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Vážení spoluobčané,
po několika minulých letech, kdy se nám po řádné
sněhové nadílce spíše stýskalo, přišla letošní zima,
která nám vše, v míře více než plné, vynahradila.
Zvládat obrovské nápory sněhu někdy opravdu nebylo v lidských silách a ne vždy byl odklizen v takovém časovém horizontu, jak bychom si všichni přáli.

Pracovníci naší technické čety se také museli seznámit a zapracovat s novou komunální technikou, kterou město na podzim zakoupilo. Každý z nás, kdo si
někdy v minulosti koupil novou sekačku či sněhovou
frézu, se mnou bude jistě souhlasit, že dostat novou
věc „do ruky“ nějaký ten čas zabere. Až na výjimky ve dnech, kdy se na naše město přivalila sněhová kalamita, zvládali naši pracovníci úklid sněhu
vlastními silami, za což jim patří velký dík. Byly dny
a noci, kdy pracovali nepřetržitě i 18 hodin. I tak
se při posledním spadu sněhu stalo, že díky silnému větru byly ráno komunikace a chodníky ve městě zaváté. Věřte, že naprosto stejná situace nastala
i v okolních obcích. Někdy jsme prostě na přírodu
krátcí. I když zima jistě ještě nekončí, to nejhorší
máme pravděpodobně za sebou a nyní se snažíme nahromaděné množství sněhu postupně z našich
komunikací odvážet. Situaci samozřejmě komplikuje obleva a spad sněhu ze střech domů, zejména
v ulici 5.května. Snažíme se vše řešit blokovým čiš-

těním, bohužel nám tuto činnost komplikují majitelé zde parkujících aut, kteří nerespektují příslušné
dopravní značení. Kličkováním mezi zaparkovanými vozy pak ztrácíme zbytečně čas a někdy i nervy.
Každopádně tím, že naše město letos zvládá úklid
většiny komunikací vlastními silami, ušetří finanční
prostředky, které byly v minulosti vypláceny smluvním dodavatelům. V horizontu let jsou to statisíce,
které se dají investovat jinam.
Letošní, v pořadí již třetí Reprezentační ples města
je úspěšně za námi. Zdá se, že ani tentokrát jsme
si neuřízli ostudu, o čemž svědčí účast nejen nás
místních, ale i návštěvníků ze širokého okolí. Než
jsme stačili vyvěsit plakáty, byly lístky vyprodány a na
mnohé se bohužel nedostalo. Přeci jen, kapacita tanečního sálu v hotelu Prom má své hranice a prodej míst nad tyto možnosti by snížil komfort pohybu
všech zúčastněných. Je namístě poděkovat všem,
kteří se na přípravě plesu podíleli, ať už to byli sponzoři, či členové a členky organizačního „komanda“.
A co jsme pro vás připravili na měsíc březen?
Hned v sobotu 3.března pořádá Restaurace Měšťanský dům ve spolupráci s městem „Pravou českou
zabijačku“, podrobnosti o této akci se dočtete na
plakátu dále v novinách.
O tři týdny později, v sobotu 24.3. v dopoledních
hodinách pořádáme v areálu Duncan již II. ročník
lyžařských závodů „O pohár města Svobody nad
Úpou“. Ten minulý se nadmíru vydařil, letos jsme
kategorie soutěžících rozšířili o kluky a holky, aby to
našim dětem nepřišlo líto.
Tentýž den po skončení závodů se rozloučíme s letošní zimou Karnevalem lyžích, který ve spolupráci
s městem organizuje Skicentrum Šafář.
Podrobnosti k těmto akcím najdete opět dále
v novinách.
Přeji všem klidné prožití zbytku zimy.
				
				

Ing. Jiří Špetla
starosta města

úvodník starosty
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Zpracovala: Ing. Ivana Balcarová – tajemnice MěÚ, iva.balcarova@musvoboda.cz

Jubilanti

V měsíci březnu oslaví svá životní jubilea dámy Růžena Tupá, Zdeňka Chadimová, Milada Páleníčková,
Eva Kosinová a Ludmila Křečková a pan Stanislav
Ondráček. Přejeme jim do dalších let především hodně zdraví.

Změna telefonní čísla
na Policii ČR ve Svobodě
Obvodní oddělení Policie ČR, které sídlí ve Svobodě
v Lázeňské ulici, má nové kontaktní údaje:
telefon:
974 539 731
fax:		
974 539 731
email:		
tuoopsvob@mvcr.cz

Sdělení občanům

Svoz nebezpečného odpadu

Nejbližším svozovým termínem je sobota 3. března 2012.
Svoz nebezpečného odpadu je zajištěn 6 x ročně, a
to vždy první sobotu v lichém měsíci – dalšími termíny
v roce 2012 tedy jsou soboty 5.5.2012, 7.7.2012,
1.9.2012 a 3.11.2012.
Sběrná místa: Svoboda nad Úpou náměstí (9-10
hodin), v Maršově u Rýchorky (10-11 hodin) a v Maršově II u Šobků (11-11,30 hodin).

Finanční příspěvky 2012

Rada města schválila i pro letošní rok Zásady a pravidla Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní,
sportovní, vzdělávací a sociální aktivity v roce 2012
(dále jen „pravidla“). Pravidla včetně formuláře žádosti jsou zveřejněna na webu města v sekci aktualit.
Žádosti se přijímají na MěÚ do 30.4.2012.

Poplatek za odpad

Splatnost poplatku za odpad je do 30.6.2012!!!
Jeho výše se nezměnila a i letos se platí 500,-Kč.
Vyhlášku na odpadový poplatek, ale i ostatní vyhlášky jsou na webu města v sekci Dokumenty ke stažení
- Obecně závazné vyhlášky. Poplatky je možné hradit
v hotovosti u nás na radnici u pí Petržílkové nebo převodním příkazem na účty města: 1303700359/0800
nebo 183523479/0300 Variabilní symbol pro platbu
sdělí paní Dana Petržílková – tel. 499 871 145, email:
dana.petržilkova@musvoboda.cz
Do 30.6.2012 je také nutno uhradit poplatek za psí
miláčky.

Inzerce

Pronajmu byt 1+1, částečně zařízený ve Svobodě nad
Úpou (lokalita Nový svět). Bližší informace na telefonu
– 777 131 273, po 17. hodině.

Paní Doris Silná požádala Městský úřad o zveřejnění
následujícího oznámení:
Vážení spoluobčané,
ráda bych vám objasnila, že peníze, které jste dali na
sbírku při dětském zpívání koled před vánocemi (dobrovolně), dostala vždycky škola a ne kostel. Naopak,
elektrický proud šel vždy na kostelní účet. Kostelu jste
tedy nic nedali, to můžete být v klidu. Promiňte, ale
mám ráda jasno.
		
S pozdravem Silná Doris

Březnové jednání
zastupitelstva

Březnové jednání zastupitelstva se bude konat ve středu 21.3.2012 od 18 hodin v hotelu PROM. Program
jednání bude zveřejněn v zákonné lhůtě na úřední
desce MěÚ včetně elektronické.

Výměna řidičských průkazů

Městský úřad Trutnov vyzývá řidiče, aby si včas požádali o nový řidičský průkaz. Řidičské průkazy vydané od 1.1.2001 do 31.12.2002 jsou jejich držitelé
povinni vyměnit nejpozději do 31.12.2012 a řidičské
průkazy vydané od 1.1.2003 do 30.4.2004 je nutno
vyměnit nejpozději do 31.12.2013. Po uplynutí stanovené doby pro jejich výměnu není možné řídit motorové vozidlo.
NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ
Rozhodující pro povinnost výměny je právě datum vydání řidičského průkazu, nikoliv typ řidičského průkazu. S sebou je nutné vzít platný doklad totožnosti
(občanský průkaz), fotografii 3,5 x 4,5 cm a řidičský
průkaz, kterému končí platnost. Výměna probíhá na
příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu držitele řidičského průkazu. Pro správní obvod Městského
úřadu Trutnov je tímto místem Horská 932, Trutnov
(areál Autostylu). Nový řidičský průkaz bude vydán do
20 dnů od podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů
za poplatek 500,- Kč.
Další informace můžete získat na internetových stránkách www.vymentesiridicak.cz
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výpis z usnesení rm

Zákonnou povinností řidiče je odevzdat neplatný řidičský průkaz. Pokud by držitel řidičského průkazu nesplnil povinnost danou zákonem a neplatný řidičský
průkaz neodevzdal, dopouští se přestupku, za což mu
může být uložena pokuta až do výše 30.000 Kč.

Řidič, který by řídil s neplatným řidičským průkazem,
by se dopustil přestupku dle zákona o silničním provozu, za což mu hrozí bloková pokuta až do výše
2000,- Kč.

Výpis usnesení z 29. schůze Rady města
Svobody nad Úpou konané dne 15.02.2012
USNESENÍ č. RM/494/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
zápis z jednání stavební komise č. 8 ze dne 1.2.2012 (viz příloha originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/495/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti Telefónica Czech Republic, a.s. o uzavření
Smlouvy o budoucí smlouvě na zřízení věcného břemene pro
účely územního řízení stavby „3GT2C_H_TU_TUSVO_OK Svoboda nad Úpou, Rýchorské sídliště 124, OK“ (pokládka optického kabelu na pozemcích města Svobody nad Úpou - velkokapacitní propojení panelových domů v k.ú. Maršov I s distribuční
sítí Telefónica Czech Republic, a.s.) s tím, že podmínky budou
předloženy a uplatněny v rámci územního řízení.
USNESENÍ č. RM/496/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost Správy KRNAP na umístění dvou turistických vývěsních
map v dřevěném rámu (Krkonoše a Podkrkonoší) v severní
části autobusového nádraží na pozemku p.p.č. 774/1 v k.ú.
Svoboda nad Úpou vedle sloupu VO, na kterém je umístěna
turistická značka s tím, že souhlas s umístěním map je udělen
za standardních podmínek a bude sjednocen jejich vzhled s již
instalovanými tabulemi v bezprostředním okolí.
USNESENÍ č. RM/497/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
žádost společnosti KRPA ENVELOPE, a.s. o vyjádření k projektové dokumentaci pro územní řízení na stavbu „Rekonstrukce a
dostavba výrobní haly v provozu Svoboda nad Úpou“ a uděluje
souhlas s navrhovaným umístěním a provedením výše citované
stavby.
USNESENÍ č. RM/498/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku Ing. Miloslavy Popenkové, CSc. - znalce z
oboru stavebnictví, na zpracování znaleckého posudku na posouzení stavu provedených stavebních prací střešního pláště autobusového násraží ve Svobodě nad Úpou (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/499/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
cenovou nabídku společnosti TRIO-PROJEKT spol. s r.o. na
zpracování studie (návrhu stavby) akce „Novostavba tělocvičny
na p.p.č. 179/1 a 847, k.ú. Svoboda nad Úpou“ (viz příloha
originálu zápisu).
USNESENÍ č. RM/500/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání návrhu nájemní smlouvy se společností GRAS
SPOL s.r.o. na části pozemků p.p.č. 123/1 a 130/4, oba v k.ú.

Svoboda nad Úpou do příštího jednání vzhledem k tomu, že
zpracovatel návrhu nájemní smlouvy Mgr. Hynek byl z jednání
rady omluven.
USNESENÍ č. RM/501/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou odkládá
projednávání žádosti pana Martina Vachka o pronájem nebo
prodej pozemku, resp. parkovacího místa v lokalitě kolem Rýchorského sídliště čp. 120 do příští rady s tím, že požaduje připravit podrobný mapový podklad se strukturou pozemků města
na celém Rýchorském sídlišti, které město hodlá nabídnout k
pronájmu nebo k prodeji.
USNESENÍ č. RM/502/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou bere na vědomí
stanovisko společnosti REVIS spol. s r.o. na nabídku města na
prodej pozemků p.p.č. 318/1 a 318/6, oba v k.ú. Svoboda
nad Úpou, ve kterém projevila společnost zájem o koupi výše
uvedených pozemků s tím, že prodej nemovitostí je vyhrazenou pravomocí zastupitelstva dle zákona o obcích a kupní
cena schválená na 6. veřejném zasedání zastupitelstva dne
7.9.2011 je minimálním požadavkem města (p.p.č. 318/6 za
200,-Kč/1 m2, p.p.č. 318/1 - část pozemku sloužící jako zahrada a nezpevněná plocha za 50,-Kč/1 m2 a část pozemku
sloužící jako parkovácí plocha za 400,-Kč/1 m2).
USNESENÍ č. RM/503/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou neschvaluje
a) předloženou nabídku pana Petra Hassmanna na směnu pozemků v k.ú. Maršov II - p. Hassmann nabízí městu část pozemku p.p.č. 374, po které vede přístupová cesta k rodinnému domu Štelzigových a požaduje část pozemku p.p.č. 123/1
(graficky vyznačeno v příloze nabídky v příloze originálu zápisu),
protože o tuto část pozemku p.p.č. 123/1 již v minulosti žádalo
několik zájemců a využívají ji všichni společně jako parkovací
plochu a tudíž rada nemůže žádosti vyhovět.
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
b) zveřejnění záměru prodeje pozemku města p.p.č. 129/3 o
výměře 326 m2 v k.ú. Maršov II.
USNESENÍ č. RM/504/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
prodloužení nájemní smlouvy na byt č. 6 v bytovém domě čp.
302 na Sluneční stráni s manželi Pätzoldovými od 1.3.2012 na
dobu určitou - 12 měsíců, tj. do 28.2.2013.
USNESENÍ č. RM/505/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
rozdělení kladného zlepšeného hospodářského výsledku za rok
2011 příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola
Svoboda nad Úpou, okres Trutnov ve výši 156.413,54 Kč dle
návrhu (viz příloha originálu zápisu).

„krakonošovo“ ve svobodě
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USNESENÍ č. RM/506/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh nového platového výměru ředitele příspěvkové organizace Základní škola a mateřská škola Svoboda nad Úpou, okres
Trutnov Mgr. Jana Hainiše od 1.1.2012 (viz příloha originálu
zápisu).
USNESENÍ č. RM/507/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
návrh, aby byla Mgr. Hynková pověřena a začleněna do skupi-

ny, která vyhodnocuje jednotlivé žádosti o přidělení bytu v DPS,
protože s žádostmi bude pracovat v rámci své pracovní náplně.
USNESENÍ č. RM/508/29/2012
Rada města Svobody nad Úpou schvaluje
záruční podmínky základní záruky související s kupní smlouvou
na stroj John Deere (viz příloha originálu zápisu).

„Krakonošovo“ ve Svobodě.
Se zájmem i trochou překvapení jsem si přečetl článek pana Búše - Seznámení s projektem „DO
KRAKONOŠOVA“ v prosincovém čísle č.745 Svobodafóra. Je škoda, že taková myšlenka nezazněla
někdy před pěti, kdy naše společnost připravovala
projekt ke spolufinancování z fondů EU, který o rok
později podporu získal. Tehdy jsme pro vytvoření expozice v bývalé mateřské školce v Maršově I. nejen
nenašli pochopení u představitelů města, ale i ze
stran občanů byl zájem téměř nulový. Promarnila se
tehdy ojedinělá příležitost vytvořit rozsáhlou unikátní
expozici, jejíž část jsme díky vstřícnosti a pochopení
mohli realizovat alespoň částečně v Černém Dole.
Pokud jsem článek pana Búše dobře pochopil, jedná se zatím o ideu vytvořit expozici, není připraven
projekt. Naše organizace v současné době připravuje tři projekty (jeden právě v rámci „mikroprojektu“
Euroregionu Glacensis získal finanční podporu) a jeden z nich se bude týkat Svobody nad Úpou. Navíc
před koncem roku jsem byl informován o další dobré
myšlence na zpříjemnění pobytu a zatraktivnění Svobody nad Úpou jak pro její návštěvníky, tak pro stálé
obyvatele.
Základní podmínkou pro podání žádosti na získání
dotací, ať již z jakéhokoli fondu či grantu, je mít velmi

dobře zpracovaný projekt a předpokladem úspěchu
je jistá jedinečnost. Prostě aby projekt hodnotící komisi zaujal. V tomto případě vidím jako dobrý nápad model železnice včetně její historie. Méně dobrý
nápad se mi zdá přírodovědná expozice, včetně zaměření na děti. V regionu je již několik zavedených
přírodovědných aktivit a programů pro děti a nevím,
zda vytváření „konkurence“ je tou nejlepší myšlenkou. K té železnici bych viděl expozici lyžování ve spojení s historií vleků a lanovek. To nikde v regionu není
a lze to vhodnou formou doplnit i zábavným programem pro děti.
Proč ale tuto poznámku píši. Pokud má někdo nápad podobného typu, bylo by dobré spojit síly. Je tím
větší šance na úspěch získat finanční dotaci z fondů
EU. Mimo již zmíněného projektu je nutné mít promyšlený a zpracovaný „plán udržitelnosti“. Jinými slovy,
jak bude držitel dotace dalších pět let o expozici či
něco podobného pečovat a provozovat ji.
A ještě jedna poznámka na závěr, choďte na veřejná zasedání zastupitelstva. I když se někdy protahují
do nočních hodin, diskuse jsou zcela otevřené, zazní
celá řada zajímavých podnětů a často je i sranda.

inzerce

Radko Tásler
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III. reprezentační ples města svobody nad úpou

III. reprezentační ples
Města Svobody nad Úpou – 10.2.2012
Tradiční městský ples se opět stal vydařenou kulturní akcí pod hlavičkou města a hosté plesu se bavili až do pozdních nočních hodin. Děkujeme velmi
všem sponzorům, kteří městu přispěli ať už finančními
či věcnými dary na tuto akci. Bez jejich přízně by se
městský ples nemohl pyšnit tak bohatou tombolou
či skvělým rautem. Děkujeme hotelu PROM, zejména panu JUDr. Procházkovi za sponzorské zapůjčení
sálu, za jeho výzdobu a přípravu, za přípravu a obsluhu skvělého rautu. Děkujeme dámám z organizačního týmu města, které organizačně celý ples zajistily a připravily. Děkujeme paní Bernardové, paní
Fingerhutové a paní Kaňkové, že se skvěle postaraly
o šatnu. Děkujeme našim svobodským hasičům, že si
vzali na starost činnost požární hlídky. V neposlední
řadě děkujeme mažoretkám a břišním tanečnicím za
krásná vystoupení během plesového večera. Děkujeme všem, na které jsme neúmyslně zapomněli a kteří
se podíleli na uskutečnění III. reprezentačního plesu
města.
Ples je již zcela jistě tradicí našeho města, jeho
skvělá pověst se šíří i do okolních měst. I když městům a obcím v současné době příliš nepřeje ekonomická krize, přesto budeme doufat, že se příští rok
zase v hotelu PROM sejdeme na IV. plese města předběžně v pátek 15.2.2013 a doufáme, že opět
v hotelu PROM.
O tom, že se ples líbil, svědčí i příspěvek z
diskusního fóra na webu
města:
„Dobrý den, 3. reprezentační ples byl úžasný,
stejně, jako ty předchozí.
Jediné, co se už třetí rok

opakuje, je zpočátku nestíhající obsluha. Na víno jsme
čekali 40 minut. Ale to není ve vaší režii. Ještě jednou
tedy k plesu. Byl krásný, vše bylo dobře zorganizované. Tombola byla taky super! Ale, co nás potěšilo
nejvíce, byla kapela. To tedy klobouk dolů! Opravdu,
kapela za ty 3 roky byla letos nejlepší. Právě muzika
hraje na plese velkou roli, a ta byla letos vynikající!
Kapela se přizpůsobila, hrála také na přání, není co
vytknout. Byly bychom rádi, pokud by tato kapela hrála i nadcházející 4. ročník, jestli tedy bude :o). Ještě
jednou moc děkujeme ZA NÁDHERNÝ PLES !“
Děkujeme tedy za poděkování. A pisatele můžeme
potěšit, protože hudební skupina SONG nám na příští rok potvrdila již výše zmiňovaný termín 15.2.2013.
Byla z našeho plesu také nadšená a napsala nám:
„....tak to nás moc těší a máme obrovskou radost,
protože to byl výborný ples, jeden z nejlepších v letošní plesové sezóně. Lidé se perfektně bavili. Volno
máme a na stránkách už je vaše akce zapsaná. Budeme se na vás moc těšit.“
Webové stránky skupiny SONG – www.skupinasong.cz
Ivana Balcarová - tajemnice MěÚ
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Hlavními sponzory plesu jsou:

TRANSPORT Trutnov s.r.o.

s.r.o.

s t a v

REKOM Šeba
LOPAG s.r.o.
Hotel Prom

JAPIO spol. s r.o.

Věcné dary do soutěže o ceny věnovali:
Alena Pozlerová

Česká speleologická společnost

KVĚTINÁŘSTVÍ
Horní Maršov
Červinková

Disco DEPRESE

KALIN s.r.o.

TOPCARMOTO

Jezdecký oddíl
Pejosovi

Kadeřnictví
Eva Kelnerová
Marie Kostelecká

DROGERIE
Jaroslav Žalud

RNDr. Radko Tásler

Jolana Antošová

ZELENINA
Jana Šubrová
Svoboda nad Úpou
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Starosta Města Svobody nad Úpou si vás dovoluje pozvat
na 2. ročník lyžařských závodů o Pohár Města Svobody nad Úpou.
PROGRAM
Zahájení:

9,30 h. dolní stanice lyžařského vleku

Start:

10,00 h.

Vyhlášení výsledků: 12,00 h.
Kategorie:

muži - ženy
kluci - holky

Startovné:

dospělí - lahev sektu (může být i více)
děti - lízátko

Účastníci závodu mají zajištěnou přepravu na start zdarma !
K poslechu hraje DJ Olin Kysela.
Registrace závodníků od 9,30 v restauraci Ford bar v lyžařském areálu.

Střípky z dějin: „Zapomenuté“ sporty
„Zapomenuté“ sporty
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Antonín Tichý

I v dřívějších dobách, kdy měl každý rok v podhůří
Krkonoš čtyři charakteristická období a ne jen chladno a zimu, byla Svoboda nad Úpou svou zeměpisnou
polohou předurčena spíš k provozování zimních sportů. Z nich především lyžování, které za posledních sto
let zaznamenalo neuvěřitelný rozvoj, je v místě stále
populární. Vývoj lyžařského vybavení, technického zázemí a služeb je hlavní příčinou, že ze všech disciplin
se dnes většina rekreačních i vrcholových lyžařů věnuje
převážně těm sjezdovým. Ty tam jsou doby, kdy generace svobodských lyžníků, na jejichž prvopočátku stál
na začátku minulého století majitel prvních prkýnek
obchodník Josef Forman, hoblovaly nezastavěné loučky a pole na svazích Kravího vrchu. Ti nejodvážnější dokázali bez vleků a lanovek vyšplhat až na vrchol
k dřevěnému trianglu a pak to spustit šusem do údolí
až k nádraží. A vůbec jim nevadili početní pletoucí se

sáňkaři nebo vzácnější bobisté, křižující jim dráhu po
úvozových cestách. „Kravák“, slyšící dnes na lichotivější název Sluneční stráň, pamatuje i několik oficiálních
závodů, včetně skoků na sněhových můstcích. Dokonce ještě dost dlouho po roce 1945. Tady vyrostl největší univerzální lyžařský talent meziválečného období
Franz Wende, po němž byl pojmenován dřevěný skokanský můstek na Janském vrchu naproti lesnické škole. Průsek dnes úspěšně zarůstá zelení a odešla i garnitura svobodských odvážlivců z poválečných let - Ruda
Schröfel, Láďa Černý, Standa Steiner a mnoho dalších. Přes současnou celonárodní nekritickou posedlost hokejem možná překvapí, že se tenhle sport drsných chlapíků ne tak úplně dávno hrával i ve Svobodě.
Mužstvo Tatranu s domovským areálem za sokolovnou
figurovalo jistý čas i v nějaké oficiální soutěži. Hokej se
ale hrál i na přírodním kluzišti budovaném obětavými
dobrovolníky každoročně za závodní
jídelnou naproti Weisshuhnově papírně. Kuriózní snímek recesistických
hokejistů z KRPA je z padesátých let.
Že jsou to závodní hasiči, napovídají použité přilby, zděděné po předchůdcích z firmy Piette. (Kdo ví, jestli
se nějaká ještě zachovala?). Vedle
nehrajícího trenéra Mikeše stojí zleva Sucharda, Kopecký Václav, Pírko,
Vidlák, Machan, Vacek, Kopecký
Miroslav. V pokleku Šimek, Spindler,
Stárek a neznámý. Úplně vpředu pololeží „éro“ Karel Hynek.

Standa Steiner začal skákat v roce
1949 na můstku v Trutnově na
běžkách!
Rudolf Schröfel už jako trenér skokanů uprostřed svých svěřenců před
skokanským můstkem v Trutnově

11Střípky z dějin: „Zapomenuté“ sporty
Jako malá ukázka trofejí z té doby poslouží „podomácku“ vyrobený dřevěný štít s kovovou plaketou
skokana v letu. Podle štítku jde paradoxně o I. cenu
sokolského závodu ve sjezdu ve Svobodě nad Úpou
26. 1. 1947, který předcházel slavnému sokolské-

mu sletu v létě téhož roku. O pár let mladší bronzová
plaketa z přeborů Krkonoš v roce 1954 s městským
znakem, uložená v kartonové kazetě, byla později s odstraněným a přeraženým nápisem udělována
i v atletických závodech o „Štít města Svobody“.

inzerce

