dozvídáme se,
že tady se pracuje v daleko nižším profilu než obvykle, a proto se zde
používá na pažení menších stojek, kterým se říká "pražský rám".
Sestává ze tří kusů k sobě na místě sešroubovaných železných pásů a
pro albeřické speleology ho vyrábí jedna kovářská firma z Příbrami.
Hned se nám dostává názorného školení, jak se rám na místě

sešroubovává. Zatímco naši společníci lehce manipulují s pásy železa,
které normálnímu smrtelníkovi dá dost práce jen poponášet,
dozvídáme se o nutnosti rychlé práce pod často nejistým stropem, o
nezbytnosti stavebního dozoru, který je v případě závalu jedinou
spojkou se světem venku.
"Podle vzdálenosti jednotlivých rámů od sebe je možné usuzovat,
jak velké problémy při pažení byly. Čím je strop více nejistý, tím se
dává stojka hustěji," vysvětluje Radko. "Když je rám usazen, začnou
se za jeho železné pláty odspoda nahoru zastrkovat jednotlivé pažnice
tak, aby částečně přesáhly přes předcházející stojku. Prostor za
pažnicemi se hned zarovnává šutrama a zpevňuje. Tak by to už mělo
přežít věky," pochvaluje si. Postupujeme dál. Pažnice končí po dvou
desítkách metrů a my přecházíme do chodby ražené v přírodní skále.
Od podlahy ke stropu je tu sotva 180 cm. Přesto se naši společníci
domnívají, že původní štola byla asi ještě menší. Současný profil bude
patrně výsledkem snažení z 50. let. Návštěvníci si však budou připadat
opět spíš jak ve štole středověké; po vybudování dřevěné podlahy,
pod kterou bude dál vytékat voda, se vzdálenost ke stropu opět sníží.
Příjemnou změnou po chůzi úzkou štolou je větší prostora, která
se před námi náhle otevře. Opatrně obcházíme prohlubeň vyplněnou
vodou, překrytou kusy dřev a klád. "To je pravděpodobně vlastní důl
Barbora. Vodu jsme vyčerpali, ale na dně byly jen šutry a bahno. Důl
je zasypaný. O jeho existenci svědčí hlavně tahle dutina, což by mohla
být vrátková komora, kde bylo vlastní těžební zařízení: klika a rumpál.
Původně tady důl patrně končil a až později ho spojili s dolem
Kovárna, aby tudy mohli odvádět vodu a odnášet rudu."
Daleko rozsáhlejší prostory nacházíme za dalším úsekem štoly.
To už jsme ve vlastním dole Kovárna. Ruda zde nevytvářela klasickou
žílu, ale tzv. vtroušené zrudnění podobné mozaice, které bylo příčinou,
že horníci tu skálu provrtali jako ementál. A právě tyto prostory by se
měly stát nejzajímavější kapitolou podzemní exkurze. Tady jednou
bude možné projít po nově instalovaných schodištích a ve skále
zahloubených chodnících všemi dobývkami, které tu vznikly, až do
velké komory s podzemním muzeem uchovávajícím předměty,
nalezené ve zdejších štolách. To vše je ale otázka budoucnosti a
především peněz. Velikost, členitost a tajuplnost podzemních prostorů
určitě stojí za to.
Čas v podzemí jako by běžel pomaleji než na povrchu. Snad i
proto neubývá albeřickým speleologům ani po dvou desítkách let
činnosti elán a chuť znovu a znovu sestupovat do temnot
krkonošských jeskyň a štol a snažit se tu vyčíst něco z jejich
geologické a historické minulosti. Je dobře, že se rozhodli vzít s sebou
i další z nás.
Zdeňka Flousková

(pozn.red.: reportáž je doprovázena fotografiemi Karla Hníka)
nahoru - obsah
Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz













Z PONDĚLNÍ MĚSTSKÉ RADY … v pondělí 10.2. řešila rada
 zvýšení čtenářských poplatků v městské knihovně pro
dospělé na 80,- Kč ročně, děti 40,- Kč a důchodci i nadále
bezplatně.
 rada zřídila komisi sociálně zdravotní ve složení: předseda
Ing. Jaroslav Chmelař, členové MUDr. Jarmila Oravcová,
Ivana Hlaváčková (MěÚ), Květoslava Schořová (MěÚ) a
Helena Maternová (DPS)
 rada provede výběrové řízení na prodej bytů na Pietteho
náměstí čp. 72 (byt 2+1) a čp. 73 (byt 1+1). Otevření
obálek dne 18.2.2003 v 1700 hodin.
VYMĚNÍM BYT 3+1… v osobním vlastnictví za 1+1 (garsonka)
rovněž v osobním vlastnictví + doplatek. Informace na tel. 777
306 020
KONTAKTNÍ MÍSTO… státní sociální podpory má tel.čís. 499
811 046
UPOZORNĚNÍ MAJITELŮM PSŮ… Ještě máte možnost nahlásit
změny, odhlásit či přihlásit svého miláčka. Poplatek za psa lze
platit hotově do pokladny Měú. Jana Hryzlíková
NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY… mají naši sousedé - obec Mladé
Buky a obec Horní Maršov. Oblíbený informační časopis
východních Krkonoš pana RNDr. Pavla Klimeše a spol. VESELÝ
VÝLET má nové zajímavé webové stránky pod adresou:
www.veselyvylet.cz. Naše oficiální městské webové stránky
mají adresu www.musvoboda.cz. Jsou pravidelně
aktualizovány.
MAILOVÉ ADRESY… dotazy, připomínky, náměty starostce na
adrese starosta@musvoboda.cz příspěvky, inzeráty a dotazy
do městských novin stondr@volny.cz, na oficiální webové
stránky Ing. Benovi jan.bena@email.cz
NOVÉ OBČANSKÉ PRŮKAZY… Městský úřad ve Svobodě nad
Úpou upozorňuje občany, že občanské průkazy bez strojově
čitelných údajů, to je občanské průkazy, které byly vydány do
31.12.2001, pozbudou platnosti dnem 31.12. 2005. Již dnes je
možné požádat o výměnu občanského průkazu, který má delší
dobu platnosti než 10 let. To znamená Občanský průkaz bez
omezení. Zároveň upozorňujeme, že je třeba v občanském
průkaze mít správně, pravdivě uvedeny všechny údaje - stav,







bydliště… . Jen tak je občanský průkaz platný a nevystavujete se
nebezpečí finančního postihu.
AUTOBUSOVOU DOPRAVU… za bezkonkurenční ceny - v
útulném, čistém a dobře udržovaném autobusu pro 20 osob
nabízí autodopravce Ladislav Ditrich - Svoboda nad Úpou 404.
Informace a objednávky na tel. 499 871 164 nebo mob. 604 827
390
Ředitelství ZŠ Svoboda nad Úpou… děkuje rodičům za pomoc
při zabezpečení lyžařského výcvikového kurzu 7. třídy. V lednu,
v nepříznivé situaci ve škole, pomohli paní Jitka Miškovská a pan
Oldřich Kysela lyžování uskutečnit. Pan Josef Búš vedl celý
výcvik snowboardistů.
PŘÁTELÉ DOBRÉHO HUMORU… jsou zváni dne ve středu 19.
února v 19 hodin do Areálu Texlen Zelená Louka v Trutnově na
show Ivana Mládka a jeho hostů:
L. Plačková, M. Pitkin, I. Pešák, J. Mrázek a další v doprovodu
skupiny Banjo-band.
Kontakt Kamil Tichý, ČSA 438, 541 01 Trutnov, tel. 777 808
754.
nahoru - obsah

