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Rok 1990 je prvním rokem, co se retrospektivy týče, který otevírá veškeré moje zápisy do této kroniky.
Revoluční rok 1989 způsobil zvraty a obraty ve všech sférách.
Lidé po neustálé opatrnosti a ostražitosti měli opět svobodu projevu, a to se projevilo i ve
Svobodském fóru, které bylo pro Svobodu jako informačním portál velmi důležité.
Forma SF, ke které jsem se dostala, mě uchvátila. SF z roku 1990 je několik volných listů sešitých
dohromady. Text je psán na stroji a forma a obsah jde jen těžko poměřit s formou a obsahem SF dnes. A
to je to, co činí takovéto dokumenty významné a důležité.
Začátkem roku 1990 se hodně spekulovalo. Spekulovalo se zejména o volbách, co přinesou a jaké
změny po nich nastanou. Vedle toho se zohledňovala různá hlediska života ve Svobodě.
Ve SF bylo otištěno programové prohlášení Občanského fóra Svoboda nad Úpou, ke kterému
se později začali občané vyjadřovat. S tímto prohlášením souhlasil zejména klub důchodců, který
navrhoval i několik zástupců ze svých řad, a to do komise ochrany životního prostředí a do komise
bytové.
Na druhé stráně se lidé začali vyjadřovat k samotnému městu a tomu, jak vypadá. Upozorňováno
bylo na veřejné osvětlení, budovy, komunikace ve městě a mnohé další. Řada těchto věcí byla následovně
předána komisím a řešena na národním výboru.
V lednu se též začaly řešit nové stavby, které by měly ve městě vzniknout. Předložen byl protokol, na
jehož základě se dále jednalo o novostavbách ve městě.
V únoru byla konečně po více než šesti týdnech uvedena do provozu svobodská Sokolovna. Celkové
náklady činily 95 tis. Kčs. Sokolovna byla vymalována, obložena a byly vyměněny dveřní rámy. Na
úklidu po malířích se podílelo mnoho žen ze Svobody, které přišly doladit konečný vzhled renovované
Sokolovny.
Též v únoru bylo na MěNV rozhodnuto, že nová základní škola bude dvoupodlažní a bude
„pavilonovitého“ typu.
22.2. bylo jmenováno několik nových předsedů do různých komisí. Předsedou školské komise ONV
se stal pan Stanislav Ondráček, aktivistou finanční komise ONV  Ing. pan Milan Oravec. V komisi
výstavby nadále setrval pan Zdeněk Šubrt.
Během jarních prázdnin navštívilo Svobodu nad Úpou a Janské Lázně několik rodin z Nizozemí,
města Rosmalenu. Jednalo se o spontánní projekt, kdy se nizozemští přátelé vydali na dovolenou do
Čech a svobodští občané pak zase cestovali do Nizozemí, kde pobývali u pohostinných rodin a poznávali
kulturu a krásu této země.
V březnu se řešil nástup nového ředitele do základní školy. Hlavním požadavkem byla pětiletá praxe
v pedagogickém oboru. Předneseno bylo několik jmen, z nichž jedním bylo i jméno paní učitelky Jany
Zárubové, která byla navrhnuta učitelským sborem. Konečné jednání bylo odloženo až na začátek
nového školního roku.
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V březnu bylo ve SF pojednáno o volbách do zastupitelských orgánů v Československu. Rozebrány
byly zejména povinnosti a práva voličů a vůbec průběh celých voleb.
Novým předsedou MěNV byl zvolen Ing. pan Milan Oravec, který začal svou funkci vykonávat 1.
dubna. Hlavním cílem nového předsedy bylo vytvořit čisté malebné horské městečko, kde by konečně
svobodské rodiny mohly pohodlně a šťastně žít.
15.3. proběhlo plenární zasedání MěNV. Složení jednotlivých komisí a rady MěNV jsem si dovolila
představit na obrázku níže.

Komise 1990
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29.3. proběhlo setkání Občanského fóra v kině Máj. Na programu byly ekologické problémy, o kterých
hovořil pan Dr. Ondřej Huml. Dále se řešila situace ve školství.
V každé kronice by měly být zaznamenány základní údaje a informace o městě. Dopátrat se však ke
všem informacím zpětně není jednoduché. Výborně to však bylo popsáno ve SF. Takže orientačně pro
Svobodu nad Úpou pro rok 1990 a zpětně z roku 1989.
Svoboda nad Úpou měla 2473 obyvatel, z nichž ekonomicky aktivních bylo 1446.
Hustota obyvatel na 1 km2 byla 89.
Počet domů ve městě byl 377, z nichž 278 domů bylo rodinných.
Počet tzv. mrazových dnů bylo 123, naopak letních 29,5.
Silnicí směrem na Maršov projelo denně v průměru 5000 vozidel.
V dubnu se řešil problém se skládkami kolem paneláků. Předneseno bylo hned několik stížností na
nepořádek kolem panelových domů ve Svobodě. Hlavním problémem bylo, že se skládky nacházely v
okolí bytových domů a mateřské školy, kde si hrály děti. Hovořilo se zejména tedy o likvidaci těchto
skládek.
Děti ze svobodské  školy vybraly 1650 Kčs na výstavbu dětské onkologie a poslaly 3 balíky českých
knih rumunským dětem. Svou aktivitu nezanedbaly ani co se úprav zahrady a sázení stromů týče.
V turnaji v Brně „o zlatou pálku“ obhájili žáčci Svobody nad Úpou první místo. Svoboda porazila
oddíl Janských Lázní, Poruby Ostrava a Techniku Brno.
V 18. čísle SF byla představena kompletní východočeská kandidátka OF pro volby do ČNR.
Co se týče sportovních úspěchů, 26.5. zvítězili žáci ve fotbale nad Mladými Buky 7:1.
Velká cena Svobody byla jedna z nejdůležitějších sportovních akcí, které se Svoboda doposud
zúčastnila. Celkem se tohoto softbalového utkání zúčastnilo 19 žákovských celků Čech a Moravy.
Svoboda a Janské Lázně šli z vítězství do vítězství. Starší žáci, mladší žáci a žákyně zde získali první
místo.
Po 44 letech byly konečně zveřejněny výsledky svobodných voleb, ve kterých vyhrála demokracie.
Účast na volbách dle předpokladů byla kolem 70 procent. Počet platných hlasů byl asi 97 procent.
Voleb se zúčastnilo 1672 lidí a zhruba 90 procent z nich volilo jiné strany než KSČ. Volby se obešly bez
konfliktů a vyhrocených konfrontací mezi přísedícími a voliči. Volební místnosti však byly několikrát
denně kontrolovány příslušníky VB. Jednotlivé strany ve Svobodě dopadly následovně:

Volby 1990
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Co tomuto okamžiku ale předcházelo? Celých dlouhých šest měsíců před volbami se formovalo
Občanské fórum, což bylo volné demokratické sdružení občanů, které usilovalo o demokracii v našem
státě a pořádalo různé mítinky, kde seznamovalo voliče s kandidáty za Občanské fórum.
29.5. vyrazil Klub důchodců ze Svobody nad Úpou na výlet do Prahy. Klub navštívil Petřín, Trojský
zámek, Pražský hrad, Památku národního písemnictví na Strahově, hvězdárnu Ondřejov a Svatou horu.
Členové klubu byli ubytováni v rekreačním středisku na Slapech. To zajistily Krkonošské papírny.
Od 5.7. do 13.7. se konalo reprezentační soustředění pro I. ročník mezinárodního turnaje basketballu
juniorů v Moskvě za účasti Japonska, USA, Itálie, ČSFR, SSSR a Holandska.
Po vítězství nad socialismem a převeliké euforii se velmi rychle dostavily negativní reakce, které se
upínaly zejména na zdražování všech různých produktů. Nejvíce asi lidé „hudrovali“ a reagovali na
zdražení benzínu. Někteří se začali opět dovolávat bolševismu.
Po rozbití totalitního řízení ve státě přišly na řadu další otázky. Komunální volby, otázka řešení
majetku KSČ a zamezení jeho úniku formou investic do krycích podniků, dosazení schopných a zejména
čestných lidí do vedoucích funkcí a míst.
V červenci se žáci účastnili evropského šampionátu v Ramsteinu. Vedení týmu i samotní žáci byli
nadšení z prostředí, ve kterémtého strávili několik dní. Přívětivost a pohostinnost domácích je také
velmi těšila. Vybavení tělocvičen a posiloven bylo ukázkové. Sice svobodské družstvo prohrálo 4:3, za
to si ale odvezlo spoustu dojmů a zážitků.
V srpnu vyšel v denním tisku vládní návrh ZÁKONA ČESKÉ NÁRODNÍ RADY o volbách do
zastupitelstev v obcích. Jednotlivé body byly zmíněny ve SF.
30. srpna proběhl výběr stanoviště Domu s pečovatelskou službou. Účastnil se ho Okresní ústav
sociálních služeb, vedení Krkonošského nábytku, České energetické závody, OHES a VČVAK, kteří
společně určili navrhované místo jako nejlepší a nejvhodnější.
Začátek nového školního roku byl vůbec pro všechny velkým zvratem. Zrušení cenzury a volný
přístup ke všem informacím přinesl změnu ve všech školních předmětech. Od nového roku se začal
vyučovat německý a anglický jazyk.
V září se uskutečnil 1. trh ve Svobodě nad Úpou. Občané byli z předchozích trhů zklamáni, avšak
tyto trhy je zcela nadchnuly. Zboží, které si zde mohli koupit, bylo např. ovoce a zelenina, ke kterým
se za dob bývalého režimu nebylo možné dostat. K dispozici byl i stánek s květinami, langoše a pro ty
nejmenší obchod s pouťovým zbožím.
8. září se konala výstava plodin a květin. Pořádal ji Český zahrádkářský svaz. Navštívilo ji 155
návštěvníků. K vidění byly plodiny broskví, kiwi, luštěnin, léčivé rostliny, dekorativní květiny atd.
15. září se konala hasičská soutěž v Mladých Bukách, které se účastnilo 19 mužských družstev a 9
družstev ženských. Hasiči Svobody se umístili na 14. místě.
17.9. se konal okresní sněm OF v Trutnově. Za město Svoboda n. Úpou se zúčastnil pan Korbelář a
paní Ondráčková.
20.9. proběhlo plenární zasedání, na němž bylo schváleno 6 stavebních povolení, projednáváno bylo
30 ohlášení na drobné stavby, zkolaudováno bylo 6 garáží, dále byla povolena stavba 4 malých vodních
elektráren a v neposlední řadě byly vyřízeny 3 žádosti na stavbu domků rodinných.
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Na tomto zasedání se řešila i výstavba mostu v Maršově II. Jednalo se zejména o financování mostu,
který by měl stát 3,5 mil. korun.
Téhož měsíce se také řešila výstavba bytovek v Lázeňské ulici. Jeden dům byl v září dokončen a
finišovaly také dokončující práce na stavbě druhého domu. Následné měsíce se pracovalo na montážích
uvnitř domů.
V listopadu začala kampaň pro volby do městského zastupitelstva. Občanské fórum ve výsledku
získalo 8191 hlasů, z toho Československá strana lidová 5236 hlasů. V městském zastupitelstvu se pak
rozdělovalo 15 mandátů, 9 křesel připadlo OF a 6 křesel Československé straně lidové.
Za OF byli zvoleni: Petr Kadrmas, Jiří Kaňka, Josef Čermák, Stanislav Ondráček, Jan Korbelář,
Ing. Milan Oravec, Karel Tichý, Karel Riegel a paní Marie Pešková.
Za ČSL byli zvoleni: Josef Silný, Ing. Václav Jiránek, Miloš Drnec, Ing. Pavel Voborský,
Drahomíra Majerová a Ferdinand Smolík.
6. prosince se konalo zasedání zastupitelstva, na němž zastupitelstvo složilo slavností slib a zvolilo
si starostu města, jeho zástupce a radní města. Jedenáct hlasů z patnácti dostal pan Ing. Milan Oravec.
Další trhy, které se konaly ve vánočním čase ve Svobodě, sklidily opět velký úspěch. Občané si zde
mohli zakoupit spousty suvenýrů, pamlsků, vánoční stromky a poprvé také papírenské potřeby, které
představily Krkonošské papírny.
14. prosince navštívil pěvecký kroužek ZŠ Svobody nad Úpou dětskou léčebnu v Janských Lázních,
kde vystoupil se svým představením a zajistil všem příjemnou vánoční atmosféru.
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Začátkem roku 1991 se jednalo o tzv.“ malé privatizaci ve Svobodě nad Úpou“. Komise, která
předsedala, měla rozhodnout o privatizaci objektů a měla sestavit seznamy provozních jednotek, které
byly určené pro malou privatizaci. Bylo rozhodnuto, že do dražby nepůjdou ty objekty, které k 1. říjnu
1990 byly v ekonomickém pronájmu. V prvním kole takové dražby mohli přihazovat a dražit pouze
českoslovenští občané, v druhém kole poté i cizinci. Vyvolávací cena za objekty byl většinou úřední
odhad.
Co se týče sportu, svoje lyžařské úspěchy slavily děti jak ze Svobody, tak z Janských Lázní. V
okresním přeboru v Peci pod Sněžkou se Martin Duda stal šampionem ve slalomu a obřím slalomu. Ve
dnech 12.- 13. ledna na NKZ závodech v Grúňi si ve slalomu Petr Hynek zajel pro 5. místo a Roman
Šafář pro místo 6.
Začátkem roku se též začalo spekulovat o tom, jak je to s Občanským fόrem a jeho působností, a
také s lokálním týdeníkem Svoboda fórum, který vycházel od 8. ledna 1990. Pan Stanislav Ondráček
se toho času k tomu vyjádřil tak, že cílem vedení tohoto týdeníku je otevřeně prezentovat informace o
dění města a o jeho politické struktuře, ale i o kulturní a vzdělávací stránce, to vše však v součinnosti
s programem Občanského fóra. Svobodské fórum tedy nesloužilo jako nějaký programový týdeník
Občanského fóra, nýbrž fungovalo i pro potřeby městského úřadu.
Z kraje února poprvé zasedala privatizační komise ve Svobodě nad Úpou, kde společně sestavila
seznam objektů určených k privatizaci. Dalším úkolem bylo sepsání základních údajů o budovách a
objektech, které byly později draženy. Po tomto zasedání byl představen ve SF seznam navrhovaných
objektů k privatizaci. K nim byly sepsány tzv. karty, které byly odeslány na ministerstvo. V prvním
kole byly nejprve privatizovány obchody s potravinami, až posléze jiné objekty města jakožto prodejny
drobného zboží, elektra, drogerie, tabáku a polotovarů.

Seznam objektů určených k privatizaci

8

V únoru byly též ve SF zveřejněny příjmy a výdaje města za předešlý rok 1990. Výdaje činily 2 987
081 Kčs a příjmy 3 008 954 Kčs, a to s konečným zůstatkem 13 000 Kčs do roku 1991.
První dražba poté byla stanovena na 13. dubna. Dražba byla chystána do Moby Dicku v Trutnově od 9
ranní hodiny. Vstupné se platilo 50 Kčs.
V dubnu se Klub důchodců ze Svobody účastnil prospěšné aktivity ve městě. Důchodci se rozdělili na
4 skupiny a podíleli se svými silami na úklidu a šlechtění města. Nechyběly ani výzvy a přizvání dalších
potenciálních ochotných občanů.
Už od dubna probíhaly velké přípravy na GRAND PRIX SVOBODA. Několik svobodských rodin
se přihlásilo, že děti z cizích zemí ubytují u sebe doma. Probíhaly velké přípravy, a to zejména v rámci
příprav hřišť a hracích ploch, ale také celého programu, aby v něm nevznikly žádné mezery. Tato akce
byla také ale závislá na dotacích města a jiných organizací či drobných podnikatelů. Pro tuto akci a
přípravy s ní spojené bylo stanoveno několik komisí, v jejichž čele stál vždy někdo z místních, který plnil
požadavky a tvořil plány v rámci dané komise a jejího programu.
Následující měsíc byl ve SF zveřejněn seznam rodin, které se přihlásily, že ubytují zahraniční
návštěvníky. Koncem května pak bylo rozhodnuto, že se bude hrát na třinácti fotbalových a školních
hřištích směrem od Horního Maršova až do Trutnova. Dohromady 54 hráčů bylo rozděleno do skupin po
čtyřech týmech.
Nyní bych se ráda vrátila zpět k dražbám. První dražba svobodského obchodu proběhla 8. června
v Janských Lázních v kině Vlast, a to za účasti starosty a člena privatizační sekce města. Zúčastnilo
se i mnoho diváků, budoucí dražitelé ostatních objektů, starostové zainteresovaných měst, a dokonce i
televize. Vyvolávací cena obchodu byla 97 tisíc Kč. Dražba se vyšplhala až na neuvěřitelných 998 000
Kčs, které přihodil jeden ze společníků společnosti Bohouš z Prahy.
20. července proběhla druhá aukce, kdy bylo draženo 6 objektů. Největší zájem byl asi o Areál
Rýchorka, který byl nakonec vydražen za 2 100 000 Kčs.
Poslední týden v červenci navštívily softbalistky ze Svobody Evropské mistrovství Little League na
americké vojenské letecké základně v Ramsteinu, odkud si odvezly mistrovský titul. Ve finále porazila
děvčata tým Ramsteinu 9:6, a stala se tak prvními mistryněmi Evropy v kategorii děvčat.
Tyto závody nebyly však jedinými závody v cizí zemi. Svobodští žáci se také vydali do Sala Baganzi,
kde předvedli úctyhodné výkony, na které se pak dotazovali ještě místní italští funkcionáři. Perfektní
fotografie svobodských hráčů se soupeři byla pořízena v Japonsku a objevila se přímo v japonských
novinách, kde se také svobodské družstvo utkalo s řadou excelentních týmů. Děti z Janských Lázní se
toho času podívaly do Švýcarska.
V říjnu se pan Mgr. Jan Korbelář, který působil jakožto člen městské rady, zúčastnil jednání na
ministerstvu školství. Jednal tam spolu s dalšími funkcionáři o osudu Zvláštní školy ve Svobodě nad
Úpou. Následující týden byla na základě požadavků Zvláštní škola ve Svobodě vyškrtnuta ze sítě
církevních škol.
V žákovské soutěži ve fotbale se svobodští fotbalisté umístili na 1. místě. Za nimi následovala
Vítězná, Janské Lázně, Vrchlabí, Radvanice ad. Na domácí půdě neztratili svobodští hráči ani bod, a
tak se mohli pyšnit perfektními výsledky.
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V říjnu a listopadu pak probíhalo stále více aukcí, na kterých byly draženy již zmiňované svobodské
objekty. Drobné zboží bylo vydraženo za 110 000 Kčs, Obuv a kožená galanterie byla vydražena na
470 000 Kčs. Zelenina Rýchorka byla vydražena za 713 000 Kčs.
V prosinci roku 1991 probíhaly debaty o změnách, nápravě a růstu města. Za tím vším stáli velmi
schopní lidé, kteří se úpěnlivě snažili celý rok po převratu dát město dohromady. Těchto pár lidí
dokázalo, že umí hospodařit s penězi, ale také, že je důležité si vybojovat příspěvky či dotace, které
městu poslouží pro další jisté účely. Na penzion pro důchodce si město sice vypůjčilo peníze, avšak
ušetřilo zase v jiných různých oblastech a odvětvích, a tak se ocitlo na konci tohoto roku nakonec v
plusu, a ne v mínusu.
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Na začátku roku bych se ráda zmínila patrně skoro jako vždy o potěšujících výsledcích svobodských
sjezdařů. Dorost se tentokrát účastnil kontrolních závodů v Peci pod Sněžkou, kde v obřím slalomu
krásné 2. místo získala slečna Eva Hančilová. První místo jak ve slalomu, tak v obřím slalomu získal
Jiří Brož, rodák z Pece pod Sněžkou, který byl studentem na svobodské škole.
Druhý týden v lednu navštívila městský úřad ve Svobodě nad Úpou kontrola z ministerstva
životního prostředí a z referátu Okresního úřadu Trutnova. Zabývala se jak problematikou životního
prostředí ve Svobodě nad Úpou a okolních městech, tak i financováním plynofikace města, které v
té době ještě z velké části plynofikováno nebylo, k čemuž přispěl i rozpad firmy, která se doposud
plynofikací ve městě zabývala.
8. února proběhla opět aukce, na které byla vydražena prodejna zeleniny z ulice 5.května. Vydražena
byla za 1 milion 200 tisíc Kčs.
Ve dnech 22. a 23. února se pořádaly na Duncaně klasifikační závody žactva ve slalomu. S
nejlepšími výsledky se předvedl Petr Záhrobský z oddílu SC Krakonoš, který slalom zajel za 0:57,92. Za
dívky excelovala Hana Zaplatílková ze Svobody, a to s časem 0:59,98.
V únoru to bylo po sté, co vyšel svobodský týdeník SF. Od doby jeho vzniku značně vzrostl počet
výtisků i zájem o informace a týdeník jako takový.
Začátkem března se konalo Mistrovství ČSFR v lyžování staršího žactva. Ze Svobody byl
nejúspěšnější Richard Švarc, který si v obřím slalomu zajel pro 9. místo. V obřím slalomu si velmi zdatně
vedl Zdeněk Šafář, který skončil na 18. místě.
V březnu se konalo okresní shromáždění, kterému předcházelo poměrně ostré jednání starostů. Byla
na něm řešena velmi důležitá záležitost, a to záležitost financí. Na shromáždění se města dožadovala
dotací pro své projekty na rok 1992. Rozpočet okresu byl nakonec schválen a Svoboda získala globální
dotaci 12 163 100 Kčs. 10 milionů bylo plánováno použít na výstavbu penzionu, zbylé peníze pak pro
další projekty.
28. března se konala výroční rybářská schůze v Rýchorce. Celkově se jí zúčastnilo 79 členů, kteří jako
každý rok vzpomínali na předchozí rok a svoje úspěchy, dále řešili rozpočet, plán práce aj. Nemohla
bych zapomenout na několik zajímavých čísel jako je např. 1863 ks ryb, které celkem rybáři chytili v
roce 1991, dále 400 ks mírového kapra, kterého rybáři vysadili, a neuvěřitelných 60 000 ks plůdků, které
vyprodukovali.
2.5. roku 1992, po přelomových událostech v letech 1989 a 1990, byl státní podnik Krkonošských
papíren, včetně závodu ve Svobodě, vložen do akciové společnosti KRPA a.s.
Ráda bych se alespoň několika slovy zmínila o osudech podniku od jeho úplného začátku, které mi
nastínil podrobněji bývalý zaměstnanec papíren a vážený občan Svobody nad Úpou pan Václav
Morávek, za což mu velmi děkuji.
Krkonošské papírny se sídlem v Hostinném, do nichž patřila i bývalá papírna Eichman v Maršově I.,
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vznikly znárodněním roku 1945. Následující rok 1946 se stala součástí papírna P. Piette ve Svobodě.
Roku 1946 se stal ředitelem pan Bohumil Kolbava, který do 15.4. 1946 působil v podniku na postu
národního správce. V roce 1948 byl nahrazen panem Janem Halámkem. Tohoto roku, při splnění
podmínky, že bude podnik čítat 200 zaměstnanců, se rozhodlo o rozdělení závodu na dva závody, jeden
se sídlem ve Svobodě a druhý v Maršově. Roku 1949 vznikly Úpské papírny. Roku 1958 byly závody
znovu sloučeny a vznikl tak národní podnik Krkonošské papírny, do něhož byla 1. července roku 1965
začleněna také svobodská Dehtochema. Tolik asi ke vzniku, vývoji a změnám Krkonošských papíren.
Celkově byly papírny velmi důležitým podnikem ve Svobodě nad Úpou, jelikož zaměstnávaly většinu
místních obyvatel. V 90. letech 20.stol. ovlivňovaly papírny jak ekonomicky, tak politicky život ve
městě. Vidno to je např. na výstavbě sídliště kolem roku 1975, na které se podnik podílel, jak finančně,
tak díky svému vlivu. Závod Krkonošské papírny 08 byl tvořen dohromady čtyřmi provozy, a to prvním
ve Svobodě, druhým v Maršově, třetím v Mladých Bukách a čtvrtým v Dehtochemě. Roku 1980 závod
zaměstnával už na 730 zaměstnanců, což je skoro čtyřnásobně více než znělo v původní podmínce z
roku 1948, kterou jsem zmiňovala. Velký rozruch však vyvolalo posléze zrušení závodů v následujících
letech, o kterých se rozepíši v roce 2003, kvůli kterému přišlo o práci v letech 1991-2006 okolo šesti set
zaměstnanců.
O další vývoji povyprávím více v roce 1993.
V červnu se konaly volby, které se setkaly s nečekanou účastí voličů, a to 87,5 procent. Jak jednotlivé
strany dopadly, se dozvíte níže.

Volby červen 1992
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13. a 14. června se konal republikový přebor malé ligy v softballu a baseballu ve Svobodě a Mladých
Bukách. Hráči Svobody předvedli brilantní výkony, díky nimž se dostali do Evropského šampionátu.
Konkrétně se jednalo o mladší žáky, starší žáky, juniory, mladší žákyně a dorostence.
V červnu se konal též turnaj Grand Prix Svoboda, na který se sjeli hráči z celého světa. Přijelo 160
mladých Američanů, 75 Holanďanů, 75 Italů, 45 Rusů a přes více než tisíc dětí z Čech, Moravy a
Slovenska. Ve SF byl uveřejněn program celé této akce, při níž se nejenom hrál baseball, nýbrž byl zde
i prostor pro volnočasové aktivity. Nejzajímavější a nejvíce vzrušující bylo sobotní utkání, při kterém
hráli dorostenci Moskva vs. Svoboda a Dodgers USA proti Trutnovu. Naneštěstí pro nás oba zápasy
vyhráli svobodští hosté, avšak podívaná to byla vskutku perfektní.

Grand Prix Svoboda nad Úpou 1992

V září se uskutečnil výlet do Itálie, kde si svobodští hráči baseballu mohli spolu s hráči z Mladých
Buků, Janských Lázní a Trutnova zahrát na Mezinárodním baseballovém turnaji o několik pohárů na
cizí půdě. Vysloužili si celkově 12 pohárů, které si odvezli z Modeny. Hráči si neodvezli jen spoustu
zážitků z pobytu ve Středomoří, ale i spoustu úspěchů a ještě další poháry jako: nejlepší pálkař, nejlepší
nadhazovač, nejlepší „catcher“ apod.
V říjnu se konala beseda, na které předstoupil pan starosta, aby informoval občany o prodeji
nemovitostí ve městě a výstavbě bytovek v Lázeňské ulici. Po něm předstoupil p. Skácel, který v té době
působil jako zástupce firmy REVIS, která se podílela na plynofikaci města, a odpověděl tazatelům na
jejich dotazy ohledně přípojek, rozvodů, kotlů apod.
25. 11. přesně v poledne byl slavnostně otevřen opravený most u pošty. Jednalo se o jedno z kriterií,
které bylo splněno v rámci volebního programu.
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Na začátku roku 1993 se diskutovalo o výdajích pro město pro rok 1993. Jednalo se o několik
milionů, které měly být investovány na dokončení penzionu pro důchodce, dále dokončení bytovek v
Lázeňské ulici, plynofikaci školy a úpravě místních komunikací.
V lednu byla rekonstruována Sokolovna. Instalován byl elektrický rozvod, takže přístup pro různé
aktivity byl částečně omezen.
Zajímavostí, ne však asi úplně vhodnou pro kroniku, byla informace, která se objevila ve 140. čísle
SF. Dle tabulek a statistik měla totiž svobodská pekárna nejdražší chleba široko daleko, cena chleba
pekárny JMJ Svoboda byla 17,22 Kč. No posuďte sami, kupříkladu s PaC Trutnov, kde chléb stál 7,47
Kč. Pekárna JMJ-Jíra, Marek, Jirousek byla následovně kvůli neshodám tří vlastníků prodána nové
majitelce, a tím vzrostla i cena chleba, která rozčílila svobodské občany.
Tohoto roku došlo též k organizační změně v Krkonošských papírnách. Ze závodu se stala divize,
díky níž vznikla divize 8 Dehtochema a divize 9, kterou byla výroba papíru a roliček.
Následovně byla v Dehtochemě dokončena výstavba nového provozu, která stála 16 milionů korun.

Dehtochema

Též v lednu byly přivezeny nové stroje od rakouské firmy Pehr Technic, které byly pořízeny na
leasing. Roku 1993 tak došlo ke kompletní modernizaci. Roku 1996 posléze vzrostl prodej asfaltových
pásů v Dehtochemě o 75 procent.
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Školský systém začal být v roce 1993 také velmi častým předmětem diskusí. Hovořilo se zejména o
třech hlavních problémech, a to ekonomice, vážnosti školy, učitelů a omlazení učitelského sboru. Město
se s těmito problémy muselo však vypořádat samo, jelikož urgovat ministerstvo školství, financí nebo
samotnou vládu by bylo bezpředmětné. Takže zastupitelstvo mělo plán a vizi přednostně přidělovat
nové byty učitelům a upravit jejich platy tak, aby byly adekvátní vzhledem k jejich práci, kterou musí
vykonávat. Dále chtělo zapojit do chodu školy i samotné rodiče, jelikož morálka a kázeň dětí upadávala
a samotní kantoři na všechno nestačili.
Na zasedání rady 18. ledna byla projednávána rekonstrukce a opravy zastávek, které byly v
posledních měsících čím dál tím více ničeny. Město získalo pro tuto akci sponzory, takže zastávky byly
posléze v průběhu několika týdnů opraveny.
Svoboda nad Úpou byla v té době také velmi významným turistickým centem v Krkonoších.
Soukromé penziony, ať už ve Svobodě, Janských Lázních nebo okolních obcích, měly povětšinou dobrou
úroveň a sociální vybavení. To se však nedalo říci o veřejných budovách, které mělo město v plánu se
ziskem finančních prostředků v rámci dotací postupem času modernizovat.
1.2. rada na zasedání rozhodla o odprodeji zařízení zubní ordinace.
V únoru proběhla výměna bankovek, která představovala pro pracovnice spořitelny a pošty nelehký
úkol.
V únoru se v Trutnově konala tzv. mimořádná porada starostů, na které byl projednáván
okresní rozpočet. Města předložila návrh o finanční podpoře do vzdělávacích institucí. Stát totiž
zafinancovával zejména ozdravovny a např. i ZOO Dvůr Králové, avšak do školství neproudily
zdaleka takové peníze, které by měly. Byl vznesen návrh na požadovaný rozpočet do školství v
jednotlivých okresech, který však byl téhož dne zamítnut.
První týden v březnu se konaly národní kontrolní závody na Pradědu. Lyžaři svobodského oddílu
dosáhli úžasných výsledků. Richard Švarc získal 4. místo v obřím slalomu a Zdeněk Šafář v obřím
slalomu zvítězil.
V březnu byly finanční příjmy pro město vyčísleny na 20 657 000 Kč. Výdaje po propočtu činily       
20 654 000 Kč. Prozatím se jednalo o odhadované částky.
V dubnu proběhla ve škole okresní školní inspekce, kterou provedla paní inspektorka Hrbotická.
Škola získala velmi kladné ohodnocení, co se týče zejména úrovně vyučování jazyků, ale také ohledně
různých aktivit učitelského sboru.
Řadu měsíců se jednalo o plynofikaci města. V dubnu byl přednostně zaveden plyn do lesnického
učiliště a Dehtochemy. V následujících týdnech se pracovalo na zavedení plynu do rodinných domů.
V květnu probíhaly dokončující práce na mostě ve Svobodě nad Úpou. Most byl rekonstruován od
počátku zimy minulého roku. V květnových dnech probíhalo vyprofilování asfaltového povrchu, včetně
výjezdů, a konečné nátěry.
Žáci základní školy a občané Svobody se zapojili do akce na podporu ohrožených druhů zvířat
chovaných ve Východočeské ZOO-safari. Vybrána byla částka 3884 Kč. Díky tomu se Svoboda stala
„spolumajitelem“ žirafy Rotschildovy.
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V červnu proběhl softbalový a baseballový turnaj GRAND PRIX KRKONOŠE 93. Svojí návštěvou
Svobodu poctila 16-ti členná holandská výprava z Apeldoornu. Turnaj včetně obstarání cen zajišťovali
funkcionáři se svým sponzorem BAK Trutnov. Hrálo se na třech hřištích. Holanďané byli ubytováni v
rodinách ve Svobodě a Mladých Bukách a jejich dospělý doprovod se po čas návštěvy usídlil v penzionu
u pana Zámečníka. Týmy ze Svobody obhájily několik vítězství, avšak několik pohárů si odvezli i hosté
z Apeldoornu.
V srpnu odjely softbalistky do U.S.A. na baseballovou a softbalovou Světovou sérii do
KALAMAZOO. První turnaj hrála děvčata s Kanadou. Zpočátku prohrávala 4:10, nakonec však
zápas úplně obrátila a porazila Kanadu 14:13.
Stejného času Svobodu navštívili dva američtí trenéři baseballu, kteří denně od 14:00 trénovali
u Sokolovny svobodské mladé baseballisty. Oba trenéři byli součástí Envoy týmu, který již trénoval
i v řadě jiných zemí, jako je např. Bělorusko, Litva nebo Itálie. Trenéři připravovali sportovce na
Mistrovství České republiky, které se konalo následovně v září v Ostravě.
Druhý týden v září byla dána do opětovného provozu Policejní stanice ve Svobodě. Tuto informaci
předalo ředitelství České policie Trutnova.
V září, po kolaudačním řízení, se opět rozjel závod Dehtochema, který vyrábí dodnes velmi žádané
hydroizolační pásy.
V říjnu byla ukončena výroba v podniku Krkonošských papíren v provoze v Maršově. Provoz byl
prodán panu Marečkovi z firmy Denis v Ústí nad Labem.
V I. provoze ve Svobodě výroba pokračovala až do roku 2006, kdy byl i tento provoz uzavřen a
pronajat Jilemnickým potravinám.
V říjnu byly oznámeny výsledky z Mistrovství v baseballu v České republice. Ráda bych uvedla
tabulku s umístěním jednotlivých týmů.
1.místo
2.místo
3.-4.místo
5.místo
6.místo

SB Svoboda
VŠZ Brno
Ostrava a Praha-Krč
Znojmo
DTJ Trutnov

Mistři České republiky pro rok 1993, z nichž někteří následovně ještě hráli na Mistrovství České
republiky kadetů v Praze, byli: Bahník Mirek, Karlík Jiří, Kosina Jaroslav, Kyncl Jan, Nečina Jakub,
Roudný Robert, Říha Viktor, Sklenár Ladislav, Skoczyk Václav, Šimera Tomáš, Šprinc Jiří, Veverka
Dušan a Wolf Tomáš.
Pro zajímavost bych ráda ještě uvedla jednotlivé turnaje a body, které družstva získala.
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MČR Ostrava

2. října byl pořádán 1.ročník tenisového turnaje BADTENIS OPEN. Turnaj se odehrál na tenisovém
kurtu u penzionu Duncan v Janských Lázních. Dvacet hráčů si zahrálo sedmihodinový set, kdy si vítěz
mohl odnést krásných sto dvacet tisíc polských zlotých. O tuto částku se podělili tři vítězi:
1. p. Josef Sládek
2. p. Igor Jelínek
3. p. Zdeněk Formánek
Hlavní cenu věnoval pan Janouch z podniku s.r.o. ALFA SERVIS. Na dalších cenách se podíleli
sponzoři z Minifitstudia, MIS, G-shopu a KOS.
Financování MŠ ve Svobodě nad Úpou bylo vypočítáno celkem na 355 109 Kč. Rodiče v předchozích
letech platili pouze stravné, a to bylo ještě dotováno městem, nikoliv však pobyt dítěte ve škole.
Provozní náklady na dítě byly vypočítány cca na 500 Kč měsíčně. Byl tedy zaveden poplatek ve výši
150 Kč měsíčně, který se platil celý rok mimo jeden prázdninový měsíc.
Svoboda nad Úpou se těšila z úspěchů svých sportovních talentů i v oblasti volejballu. V sobotu
6. listopadu zvítězili na turnaji čtyř týmů svobodští volejbalisti. Ve vítězném týmu si zahráli Karel a
Michal Gebrtovi, Michal Zelinský, Jiří Týfa, Jiří Juhász a Václav Vrbenský ml.
V listopadu proběhlo stěhování nových nájemníků do penzionu důchodců. Penzion byl kompletně
nově moderně vybaven a setkal se s nadšením a obdivem nových nájemníků. Dovolila bych si představit
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dopis od paní Zdeny Kubcové, která subjektivně vyjádřila potěšení z tohoto nového místa.

Dopis paní Kubcové otištěn ve SF

V prosinci se i bytovky v Lázeňské ulici dočkaly kolaudace. Na stavbě po celou dobu pracovalo
mnoho různých firem, které si účtovaly „nemalé“ peníze. Tyto firmy byly vyhozeny a nakonec zůstala
pouze firma MAVL, která se postarala o konečné práce. Dle zkoumání bylo v roce 1993 odevzdáno
celkem 67 bytů i s penzionem pro důchodce.
V prosinci byl také soukromou aktivitou pana Kapuciána a spol. postaven nový lyžařský vlek na
Sluneční stráni. Cena vstupenky činila pouze jednu korunu za jízdu.
Svobodu nad Úpou navštěvovalo v této době stále více a více turistů. Patrné to bylo zejména kolem
Vánoc a Silvestra, kdy město navštívily desítky Holanďanů, Belgičanů, Němců a Švýcarů. Ti mohli
shlédnout velkolepý ohňostroj, patrně ten největší, který ve Svobodě do té doby byl. Dále se mohli těšit z
dalších služeb města.
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Začátkem roku se ve svobodské škole zrodil nový výchovný projekt Děti-rodina-škola. Cílem projektu
bylo motivovat děti k intenzivnější výuce cizích jazyků a informatiky a také zvětšit podíl rodičů na
aktivitě a cílevědomosti svých dětí.
Rubrika se stejným názvem se též objevila v lokálních novinách.
Co se týče sportovní oblasti, ráda bych zmínila jméno Hany Zaplatílkové, která se mohla chlubit
dvěma tituly ze závodů Krkonošské župy a koncem ledna také zvítězila ve slalomu a obřím slalomu v
Rokytnici a v Telnici.
10.1 vznikla nová vyhláška města o stanovení koeficientů daně z nemovitosti. Ta nabyla platnosti
25. ledna 1994 a upravovala koeficienty pro výpočet daně z nemovitostí jednotně pro celé území města
Svoboda nad Úpou.
15.1. se konala valná hromada dobrovolného sboru hasičů. Připomenuto bylo 125. výročí sboru,
důležité výjezdy k požárům, ale i 1618 odpracovaných hodin. K 125. výročí bylo odměněno několik
členů sboru jako např. pan Čeněk Skrbek, Jan Fireš, Josef Novák, Ota Ondruš a další. Projednávána
byla také koupě nové Avie a plánovaná výstavba nové zbrojnice.
Důležitý pro Svobodu nad Úpou byl a dodnes je taktéž Hotel Prom, který slouží i jako rekreační
středisko. Ve SF byl otištěn ceník a služby, které Hotel Prom v tomto roce poskytoval.

Nabídka a ceny služeb Hotelu Prom

2.2. se ve Svobodě v areálu Duncan konal regionální přebor ve slalomu učňovského dorostu okresů
RK, TU a HK. Z mladších dorostenců se na 7. místě umístil Emil Flégl s časem 1:06,90 a ze starších
Petr Javůrek na místě 3. s časem 1:01,59.
9.2. se konal školní závod v lyžování. Účastnily se ho všechny ročníky. Závod přinesl velmi pěkné
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výsledky. Nejlepšími se však stali závodníci z 5.-8. třídy. Byli jimi Zaplatílková Hana s časem
26,8 sekund, Hančil Martin s časem 28,4 sekundy, Boukal Jiří s časem 28,4 sekundy, Vojtěchová
Zuzana-28, 7 sekund a Novák Jakub též s časem 28,7 sekund.
Důležitým kulturním střediskem bylo kino Máj. Návštěvnost během uplynulého roku klesla však o
53 procent a tržby tak klesly o 7 procent.
19. února se v Praze konala významná baseballová událost zvaná „parlament“. Zde byl juniorům ze
Svobody předán pohár za mistrovský titul z Mistrovství ČR v Ostravě, o kterém jsem se již zmiňovala
předchozí rok. Dále zde byl představen plán na další ligy v baseballu, které měly proběhnout.
Na mimořádném jednání rada města rozhodla, že firma MAVL, která v konečném jednání přistoupila
na požadavky města, dokončí práce na rekonstrukci školy. Konečná částka činila 280 tisíc Kč.
26. února se v Úpici konal Okresní závod v karate. V soutěži kumite karate zvítězil Jiří Bureš z
Trutnova. Na předních příčkách se ale objevili také dva žáci ze Svobody, a to Mirek Adamec, který byl
druhý, dále Ladislav Sedral, který se zasloužil o třetí místo.
Co se několikrát zmiňované teplofikace města týče, v únoru prováděli pracovníci Elektrárny Poříčí
průzkumné pohovory s občany o zavedení horkovodů do domácností. Smlouva byla uzavřena již v roce
1993 a řada domácností se na zavedení horkovodu do svých domovů ještě chystala.
15. března vyšlo dvousté vydání Svobodského fóra. Opatřeno bylo zajímavými fotografiemi viz níže.
K tomuto výročí je třeba zmínit, že první číslo SF vyšlo v prosinci roku 1989 a vycházelo zpravidla
každý týden.

Obrázky Svobody ve SF k dvoustému vydání

Každé čtvrtletí byla pořádána schůzka spolku důchodců. Tento rok byla schůzka doprovázena
tombolou, kterou si důchodci sami připravili.
25.3. byl slavnostně otevřen Quelle shop, který nabízel široký sortiment zboží. Novým majitelem se
stal pan Alireza.
16.4. získali svobodští dorostenci první místo v okresním přeboru ve fotbalu ve Svatoňovicích.
Porazili tak soupeře 6:0.
19.3. zahájili rybáři rybářskou sezonu. V rámci ní se zmínili o předpokládaných nákladech, které
měly činit 1,5 až 2 miliony korun. Promluvili též o rekonstrukci, která by byla možná v rámci dotace, a
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dále o zvýšení produkce líhně až o 50 procent, též v případě dotace.
V dubnu zastupitelstvo schválilo posílení rozpočtu na školství o 100 tisíc Kč a snížilo položku na
zakoupení zvonů do kostela na 20 tisíc. Zvon, který byl nakonec pořízen, byl vysvěcen sv. Václavovi a
nesl nápis: „Doba války vzala, doba míru dala.“ Za zmínku a připomenutí stojí, že naposledy roku 1921
byly zvony vyzdviženy na věž svobodského kostela a jejich cena v té době byla 40 000 Kč. Po válce však
byly zvony znovu zničeny a právě až roku 1994 se konečně kostel dočkal nových. Na zvon se vybralo
2527 Kč, které byly předány duchovní správě kostela.
Během dubna se též pracovalo na formování policejní stanice ve Svobodě. Rada akceptovala
požadavek přidělení jednoho bytu a přijetí 10 pracovníků na místní stanici policie.
V květnu se začalo pracovat na výstavbě školní jídelny, o kterou se postarala firma ARAL. Firma
MAVL dokončovala dále práce na školních šatnách.
Koncem května proběhla kulturní akce, při které vystoupila Helikonko-citerová kapela z Brna.
Vystoupení proběhlo ve svobodském kině.  Cena pořadu činila 2200 Kč plus náklady za dopravu, které
zafinancoval městský úřad.
14.5. se soutěžilo v Libči v požárním útoku. Hasiči ze Svobody překvapili a zvítězili s krásným
časem, který byl jediný pod minutu.

Soutěž SDH v Libči-výsledky

Rekonstrukce probíhaly v celém městě. Nejinak tomu bylo na radnici, kde se opravovala střecha a v
městské knihovně, kde se připravovalo dětské oddělení.
24.6. skončil oficiálně školní rok. Skončil o 4 dny dříve, než měl, a to z důvodu rozsáhlé rekonstrukce
toalet a umýváren. O práce spojené s rekonstrukcí se postaraly firmy Energovod, ARAL a MAVL.
Škola se začínala pomalu zvelebovat. Připomeňme si předchozí rok 1993, kdy v červnu byly zahájeny
projektové práce na plynovém vytápění a v červenci samotná výstava plynové kotelny a ústředního
topení, což město stálo celkově 1 300 000 Kč.
Od června se hrála opět Česká národní liga mužů v baseballu, která se koncem června pomalu chýlila
ke konci. Do podzimních turnajů v extralize tedy postoupili tři baseballové týmy, kterými byly
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VTJ Louny, Svoboda a Choceň. Svobodští hráči si nakonec postup a pěkné druhé místo vysloužili díky
svým třem posledním důležitým zápasům.
Svoboda- BAK Mladé Buky 11:1
Svoboda-VTJ Louny 11:1
Svoboda-Choceň 14:13
28.6. proběhla v klubu Rýchorka výroční chůze klubu důchodců. Účastnili se jak domácí členové
klubu, tak zástupci města a i přátelé z klubu důchodců z Mladých Buků. Byly předány dárky všem
významných letošním jubilantům a zavzpomínalo se i na přátele, kteří Svobodu v roce 1993 a 1994
opustili.
V červenci město hostilo šampionát v baseballu. Byla proto modernizována obě hřiště, a to ve velmi
krátkém čase. Velký přínos to přineslo zejména v navazování přátelských kontaktů, při nichž si hráči a
hráčky ze Svobody krásně mohli procvičit cizí jazyk. Kvůli návštěvě a velkému „cvrkotu“ ve městě byly
přeplněné cukrárny, restaurace, obchody i penziony. Svobodské hráčky se umístily uprostřed tabulky.

Šampionát v baseballu 1994

Nyní bych se ráda přesunula k volejballu a úspěchu svobodského týmu na volejbalovém turnaji
ASPV. Z okresního kola, které stojí na samém začátku tohoto turnaje, družstvo Tatran Svoboda
postoupilo do krajského kola v Dřevěnicích. Nakonec se utkalo v tomto celorepublikovém turnaji,
který po těžkých bojích vyhrálo 2:1. Nejlepším smečařem turnaje byl na konci vyhlášen pan Gebrt
mladší.
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V srpnu byly schváleny nové názvy ulic, které dosud byly bez označení. Byly to např. ulice Úpská,
vedoucí na Pec pod Sněžkou, náměstí před školou D.M. bylo pojmenováno Pietteho náměstí, směrem na
Janské Lázně vznikla Černohorská ulice a sídliště dostalo oficiální název Rýchorské sídliště.
Na začátku září město muselo zaplatit pokutu 20 tisíc korun za tři „divoké“ skládky domovního
odpadu, které byly objeveny kontrolou okresního úřadu.
V září fungoval penzion pro důchodce již půl roku. Ve SF bylo uvedeno několik zajímavých čísel,
které bych ráda zmínila. V budově bylo vydáno 12 832 obědů, 1544x bylo vypráno prádlo pro nájemníky
penzionu a rozvezeno bylo 1535 obědů.
Ve stejném období navštívil také penzion pro důchodce televizní štáb České televize, který zde pořídil
materiál pro svůj pořad, který byl odvysílán další měsíc 4.10. ve 13:15 v pořadu Klub seniorů na ČT 1.
3.10.  proběhlo slavností otevření policejní stanice ve Svobodě nad Úpou. Celý název policejního
útvaru byl Obvodní oddělení policie ČR. Útvar získal sídlo v Lázeňské ulici č.p. 215. Vedoucím
oddělení byl ustanoven nadporučík Vratislav Šot.
Začátkem října poctil město svou návštěvou starosta a místostarostka Modřan. Zajímali se zejména
o penzion pro důchodce, jelikož podobnou instituci chtěli realizovat i ve svém regionu. Dále je zajímal
rozvoj Svobody za poslední 4 roky.
V listopadu byl pan starosta pozván prezidentem Václavem Havlem spolu s dalšími 420 starosty
a primátory měst na Pražský hrad. Ve Španělském sále proběhlo hodnocení čtyřletého uplynulého
funkčního období, kdy byli po několika desítkách let poprvé svobodně zvoleni zástupci měst a obcí.
17. a 18. listopadu probíhaly komunální volby, kdy si občané Svobody zvolili 15 poslanců, kteří měli
zastupovat město v následujících 4 letech. Těchto 15 poslanců si 29.11. zvolilo na slavnostním zasedání
v kině Máj jako svého starostu pana Ing. Milana Oravce, jako zástupce starosty pana Stanislava
Ondráčka, tři radní pana Mgr. Jana Korbeláře, Alexandra Nekvindu a Karla Riegera. Delegátem do
okresního shromáždění byl zvolen též pan Ing. Milan Oravec.
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První událostí, kterou bych ráda zmínila, ač není příliš z veselého soudku, je vyloupení zvláštní školy
začátkem ledna, kdy byl odcizen televizor, počítač, tiskárna, magnetofon, videopřehrávač, telefon, ale i
peníze, které byly v zamčené zásuvce. Škoda byla vyčíslena téměř na sto tisíc korun. Zlodějíčci, kteří se
podíleli na této krádeži, ale i řada dalších, kteří kradli ve Svobodě, byli posléze uvedeni ve SF.
13. ledna se konala hasičská schůze v restauraci pana Riegela. Při tomto setkání byla předána řada
medailí dobrovolným hasičům, jež v tomto sboru působili. Mezi nimi byli např. pan Čeněk Skrbka, Josef
Novák, Jaroslav Blažek, Jaroslav Procházka a Václav Kricnar.
Taktéž v lednu se začalo pracovat na rekonstrukci radnice. Natřeno bylo několik stropů, vyměněny
byly podlahové krytiny a nábytek. ¬Vybudována byla též úřadovna sociálního referátu Okresního
úřadu, na které se finančně podílel okres. Rekonstrukce trvala do konce března.
V únoru jednalo městské zastupitelstvo o rozpočtu vyhrazeném pro školství. Návrh na rozpočet
uvolněný pro školství ve Svobodě byl 5 534 500 Kč.
27.2. proběhlo 4. zasedání městské rady, kde se hovořilo o již zmíněném rozpočtu. Zde byli také
určeni zástupci jednotlivých komisí.
Pro finanční komisi byli zvoleni jako předseda pan Stanislav Kraus, jako členové paní Lenka
Drahošová a Marta Vlčková.
Komisi kontrolní tvořili předseda pan Ivo Šubrt a členi Emilie Benová a Alek Pejos.
Pro komisi bytovou byli dále zvoleni předseda pan Ing. Václav Jiránek a členi Marie Pešková, Jiří
Pilný a Pavel Dvořák.
V komisi cestovního ruchu působil jako předseda pan Miroslav Hedvičák.
V komisi životního prostředí pak pracoval pan Stanislav Hofman.
Do komise ochrany veřejného pořádku byl zvolen jako předseda pan Fernand Smolík.
14. března byl zveřejněn ve SF rozpočet města. Dlouhodobá rezerva města byla vyčíslena na 1 700
000 Kč. Příjmy celkem na 17 234 200 Kč, a to s rezervou 18 934 200 Kč. Výdaje pak celkem činily 17
234 200Kč, a to s dlouhodobou rezervou 18 934 200Kč.
30.3. získal junior Zdeněk Šafář ve Špindlerově Mlýně na Mistrovství ČR bronzovou medaili v
obřím slalomu. Několik dní nato získal ještě zlatou medaili a titul Mistra ČR ve slalomu mladších
juniorů pro rok 1995. Ráda bych připojila několik slov o tomto nadaném chlapci, který je významnou
osobností města, co se sportu týče. Zdeněk se věnoval lyžování již od svých tří let. V deseti letech pak
začal trénovat v tréninkovém centru v Peci pod Sněžkou, kde ho vedla paní Blanka Sochorová. Prvních
úspěchů se dočkal už v letech 1992 a 1993. Zdeněk nevynikal pouze v lyžování. Velmi šikovný byl i v
baseballu, kde si kromě turnajů na domácí půdě zahrál i v zahraničních turnajích.
Nemohla bych opomenout úspěchy v baseballu. Baseball totiž řádku let představoval pro Svobodu
velmi důležitý sport. Začátkem května na vítězném utkání v České národní lize porazilo svobodské
družstvo Orlici Choceň 15:2 a dostalo se tak do čela České národní ligy.
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V červnu vstoupilo svobodské baseballové družstvo do druhé poloviny České národní ligy mužů. Tým
zaujal první příčky, jak můžeme vidět v tabulce níže.

Česká národní liga mužů 1995

Svobodu též svou návštěvou poctili kadeti z Moskvy, kteří v červnu denně i za nepříznivého počasí,
trénovali. Sehráli i několik zápasů s kadety Svobody i Mladých Buků. Ubytováni byli bezplatně u
některých svobodských rodin, jako jsou Jirkovský, Ondráčkovi, Oravcovi ad.
Během letních dní byla dokončována též rekonstrukce školní jídelny, kterou zajišťovala firma ARAL.
Stavba byla plánována až do konce srpna, než měl začít nový školní rok. Na konci června pak také
probíhaly dokončovací práce na rekonstrukci vozovky na Novém Světě. Koncem června posléze začala
výstavba nové školní tělocvičny.
K 18.6. tabulka týmu České národní ligy vypadala takto.

Tabulka České národní ligy mužů k 18.6.1995
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V červnu též parlament rozhodl, že všichni žáci, co byli v 1.-7. třídě, budou muset jít i do devátého
ročníku, aby měli více času na rozhodování se o jejich budoucím studiu. Hlavním stěžejním důvodem,
proč tak parament rozhodl, bylo, že ve 14 letech žáci ještě nejsou mentálně vyspělí se rozhodovat o svém
budoucím stávajícím vzdělání a povolání.
Kadetky musely sehnat peníze na odjezd do U.S.A. Nejprve zvítězily na evropském šampionátu
Malé ligy v Neapoli a posléze se měly chystat do Kalamazoo v Michiganu v U.S.A. na světovou ligu.
Na cestu jim přispěla řada svobodských podnikatelů, jejichž jména bych ráda připomněla.

Příspěvky pro kadetky na světovou ligu v baseballu

V srpnu se konaly tradiční jezdecké závody v areálu oddílu
Krakonoš. Účastnilo se 35 jezdců a divácká účast pořadatele
velmi mile potěšila.
V srpnu také končily veškeré stavební a rekonstrukční
práce na škole ve Svobodě. Od začátku školního roku se žáci
mohli těšit na novou zmodernizovanou počítačovou učebnu,
žákovskou knihovnu s čítárnou a renovovanou tělocvičnu.
V té době již byla naplánována i výstavba nového hřiště s
umělohmotným povrchem, která měla být žákům představena
nastávající rok.
Nemohla bych opomenout Klub zahrádkářů, který 9.
září pořádal výstavu svých výpěstků. Na akci vystavovalo
19 členů, kteří předvedli, jaké plodiny lze v Podkrkonoší
vypěstovat.
14. října se konal přespolní běh dětí a mládeže, kde
startovalo přes 70 malých závodníků. Účastnily se ho děti
ze Svobody, Janských Lázní, ale také děti z Prahy, které
pobývaly ve Svobodě na škole v přírodě. Jak si v závodu malí
závodníci vedli, se můžete podívat dále.
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Výsledky přespolního běhu 1995

V říjnu byla také zprovozněna nová tiskárna ve zničených prostorách papíren naproti Rýchorskému
sídlišti. Tiskárna nesla jméno LUSIJA a nabízela kupříkladu ofsetový tisk vizitek, hlavičkových
papírů, formulářů bloků, reklamních letáků, knih, katalogů a v neposlední řadě časopisů. Další služby
byly sazba nebo šití a lepení bloků.
30. října byla konečně zkolaudována nová školní jídelna, která se setkala s velkým úspěchem. Vidět
to bylo zejména na nárůstu strávníků. Slavnostní zahájení, za přítomnosti stavební firmy, zástupce
Okresního úřadu, starosty města, radních a členů městského zastupitelstva, zaměstnanců školní jídelny
a vedení obou škol, se pak konalo 4. prosince.
V roce 1996 mělo město v plánu postavit dětské hřiště na Rýchorském sídlišti. Byla navržena tři
hřiště. Atrakce, o kterých se jednalo, bych ráda formou nákresů představila zde.

Nákresy atrakcí na hřiště na Rýchorském sídlišti
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Na úvod bych se ráda zmínila o lyžařském úspěchu svobodských juniorů. Ti závodili ve dvou poměrně
náročných závodech evropské organizace FIS v Telnici a na Pradědu. Závodníci závodili ve slalomu na
velmi zledovatělé trati. Na Pradědu si 6.místo vysloužila Hanka Zaplatílková a 17. a 19. místo Zdeněk
Šafář. V Telnici se na 10.místě umístil Richard Švarc a na 12. místě již zmiňovaný Zdeněk Šafář.

Zdeněk Šafář

Na začátku února měli předáci lyžařské závody v Horním Maršově. Na zledovatělé trati se v obřím
slalomu umístila na 1. místě Jana Hejduková. Za muže pak krásných výsledků dosáhl Jan Veselý, který
se umístil na 4. místě.
V únoru postihla Svobodu kalamita. Ulice Úpská od Svobody směrem na Pec byla nesjízdná. V
těchto dnech se také čím dál tím více objevovaly ve městě výstrahy proti rampouchům, které by mohly
ohrozit chodce nebo poničit automobily před domy. Zima byla zkrátka krutá.
24. února proběhla schůze rybářů. Byla zde představena statistická měření, při kterých bylo např.
zjištěno, že v ostatních městech zájem mládeže o rybaření uvadá. Naopak ve Svobodě stoupl např. počet
žen, které se věnují rybolovu, z 3 na 13. Co se mládeže týče, rybářský spolek čítal 42 mladých členů a
další tři byli začátkem roku proškoleni.
Ráda bych zmínila několik zajímavých čísel pro rok 1995. Na pstruhových vodách bylo chyceno
celkem 1489 kousků ryb o celkové váze 1217 kg. Z tohoto počtu na rybníku v Albeřicích bylo chyceno
399 kaprů o celkové váze 859 kg.
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V březnu byl ve SF představen rozpočet pro rok 1996. Příjmy byly celkem vyčísleny na 17 322
000Kč. Výdaje pak též na 17 322 000 Kč + rezerva.
2. dubna slavilo SF své sedmé výročí. Během těchto let prošlo SF velkou řadou změn. Změněna byla
hlavička, následovně arch, na kterém byl týdeník tisknut, dále barva a v neposlední řadě byl strojopis
nahrazen počítačem.
Junioři ze svobodského lyžařského oddílu se účastnili závodů na Mistrovství ČR ve Špindlerově
Mlýně. Novým mistrem ČR juniorů se stal Richard Švarc. Zdeněk Šafář sice nezískal zlatou medaili,
avšak jeho výsledky byly také vynikající. V super G a ve slalomu byl na 5. místě, ve slalomu dospělých
získal dokonce bronz.
12.4. proběhla jazyková exkurze do Bavorska. 38 žáků a dvě paní učitelky jeli do městečka Amberg,
kde se mohli těšit perfektnímu programu. Navštívili Kurfistské lázně a starobylou část města. Pokusili
se využít svých znalostí němčiny a nakonec napsali i dopis o výletu v německém jazyce svým rodinám.
6. května poctil svojí návštěvou město ministr zdravotnictví PhDr. Jan Stráský, který navštívil
penzion pro důchodce, radnici a poté vystoupil na besedě pro občany, pořádané toho večera v kině Máj.
23.5. pak proběhla další beseda, tentokrát s ministrem školství Ivanem Pilipem.
Začátkem června se konaly jezdecké závody v areálu TJ Krakonoš ve Svobodě nad Úpou. Účastnilo
se 13 oddílů Východočeského kraje, které se těšily i velké účasti diváků.

Jezdecké závody

25. června se konala schůze klubu důchodců. Připomenuto bylo dvacetileté výročí tohoto klubu a
svoji návštěvou klub poctila i zakládající členka paní Věra Štěrbíková. Dále se zúčastnil i pan starosta
Ing. Oravec a jeho žena paní doktorka Oravcová. Hodnocena byla jak činnost tohoto klubu za dobu jeho
působení, tak přínos pro členy klubu aj.
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Ve stejném měsíci byl představen Územní plán města Svoboda nad Úpou, který připravilo Sdružení
pražských architektů “Dům a město“. Cílem tohoto plánu bylo umožnit komplexní rozvoj města v
konkrétním určeném časovém horizontu. Koncept obsahoval 19.bodů, pod kterými se skýtala konkrétní
témata.
Svoboda byla během prázdnin plná nejen turistů, ale i hráčů a hráček baseballu, kteří se zde
rekreovali a sehráli řadu zápasů. Přijeli jak hráči z Ameriky, tak z Ruska a Holandska.
Důležitým podnikem města byla v této době Dehtochema, která během několika předchozích měsíců
toho roku prošla velkými změnami. Podnik specializující se na výrobu asfaltových pásů získal Cenu
České republiky za jakost CZECH MADE. V této době byl výraznou osobou podniku pan Miroslav
Konečný, který měl nejlepší strategii prodeje, a stal se tak vedoucím. V tomto roce se vedení Dehtochemy
těšilo velkému úspěchu, co se prodeje týče. Pro zajímavost bych ráda uvedla, že v jeden den padl rekord v
nakládce. Naloženo bylo 23 kamionů a 5 velkých vagonů, a to za jeden jediný den.

Dehtochema 1996

3. prosince proběhla v Rýchorce mikulášská schůze klubu důchodců. Na ní proběhla přednáška
místních hasičů o prevenci v topném období, dále byla připravena tombola, jejíž výtěžek byl použit na
další kulturní činnost klubu.
Během prosince se začala ve SF v rubrice DĚTI-ŠKOLA-RODINA objevovat kapitola DROGYANEB FEŤÁCI VERSUS FITÁCI, která měla představit všechna rizika, která nese užívání
drog. Souvislost to mělo se zřízenou funkcí na středních a základních školách, a to s funkcí tzv.
“protidrogového preventisty“, což je člověk, který by měl předávat informace o drogách dětem a rodičům
a měl by být nápomocen při orientaci v této problémové oblasti.
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12. ledna proběhl obří slalom na Duncanu, který pořádal lyžařský oddíl TJ Svoboda. Sešlo se 17
oddílů, které měly zástupce desetiletých závodníků a závodníků mladších deseti let. Firmy a zástupci
podniků, kteří sponzorovali tento závod byli: firma EBK, Elektra Úpice, paní Hana Dudková, Ing.
František Balcar a Ing. Michal Treml. Zástupci lyžařského oddílu ze Svobody se neumístili sice na
prvních příčkách, ale vybojovali si např. krásné 10.místo-Hůrková Michaela, 18.místo-Dudková Lenka,
22.místo- Búšová Michaela. Za chlapce to byli na 25.místě Pavel Balcar, 29.místě Treml Michal a
31.místě- Búš Martin.
V počátečních týdnech tohoto roku se jednalo o prodeji Rýchorky novému majiteli. O novém majiteli
se rozhodlo na 10.zasedání. Pan radní Nekvida otevíral jednotlivé obálky, které obsahovaly cenové
nabídky pro koupi Rýchorky. Nejvíce nabídla vrchlabská obchodní společnost. Částka činila 11,8 mil.
Kč. Zástupcem této společnosti byl svobodský rodák Milan Rehák, jehož nabídka předčila ostatní.
Bylo tak definitivně rozhodnutu o novém majiteli. 12. března však přišel fax o odstoupení této firmy od
koupi Rýchorky a jednalo se o novém kupci.
Od 28. do 31. ledna probíhaly mezinárodní FIS závody v Itálii v Cortině d´Ampezzo. Jeli se 4
závody-dva super G a dva obří slalomy. Za juniory se zúčastnili Zdeněk Šafář a Martin Forman z Tesly
Pardubice.
29. února až 2. března se uskutečnilo Mistrovství ČR žactva v lyžování na svazích Špičáku v
Jizerských horách. Účastnilo se 45 mladších a 48 starších žáků, dále 25 mladších a 32 starších žákyň.
V super G si vysloužil za mladší žáky bronzovou medaili Jan Veselý. V obřím slalomu se umístil na 10.
místě.
Dalším sportovním úspěchem, o kterém bych se ráda zmínila, bylo vítězství Zuzany Vojtěchové na
juniorském MS ve Finsku. Z šestadvaceti zemí se Zuzana umístila na čtvrtém místě. Pro Svobodu to
byla velká čest, jelikož Zuzana je rodačkou z Janských Lázní a studovala na ZŠ ve Svobodě nad Úpou.

Zuzana Vojtěchová
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V dubnu se jednalo o výstavbě malého útulku pro psy ve Svobodě nad Úpou. Předpokládané výdaje
byly okolo 700 tisíc korun. Prozatím byl zřízen malý útulek u pana Stanislava Mráze, kde se nacházelo
10 psů, které krmil na své náklady.
Na začátku května pak byla kompletně znovelizována Vyhláška o chovu zvířectva, která
pojednávala o volném pohybu psů, o znečišťování prostranství města apod.
Ani druhá firma, která měla zájem o koupi areálu Rýchorka, nepodepsala smlouvu a nesplnila
požadované podmínky, a tak bylo zahájeno jednání s třetím zájemcem, a to s firmou pana Lubomíra
Šmída z Bílé Třemešné.
17.-18. května se konaly závody v rybolovu. Organizoval je MO Českého rybářského svazu. Celkově
se účastnilo 47 dospělých závodníků, z nichž 5 bylo žen a 4 hosté (sponzoři). Něco málo ze zajímavých
čísel bych ráda uvedla i zde. Celkově bylo chyceno 57 kaprů, dále pak 41 dalších druhů ryb. Na 1. místě
se umístil pan Milan Schoř, který „dostal“ na svůj prut 22 kaprů.
Od 7. 7. do 12.7. se konala Malá liga baseballu. Turnajů Evropského šampionátu ve Svobodě nad
Úpou a Mladých Bukách se zúčastnily týmy několika okolních zemí. Byly jimi LL Sttutgard-Německo,
LL Ramstein- Německo, LL Brzeg-Polsko, LL Moskva-Rusko, LL Ufa-Rusko a LL Svoboda-ČR.
Týmům bylo zajištěno ubytování v ZŠ ve Svobodě a Mladých Bukách, v internátu školícího střediska
v Mladých Bukách, v Rekreačním středisku Sejfy též v Mladých Bukách, v ubytovně na stadionu ve
Svobodě, v hotelu Sport ve Svobodě, v Měšťanském domě ve Svobodě a penzionu Poláček. Navzdory
nepříznivému počasí se sehrálo několik turnajů, ve kterých si šampioni Evropy vybojovali tituly a
postup do Světové série. Na tuto Světovou sérii postoupili chlapci z Trutnova a Mladých Buků pod
vedením p. Švejdara, mladší žákyně z M. Buků a Svobody vedené p. Andělovou a Kopeckou a v
neposlední řadě starší žákyně z Ruska.
V červenci se Svoboda nad Úpou potýkala také s nepříjemnými povodněmi. Škody byly vyčísleny na
statisíce korun. Na několika místech byly vymleté kamenné břehy. O opravách okamžitě město jednalo s
firmou VAK.
Koncem prvního prázdninového měsíce se jednalo o rekonstrukci inženýrských sítí a přestavbě
vozovky a chodníků na ulici 5. května. Stavební práce a řízení započalo pak začátkem srpna. Ulice
nebyla kompletně uzavřena, byla však v částečném provozu a k obchodům byly vybudovány lávky pro
bezpečný přechod lidí přes díry v zemi.
Během prázdnin se jednalo o zrušení dráhy, která spojuje Svobodu s okresním městem Trutnov. Byla
vytvořena petice, pod kterou se podepsala spousta občanů. 18. srpna se pak pan Stanislav Ondráček
účastnil jednání v Trutnově, kde petici představil, a jednal o zrušení této dráhy.
V srpnu se rozhodlo o prodeji Dehtochemy od akciové společnosti KRPA KRPĚ s.r.o.
13.9. se konala hasičská soutěž ve Vlčicích v požárním útoku „O pohár SDH Vlčice“. Na první příčce
se umístil SDH Mladé Buky, SDH Trutnov se umístil na 4. místě a svobodští hasiči na místě 6.
Ve stejný týden se konala také rybářská soutěž o putovní pohár na rybníku v Albeřicích. Místní měli
velmi pěkné výsledky a umístili se na prvních místech. V kategorii Bílá ryba se na 1.-2. místě umístili
Jan Tlachač a Monika Šubrtová se svými úlovky 34 cm.
27. září po dlouhých jednáních a debatách skončila železniční doprava mezi Svobodou a Trutnovem.
Následně se čekalo na pronájem někomu ze čtyř zájemců o privatizaci.
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V letních měsících probíhala rekonstrukce zvláštní školy. Jednalo se o protiradonové úpravy,
rekonstrukce a opravy sociálního zařízení, vytápění školy plynem a rekonstrukci elektroinstalace. 23.
října byly práce dokončeny.
Od 12. prosince byla trať Svoboda-Trutnov opět v provozu. Cena jízdenky byla stanovena na 6 Kč.
V tentýž den byly dokončeny stavební práce na zvláštní škole a v pondělí byla zahájena opět výuka.
Díky rekonstrukci bylo vytvořeno velmi čisté a útulné prostředí v prostorách školy, což se setkalo s
velkým nadšením jak ze strany učitelů, tak samotných žáků.
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Úvod tohoto roku bych ráda věnovala již několikráte zmiňovanému Zdeňku Šafářovi a jeho úspěchu
v St. Lambrechtu u města Graz v rakouských Alpách. V těchto závodech se jel dvakrát obří slalom a
dvakrát slalom klasický. Ve slalomu si Zdeněk vysloužil krásné 8. místo, v obřím slalomu pak místo 36.,
a to z celkového počtu 150 závodníků.
Během zimy se spousta nájemníků panelových bytů potýkala s plísněmi. Začalo se tak čím dál tím
více diskutovat o zateplení panelových domů, což by vyřešilo problém s velmi obávanými plísněmi.
Hlavním problémem však byly finance, jelikož na Rýchorském sídlišti se nacházelo několik těchto
panelových domů a jejich celková izolace by stála mnoho peněz.
Zajisté si mnoho z vás vzpomene na zříceninu rodinného domu manželů Zemanových z Prahy u
silnice směrem na Pec pod Sněžkou. Hospodářsko-správní odbor MěÚ konečně prosadilo rozhodnutí
o zbourání tohoto zchátralého domu. Do konce března bylo manželům Zemanovým nařízeno za
odborného dohledu zbourat tento dům.
V únoru proběhla rekonstrukce hasičské zbrojnice, kdy byla přistavěna část kulturního klubu a
vznikly tak prostory a místo pro hasičský materiál a techniku. Vedle toho byla zřízena menší klubovna,
kde hasiči mohli realizovat svá setkání a schůze. Na těchto pracích se podíleli samotní hasiči ve svém
osobním volnu.
Ve dnech 19.- 21. března proběhly mezinárodní závody UNIGAS-CUP na Medvědíně ve
Špindlerově Mlýně. V závodu super G, který se jel ve čtvrtek, se Pavel Balcar umístil na 21. místě. Ve
své kategorii ročníku 1989 byl třetí. Za dívky jela Lenka Dudková, která si skrze svůj standardní výkon
vysloužila 34. místo.
Dále bych ráda uvedla nějaká konkrétní čísla, týkající se rozpočtu pro rok 1998. Dle všech různých
kriterií byly konečné příjmy a výdaje stanoveny na 21 532 000 Kč.
Na začátku května si v baseballu Dehtochema Svoboda vybojovala vítězstvím 10:0 proti Sparks
BAK Mladé Buky postup do druhého kola Českého poháru.
14. května se 22 žáků svobodské školy zúčastnilo běhu Terryho Foxe. Startovné, které závodníci
zaplatili, bylo použito na boj proti rakovině. Dovolila bych si jmenovat některé závodníky. Byli jimi
například Jakub Baťa, Petr Šťásek, Gabriela Kašparová, Petr Imrišek, Jana Horáková, Barbora
Ježková.
16. května se konaly rybářské závody na Albeřickém rybníku. Dohromady se sešlo 46 rybářů.
Vítězem se stal pan Bílý, na druhém místě pak pan Pšondr. Následující den se konaly závody mládeže
za účasti 32 závodníků. První místo si vysloužil Marian Novák, který ulovil lína o velikosti 34 cm.
První červnový týden se konaly oslavy stého výročí Základní školy ve Svobodě. V sobotu proběhlo
slavnostní zahájení, na které dorazilo 50 bývalých i současných učitelů a 500 bývalých žáků školy. Se
svými slavnostními projevy vystoupila ředitelka školy paní Jana Zárubová, dále pak zástupce paní
ředitelky pan Josef Slanina a v neposlední řadě pan starosta Ing. Milan Oravec. Ke zhlédnutí bylo
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několik desítek fotek a dokumentů o poválečné činnosti školy. Na této akci bylo též možné si zakoupit
almanach, který byl vytvořen ke stému výročí od položení základního kamene školy. Almanach si
zakoupila 220 účastníků. Na akci se tvořily skupinky bývalých a současných studentů a učitelů, kteří
vzrušeně debatovali o historii školy. Na závěr proběhla i beseda ve školní jídelně.
O prázdninách věnoval známý muzikant, herec a televizní moderátor Marek Eben peněžitý dar
psímu útulku ve Svobodě. Částka činila 20 tisíc korun. Velmi pomohla dalšímu vývoji a provozu tohoto
útulku.
V červenci se konaly další letní trhy ve Svobodě. Spousta prodejců se sešla na ulici 5. května, aby
nabídla své produkty občanům i návštěvníkům města. Počasí se sice na krátkou chvíli pokazilo, avšak
po chvíli se vyčasilo a trpěliví prodejci, kteří zůstali, se dále mohli těšit z příjemné atmosféry a zisku z
prodeje svých produktů. Díky kladným ohlasům se rozhodlo, že další trhy se uskuteční hned na podzim.
22.8-23.8. se uskutečnilo Mistrovství ČR ENDURO v Opařanech. Jednalo se o závod na motorkách,
kterého se účastnilo 270 závodníků. Martin Mičánek, který zastupoval Svobodu nad Úpou, se umístil
na 8. místě ve své kategorii.
Na konci září se konal závod ve slalomu na suchu v Radvanicích. Účastnilo se 80 závodníků a mezi
nimi se našli i zástupci města Svobody n. Úpou. Lucie Martínková si vysloužila krásné první místo.
Veronika Kopecká se umístila na 2. místě a Jan Veselý na místě 4.
Ve stejném čase se též konaly cyklistické závody, které pořádal a inicioval učitel tělesné výchovy
pan Mgr. Zdeněk Rolenc. Na startu se sešlo 33 žáků, od kterých bylo vybráno startovné v hodnotě 180
Kč. Peníze putovaly na účet školního klubu. Ráda bych zmínila alespoň několik závodníků a jejich
umístění.
J. Krabáč na místě 1., 5. třída
T. Klose na 2. Místě, 6. třída
O.Krabáč na 3. Místě, 3. třída

5 trestných bodů
15. trestných bodů
16. trestných bodů

Ve dnech 27.10. až 1.11. se skupina svobodských lyžařů vydala na rakouský ledovec Hintertux, kde
se připravovala na nadcházející závodní sezónu. Konkrétně se jednalo o šest závodníků města: Martina
Davida, Jana Špiryta, Pavla Balcara, Martina Búše, Michalu Búšovou a Lenku Dudkovou. Počasí sice
závodníkům příliš nepřálo, avšak přátelská atmosféra a malebné okolí potěšilo jak závodníky, tak jejich
doprovod.
Během víkendu, na konci října, postihly Svobodu záplavy, které přinesly velké škody. Městská rada,
tak na dalším shromáždění jednala o financování těchto škod, které se vyšplhaly až na desetitisíce
korun.
Dále bych ráda navázala na informaci o letních trzích. Jak jsem se již zmiňovala, letní trhy sklidily
velký úspěch, a tak následovaly i trhy podzimní. Ty se opět setkaly s nepřízní počasí, ale i přesto se
prodejci nenechali odradit a pyšnili se svým zbožím ve čtyřiačtyřiceti stáncích. Jelikož se trhy opět
vydařily, bylo rozhodnuto, že Vánoční atmosféru si svobodští obyvatelé navodí ještě mikulášskými trhy,
které se konaly poté 5. 12.
V listopadu byla také pro veřejnost nově otevřena střelnice na Lesnickém odborném učilišti. Jak
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studenti učiliště, tak místní občané, si zde mohli vyzkoušet sportovní střelbu. Za symbolický poplatek  
bylo propůjčeno potřebné vybavení a mohlo se jít „střílet“.
Důležitým momentem tohoto roku byly beze sporu volby. Účastnilo se jich tentokrát 6 volebních
stran, z nichž tři strany byly politické, a tři byli samotní kandidáti. Do městského zastupitelstva byli
tehdy zvoleni.

Městské zastupitelstvo 1998-2002

11.-15. listopadu se několik lyžařů ze Svobody vydalo na ledovec do Rakouska. Tentokrát však
navštívili ledovec Pitztal, který má vrcholovou stanici 2840 m. Samotná lanovka Pitz-Panoramabahn
je nejvyšší lanovkou v celém Rakousku a díky ní se pak lyžaři dostanou až do výšky 3440 m. Lyžaři zde
trénovali obří slalom za velmi pěkného slunečného počasí.
V listopadu se také poprvé konal přebor mladších žáků a žákyň v bowlingu. Za poplatek 10 Kč si
mohlo 8 žáků vyzkoušet své dovednosti v tomto sportu a zasoutěžit si ve dvou hrách o deseti kolech po
dvou hodech. Alespoň něco málo z výsledků bych ráda představila zde. Za mladší žáky se na prvním
místě umístil Miloš Rejl s šestadevadesáti body, dále Jakub Kricnar s jedenadevadesáti body a na třetím
místě pak Vojtěch Jiránek s devadesáti body.
Roku 1998 slavil Sbor dobrovolných hasičů ze Svobody své 130. výročí. Během tohoto roku hasiči
prodali Avii a zakoupili cisternu Cas 16 Škoda RTO. Hasiči také podnikli tento rok několik důležitých
výjezdů. 17. října se zúčastnili cvičení, které jim bylo hlášeno jako poplach. Jednalo se však pouze jen
o cvičení. 1. listopadu se pak vydali na Rýchorské sídliště k zatopeným domům, kde odčerpávali vodu
ze zatopených sklepů. Ty byly zatopeny kvůli ucpání odtoku potoka. 21. listopadu pak byli povoláni
k požáru na Pietteho náměstí, kde bylo také následovně provedeno vyřezání poškozených trámů a
rozebrání stropu, který byl v dezolátním stavu. Ve všech třech výjezdech podali hasiči skvělé výkony a
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byli velmi nápomocni postiženým osobám i jejich majetku.
Na ustavujícím zasedání, které se konalo 26. listopadu, byl osmi hlasy dle zákona zvolen starostou
pan Ing. Milan Oravec, který byl ve straně ODS a nezávislých kandidátů. Jeho zástupcem se stal pan
Ing. Jaroslav Chmelař (Komunistická strana Čech a Moravy). Rozdělení mandátů pak bylo: ODS-7,
KDU-ČSL-5 a KSČM-3.
22. prosince se konal přebor v sáňkařských závodech. Závod se odehrál na trati nad kostelem. Trať
byla poměrně náročná, zejména pravoúhlá zatáčka krátce po startu. Na 1.místě se umístil Mirek Oláh s
časem 14,9 vteřiny.
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27. ledna se uskutečnil přebor ZvŠ v bowlingu na bowlingové dráze pana Hedvičáka v Rýchorce.
V turnaji se utkali všichni žáci Zvláštní a Pomocné školy ve Svobodě nad Úpou. Na tento přebor žáci
trénovali několik týdnu před zápasem, a to s plastikovými kuželkami a basketbalovým míčem. Žáci ze
3.třídy předvedli velmi pěkné výkony a starší žákyně také velmi překvapily. Z žáků a žákyň ze třetí
třídy se umístil na 1.místě Michal Erban. Za žáky 2.třídy si první místo vysloužil Tomáš Groer a za
žáky první třídy to byl David Křiček.
3. února se konala první expedice horolezčat na Duncan. Trasa byla velmi zajímavá. Horolezčata
musela zdolat kopec skrze ledové plochy a závěje. Nevyhnula se ani mlze, která značně ztěžovala cestu.
Na samotném vrcholku se děti občerstvily a zahřály teplým čajem a pak už následoval sestup dolů,
sněhové hrátky a stavění sněhuláků. Díky úspěchu této expedice bylo rozhodnuto, že takový výšlap se
bude konat každý měsíc, pokaždé však s jiným cílem.
13.-14. února se konalo Mistrovství Krkonošského svazu lyžařů, kterého se účastnilo několik
žáků školy ve Svobodě. Mistrovství se konalo na Bubákově, což je lyžařský areál mezi Vrchlabím a
Herlíkovicemi. Z celkového počtu 147 přihlášených závodníků získal Honza Veselý 7.místo. V neděli v
obřím slalomu si Honza Veselý vysloužil 20.místo a za dívky Michaela Hůrková 53. místo.
13. března se konaly závody na Duncaně v obřím slalomu. Na startu se sešlo 37 závodníků, kteří
byli rozděleni do několika kategorií. První tři získali medaili a sladkosti a pro ostatní byla připravena
odměna alespoň ve formě sladkostí. V kategorii začátečníků zvítězil Michal Chaloupka. Za dívky MŠ
a 1.třídy Nikola Kefurtová, za chlapce 2., 3. a 4. třídy Jakub Erben, za chlapce MŠ a 1.třídy Adam
Havel a za dívky 2.,3. a 4. třídy Eliška Stránská.
30. dubna proběhl rej čarodějnic v MŠ ve Svobodě. Maminky svým dětem připravily krásné masky
čarodějnic, dále košťátka a let městem mohl začít. Děti MŠ společně s dětmi ze zvláštní školy připravily
hranici a pak už se jen bavily za doprovodu skvělé hudby.
V květnu se muži Dehtochema Svoboda konečně dočkali svého prvního letošního ligového vítězství, a
to proti béčku Sokola Krč, které porazili na jejich hřišti 8:4.
V pátek 14. května se poté závodilo ve skoku vysokém v tělocvičně Základní školy za účasti
11.závodníků. Největší úspěch sklidil Jaroslav Hettler, Jaroslav Ševčuk a Jaroslav Drábek se svými
skoky 150 cm.
Jako každý rok se konaly závody v rybaření na rybníku v Albeřicích. 29. května se konaly závody
pro dospělé a následující den závody pro děti. S největším úlovkem se mohl pochlubit pan Jiří Říha,
který chytil 48 centimetrového kapra. Množstevním úlovkem, 9 kaprů se pak mohl pochlubit pan P.
Sedláček. Za ženy velký úspěch sklidila paní Barancová, která chytila 5 kousků o celkové délce 199 cm.
Během tohoto závodu bylo chyceno dohromady 80 kaprů o celkové délce 34,4 m.
26. června si na Mistrovství ČR V Bílině vysloužila svobodská atletka Lucie Martínková bronzovou
medaili. Od roku 1998 závodila Lucie pod vedením trenérky Evy Tůmové a trenéra Petra Musila. Na
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Na halovém Mistrovství ČR zvítězila ve finále B a celkově se tedy umístila na 7.místě.
5.-6.července se konalo Mistrovství ČR ve slow-pitchi(softball smíšených týmu s pomalým
nadhozem.) Ze šesti družstev zvítězil oddíl Sparks Mladé Buky. Svobodští hráči se tohoto turnaje
nezúčastnili, avšak přislíbili účast o turnaji následující rok.
I tento rok se konaly slavnostní letní trhy. Účast svobodských obyvatel ale i obyvatel z okolních měst
byla nevídaná. Trhy byly navíc zpestřeny hudebním doprovodem jednoho jihoamerického hudebníka.
Podzimní trhy byly předem plánovány na 25. září.
7. srpna se otvíralo po dvou letech nové travnaté hřiště ve Svobodě. V odpoledních hodinách proběhl
turnaj staré gardy Svoboda vs. Janské Lázně. Souboj skončil výsledky 6:2 pro Svobodu. Dále nastoupil
zelený balet ve svých nových dresech proti mužstvu z Mladých Buků. Výsledky opět hrály ve prospěch
Svobody (3:1). Zbytek odpoledne a večera se nesl pak v duchu příjemné zábavy u uzeného a točeného
piva.
Koncem srpna proběhlo první mistrovské utkání ve fotbale na domácím hřišti, které dopadlo pro
svobodský tým úspěšně. Konečný stav utkání byl 4:2.
19. září se konalo trojutkání v atletice. Tohoto trojutkání se účastnily starší žákyně Čech-MoravySlovenska. Za Svobodu nad Úpou běžela Lucie Martínková, která doběhla do cíle jako druhá, a to s
časem 8,31 vt. Celkově Čechy-Morava zvítězily nad Slovenskem.
12. září proběhly dokončovací práce na hasičské zbrojnici jako venkovní úpravy zbrojnice, opravení
římsy nad vraty a osazení dvou vývěsních skříněk. Na zednických pracích se spolu s hasiči podílel i pan
Ludva Zámečník.
Začátkem listopadu byli hasiči města povoláni k domu čp. 68 na náměstí Svornosti, kde zajišťovali
únik kouře. Svým zásahem, který podnikli spolu s městskou policií, zabránili velkým materiálním
škodám a zachránili tak i dům majiteli.
Hasiči svoji sezonu zakončili účastí na okrskové soutěži ve Strážkovicích. Z celkových 18 účastníků
se umístili na krásném 12.místě.
12. listopadu se uskutečnil v místní škole přebor ve stolním tenise. Největší počet zápasů-celkový
počet 8- sehrál K. Stránský. Turnaj trval 3 hodiny a ráda bych nyní představila něco málo z výsledků.
Na 1.místě z 6. a 7. třídy se umístil M. Rejl. V celkovém pořadí z 8. a 9. třídy to pak byl M. David.
V prvních týdnech v prosinci probíhaly dokončovací práce na autobusové zastávce na náměstí
Svornosti. Na stavbě se podílela firma MAVL.
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Jméno Lucie Martínkové jsem zmiňovala v minulých letech v této kronice. Její úspěchy bych ráda
nastínila i v tomto roce. V lednu se Lucie zúčastnila dvou halových atletických závodů OLYMP CUP,
pořádaný PSK OLYMP Praha spolu s SKP  Union Cheb. Ve své kategorii obsadila Lucie první místo,
mezi ženami pak v běhu na 60 m obsadila 3.místo a v běhu na 150 m místo 9.
30. ledna si pak Lucie vybojovala dvakrát první místo v Praze v hale Olympu na Oblastních
přeborech VČ kraje žactva. Zde udělala i svůj osobní rekord a dále se pak připravovala na Mistrovství
ČR, které mělo proběhnout v Jablonci nad Nisou.
15. února se konal již třetí ročník karnevalu v maskách. V mateřské škole se sešlo několik desítek
dětí, které měly velmi nápadité oblečky, se kterými jim pomáhaly jejich maminky. Celá akce byla
doprovázena veselou příjemnou hudbou a spoustou soutěží, ve kterých děti mohly vyhrát sladké odměny.
V únoru se po delší odmlce sešli ve Svobodě starostové východní části Krkonoš ze Svobody, Janských
Lázní, Mladých Buků, Horního Maršova a Pece pod Sněžkou. Hlavním bodem, který byl projednáván,
byl územní plán Krkonoš. Starostové diskutovali a téměř ve všem se shodli. Dohodli se na prioritách a
následovném rozvoji Úpského údolí.
25. února se zúčastnil Mezinárodního mistrovství Slovenska tělesně postižených sportovců  
Pavel Dvořák, který se účastnil tří náročných závodů, ve kterých předvedl velmi pěkné výkony. Ve
dvoukolovém závodu v obřím slalomu obsadil 2.místo, ve slalomu speciál si bohužel tak dobře nevedl,
avšak důležité je zúčastnit se nebo ne?
Zima lyžařům velmi přála, a tak se 4. března konaly další závody, tentokrát na Duncaně. Na
startu se sešlo 55 malých závodníků. Kategorie závodníků tvořili zvlášť chlapci a dívky a dále se ještě
vymezovaly různé věkové kategorie. Vítězové si vysloužili medaili a velkou čokoládu. Za mateřskou
školu si 1.místo vysloužila za dívky Nováková Monika a za chlapce Miškovský Vratislav. Za žáky I.
a II. třídy to byla Javůrková Andrea a Turyna Tomáš. Za žáky III. a IV. třídy to byl Víšek Matěj a
Slaninová Lucie.
I v tomto roce se Svoboda ale i sousední Mladé Buky potýkaly s povodněmi. 9.března byli povoláni
hasiči,kteří zabraňovali škodám až do 13. 3.
Celkem se vystřídalo během této akce 13 hasičů, kteří podnikli celkem 24. výjezdů.
18. března se konalo shromáždění dobrovolných hasičů v Malých Svatoňovicích. Hodnoceno bylo
období 1995-2000. Pozváni byli také zasloužilí hasiči jako např. pan Čeněk Skrbek.
Ve dnech 25. a 26. března se konaly halové jezdecké závody v areálu Nová Ameriky u Jaroměře.
Zástupkyně Svobody Saša Pejosová si vysloužila 1. a 3. místo ve dvou soutěžích. Na dalších závodech,
které se konaly hned v neděli, se umístila v první desítce.
Koncem března se konala Velká cena Krkonoš v běhu do vrchu. Trasa dlouhá 15 km, kterou
závodníci všech různých věkových kategorií běželi, vedla z Horního Maršova na Pomezní Boudy.
Čtyřnásobný vítěz Miroslav Vítek si vysloužil titul mistra tohoto závodu a vytvořil nový traťový
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rekord. Z 26 startujících závodníků měl nejlepší čas, a to 58 minut a 42 vteřin.
5. května se na hřišti u základní školy konaly závody na kolečkových bruslích. Žáci si mohli
vyzkoušet hned tři disciplíny, a to 2 kola na čas, stíhačku a slalom.
27. května se konaly hasičské závody dospělých ve Zlaté Olešnici. Soutěž byla odlišná tento rok tím,
že nebyla na čas, ale spočívala ve splnění úkolů. Svobodský tým dosáhl velmi pěkných výsledků.
V červnu se konala soutěž v jezdectví v areálu ve Svobodě nad Úpou. Díky pěknému počasí se sešla
spousta diváků, kteří přišli podpořit velmi schopné závodníky. Saša Pejosová se stala ve své kategorii,
jezdkyně do 14 let, nejlepší závodnicí a vysloužila si tak nominaci na Mistrovství republiky.
Lucie Martínková, která byla v té době velmi úspěšnou svobodskou sprinterkou se zasloužila v
letních měsících o spoustu úspěchů. 24.6. se v Lize žen v Kolíně umístila v běhu ve štafetě 4x 100m
na 2. místě. Následující den získala zlatou medaili v běhu na 100m a na štafetě 4x 60m v Trutnově v
soutěži starších žákyň. Ve dnech 1.-2. 7. si pak vybojovala druhé místo v běhu na 60m  na Mistrovství
ČR v Třinci.
Baseballový tým ze Svobody ukončil základní soutěž České baseballové ligy dvojím vítězstvím.
Nejprve porazili tým Sparks BAK Mladé Buky a poté Bongo Liberec. V červnu si tedy tým vedl
zatím velmi dobře a v tabulce byl suverénně na prvním místě. Důležité byly další zápasy, které měly
rozhodnout o postupu do finále do Třebíče.
15. července probíhaly tradiční rybářské závody na Albeřickém rybníku. Tento rok byly posunuty
kvůli problémům, se kterými se rybáři do této doby potýkali. Největším problémem bylo patrně
rozmnožení kanadského moru, což je rostlina (plevel), která se rozrostla po celém rybníku. Závody
trvaly od sedmé hodiny ranní a trvaly do půl druhé. Při této akci bylo vyloveno celkem 57 kusů kapra o
průměrné délce 43 cm. Celková délka všech úlovků činila 24,57 m. Na prvním místě se umístil p. Schoř,
který se mohl pochlubit svými 9 úlovky o celkové délce 384 cm.
V předposledním srpnovém týdnu se konala velká událost, kterou bylo slavnostní založení Golfového
klubu Mladé Buky. Při této události se také oslavovalo otevření cvičného golfového odpaliště.
Patrně největším úspěchem se mohl chlubit pan Jiří Javůrek, který se ve velmi náročné soutěži Běhu
do vrchu stal Mistrem světa. První titul získal v Kitzbűhlu v roce 1998. V roce 2000 se na startu sešlo
457 závodníků, z toho 380 veteránů.
V Třebíči vyhráli svobodští baseballisti 15:4. Průběh zápasu byl velmi napínavý. Remíza 4:4
trvala poměrně dlouho, ale to se obrátilo díky výborným odpalům pálkaře Antonyho Bennetta a též
nadhazovače Dušana Veverky. Hráči Svobody si v tomto zápase vysloužili 9 bodů a měli tak velmi
dobré předpoklady pro další postupy.
V tomto roce se svobodští baseballisti mohli chlubit velkými úspěchy. Vyhráli Českou národní
ligu, v play off si vysloužili postup a získali si také postup do finále Poháru, který se konal v červnu
nastávající rok 2001.
Svoboda se mohla těšit i z úspěchů v oblasti jezdectví. Teprve čtrnáctiletá Alexandra Pejosová
byla díky svým úspěchům jak v domácích soutěžích, tak na Mistrovství ČR, nominována jako vhodná
„adeptka“ a závodnice na Mistrovství Evropy v roce 2001.
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Úvod tohoto roku bych ráda věnovala nové bowlingové herně, která byla otevřena začátkem ledna.
Hned 14. ledna se v ní odehrálo první utkání z celkových dvanácti, které měly posléze v následujících
měsících proběhnout. V turnaji se utkalo celkem 22 hráčů, z nichž dvanáct postoupilo do semifinále a
čtyři do finále. Ráda bych zmínila jména alespoň prvních třech hráčů, kteří se mohli pochlubit svými
skvělými výsledky. Byli jimi: Pavel Novotný, který získal ve hře 336 bodů, dále Tomáš Bopák s tři sta
rovnými body a na třetím místě se umístil Kubíček Jan s 276 body.
O velký úspěch se také zasloužil reprezentant Svobody Pavel Dvořák, který si z Mistrovství ČR
přivezl hned dvě medaile. Závody ve sjezdovém lyžování tělesně postižených se konaly ve dnech 6.-8.
února v Peci pod Sněžkou. Zlatou medaili a krásné 1. místo získal Pavel ve slalomu, stříbrnou pak v
obřím slalomu.
Hned druhý měsíc roku 2001, konkrétně 11. února, se konal další turnaj v bowlingu, kde se sešlo 33
hráčů. S neuvěřitelným výkonem 778 nahranými body se na prvním místě umístil Karel Havelka.
13. února se konalo zasedání Sboru dobrovolných hasičů. Hasiči se sešli v kině Máj, kde společně
hodnotili uplynulé období a celkově hodnotili svůj první rok pod vedením Lucie Trnkové a Miroslava
Bahníka. Na zasedání byla promítnuta zajímavá čísla, jako například počet zásahů, počet výjezdů,
výsledky na hasičských závodech apod. V únoru roku 2001 se ve SDH nacházelo 36 hasičů, z nichž 21
členů byli dospělí hasiči a zbytek mladí hasiči.
V únoru byli též hráčům SB Rýchory představeni dva noví američtí trenéři, kteří se podíleli na
přípravě hráčů na jarní soutěže. Cílem těchto trenérů bylo přimět hráče ke každodennímu tréninku, aby
docílili posléze na utkáních ještě lepších výsledků a naučit je nové osvědčené hrací techniky, které by se
jim mohly hodit.
24. února se také konala schůze hasičů. Schůze se uskutečnila v lovecké chatě v Sejfech „Pod
kaštany“ za účasti asi 40 myslivců. Na setkání bylo hodnoceno lovné období předešlého roku, dále se
hovořilo o stavech zvěře ve stávajícím období a v poslední řadě byl projednáván plán Státní správy
myslivosti (KRNAP).
2. dubna byly zahájeny zápasy celostátního turnaje Coca - Cola Školský Pohár 2001. Zápasů se
zúčastnilo celkem 32 týmů základních škol. Tým města se probojoval až do osmifinále. Následovně
porazil tým trutnovské ZŠ a získal místo ve čtvrtfinále.
17. května byl pro děti na hřišti připraven vskutku velkorysý sportovní program. Na školním hřišti
se soutěžilo např. ve skoku dalekém, skoku vysokém dále v běžeckých závodech, hodu míčkem apod.
Zkrátka každý si zde mohl najít to své. Pořadatelé byli nadšeni z velké účasti jak závodníků, tak
diváků ale i zábavy, která se skrze odpolední hodiny protáhla až do večera.
V červnu slavilo Lesnické učiliště ve Svobodě nad Úpou 40 let. Dříve zchátralá stará budova,
v červnových dnech roku 2001 nová moderní budova, která díky svému vybavení, zařízení a plné
modernizaci získala velmi vysokou úroveň, co se středních a odborných škol týče. Úspěchem v tomto roce
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pro učiliště byl zisk finského nejmodernějšího těžebního stroje Harwestor značky Valmet.
2. června se konaly tradiční rybářské závody na rybníku v Albeřicích. I přes nepřízeň počasí se
zúčastnilo celkem 33 závodníků, z nichž někteří si vedli přímo bravurně. Na prvním místě se umístil
Pavel Sedláček, který ulovil celkem 9 kaprů o celkové déle 378 cm. Celkově bylo vyloveno 32 kaprů,
jejichž celková délka činila 1389 cm.
Koncem července se konaly parkurové závody v areálu jezdeckého oddílu Krakonoš. Celkově se na
startu sešlo přibližně sto závodníků, z nichž velký podíl tvořili závodníci východočeského kraje. V
kategorii mládeže soutěžila i svobodská jezdkyně Alexandra Pejosová, která si vybojovala 5.místo.
Ve dnech 17.-20. srpna se svobodští hasiči mohli těšit na svůj první dozor na Open Air music
festivalu. Konkrétně 12 členů SDH se účastnilo jako požární dozor tohoto známého festivalu. Hasiči
se po skupinkách a osmi hodinách střídali v areálu, aby dohlíželi na pořádek a zažehnali případné
nebezpečí.
Ráda bych také zrekapitulovala výsledky baseballistů v roce 2001. Mužský tým Áčko v extralize
obsadil 4. místo. Béčko si pak bronz vybojovalo v České národní lize.
Úspěchy v baseballu byly sice v předešlém období dobré, avšak v listopadu začal zájem žáků a kadetů
klubu SB Svoboda upadat a chvíli se dokonce zdálo, že vypustí úplně tréninky, kterých je potřeba se
účastnit i během zimního období kvůli udržování dobré kondice. Tým Svobody se tedy dohodl s týmy
ze sousedních měst, že se spojí a vytvoří tak společnými silami silný tým, který bude veden schopnými
trenéry. Tomuto problému byla přikládána velká váha, zejména kvůli úspěchům, kterých díky své píli
v předešlých letech baseballisté dosáhli, a na které by díky tomuto poklesu zájmu a přístupu žáků a
kadetů mohlo být zapomenuto, což by byla velká škoda.
Několikrát jsem se v kronice zmiňovala o rozpočtu města a o tom, do jakých oblastí finance „putují“.
Dle výroční zprávy školy pro školní rok 2000 a 2001 jsem se dostala ke konkrétní částce, která by
možná mohla mnoho lidí zajímat. Celková výše rozpočtu školy pro tyto roky činila 2 023 000 Kč. Tyto
peníze byly vloženy kupříkladu do různých investičních akcí, údržby, mezd na práci a pro školu, na
učebnice a učební pomůcky a v neposlední řadě na revize, služby aj. Co se rekonstrukce a modernizace
školy týče, část těchto peněz byla také použita na výměnu oken, opravu plynové kotelny, údržbu
sociálního zařízení, pořízení nových pomůcek a výukových programů. No nebylo toho málo a rozhodně
se nejednalo o malé investice. To ale hovořím zatím pouze o financích pro oblast školství…
Na konci roku 2001 byl představen návrh rozpočtu pro rok 2002. Výdaje byly stanoveny na 28 200
700 Kč. Předpokládané příjmy byly stanoveny na stejnou částku, a to 28 200 700 Kč. 11. prosince poté
proběhlo veřejné zasedání ve školní jídelně, na němž se rozhodovalo o schválení tohoto rozpočtu.
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Dne 4.-6. ledna se konaly lyžařské závody v Albrechticích v Jizerských Horách. Za Svobodu
nad Úpou závodil Pavel Balcar, jakožto jeden z mnoha dalších závodníků svobodského oddílu.
2x se zúčastnil závodu Super G a obřího slalomu. V 1. závodu Super G se umístil na 15. místě. V
následujícím závodu Super G si polepšil a dojel jako 10. V obřím slalomu si Pavel vedl také velmi dobře
a dojel též 10 a to s konečnou ztrátou 2,47 sekund na prvního závodníka.
25. ledna se konaly další lyžařské závody tentokráte v běhu na lyžích v Janských Lázních. O tuto
akci se postarala společnost MEGA PLUS s.r.o. a Sport Formánek, kteří připravili trať dlouhou cca
750 m na loukách nad Lesním domem. Z úspěšných žáků, kteří spočinuli na prvních místech, bych ráda
zmínila např. jméno Davida Stránského, Ladislava Fišera, Petry Holubové a Jany Nekvindové. Z
dorostenců pak Romana Paseku, z mužů Martina Vrabce a z žen Jitku Vrabcovou.
Ráda bych se taky zmínila o sousedních Janských Lázních a jejich Projektu 100. Jednalo se o kolekci
filmů, v Janských Lázních již osmou v řadě, kde byly vybrány různé filmy, ať už šlo o klasiku, novou
evropskou produkci či americkou nezávislou tvorbu, skrze něž se autoři snažili obnovit zájem o film
jakožto o umění.  V tomto projektu byly vybrány různé filmy různých žánrů, různých zemí apod. Ve
většině případů, soudě dle dnešní doby a mého názoru, se už v roce 2002 jednalo o opravdové filmové
trháky, které byly, jsou a patrně i budou filmy na prvních příčkách světové kinematografie i nadále.
Dovolila bych si jmenovat jen některé z řady filmů. Byly jimi např. Nebe nad Berlínem, Intimita,
Robinson Crusoe, Záhada Blair Witch 2, Smrt v Benátkách nebo Rychle a zběsile.
19. únor byl velkým dnem pro děti z mateřské školy. Tam se totiž konal již 5. karneval, který se
ostatně jako každý předchozí rok velmi vydařil. V nápaditých kostýmech se neobjevily pouze děti,
ale i dva dospělí, a to v převleku klauna a paní Vodníkové. Těmi byly paní ředitelka Turynová a
paní učitelka Kadlecová, které si společně i s dětmi zatancovaly a účastnily se zábavných soutěží.
Nejkrásnější maskou byla zvolena čarodějnice Petry Juhászové, která si díky svému převleku vysloužila
diplom a drobné dárečky.
16. března se konaly lyžařské závody na Duncaně, které vyvrcholily tradičním karnevalem na lyžích.
Na startu se sešlo celkem 32 dětí, z nichž na prvních místech se umístili: ze začátečníků to byl Lukáš
Kocík, za chlapce z 1.-2.třídy Lukáš Šrůtek, za dívky 1.-2. třídy Sandra Šmídová, 3.-4. třídy Kateřina
Holá a za chlapce 3.-4. třídy Vratislav Miškovský.
20. dubna se konala Velká cena Krkonoš v běhu do vrchu. Tohoto 15. ročníku se zúčastnilo celkem
144 závodníků, z nichž žádný závod předčasně neukončil. „Exmistr“ v běhu do vrchu pan Jiří Javůrek
si tentokráte zaběhl pro stříbrnou medaili.
21. července bylo slavnostně otevřeno nové koupaliště na Sejfech v sousedních Mladých Bukách. V
areálu bylo vytvořeno brouzdaliště, padesátimetrový bazén, vedle toho prolézačky a sportoviště pro děti
a v neposlední řadě plážový volejbal. Nedílnou součástí areálu bylo i občerstvení, kde si návštěvníci
mohli během dlouhých letních dnů dát něco malého k snědku.
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1. a 2. června se konaly tradiční rybářské závody na Albeřickém rybníku. 1. června se konaly závody
dospělých rybářů, kterých se zúčastnilo celkem 33 rybářů. Ti ulovili celkem 47 kapříků, z nichž 8 jich
vylovil samotný vítěz pan Bašák. Druhý den pokračovaly závody, tentokráte mladých rybářů. Těchto
závodů se zúčastnilo celkem 16 mladých rybářů, kteří ulovili celkem 7 kapříků, z nichž dva ulovil
Ondřej Uždil, který se stal také vítězem tohoto závodu.
V srpnu postihly některá města v ČR velké povodně. Hovořím o tom v souvislosti se svobodskými
hasiči. Ti se totiž účastnili záchranných a úklidových prací např. v obci Veltrusy, což je vesnice blízko
Kralup nad Vltavou. Hasiči se nepotýkali nejen s vodou a sutinami, které povodně napáchaly, ale i s
jedovatými hady, kteří při tomto neštěstí unikli chovateli, který jich měl asi na devadesát kusů.
Během jarních teplých dnů také usedl na kolo svobodský závodník Jiří Šritr, který se účastnil
několika závodů, ve kterých si vedl bravurně. Dovolila bych si zmínit patrně ty nejzdařilejší a
nejvydařenější závody, a to závody, které se konaly 31. srpna. Jednalo se 60 km dlouhý maraton zvaný
„Simplon tour“, ve kterém se Jiří umístil na 24. místě. 11 září se poté účastnil závodu „Cross country“
v Batňovicích, kde získal bronzovou medaili a 18. září si z „Cross country“ ve Rtyni v Podkrkonoší
odvezl další bronz.
28. září se konala Hubertova jízda na loukách pod Rýchorami. Akci pořádal pan Milan Říha, Eva
Vojtěchová, Marie Jánská a Ervin Schreiber. Přibližně sto jezdců z okolních jezdeckých týmů se sjelo na
této akci, aby předvedli ukázkovou jízdu a čtyři přírodní skoky. Cesta vedla od ZŠ v Mladých Bukách
přes louky do Kalné Vody a Sklenařovic, kde byla pauza, odpočinek a občerstvení. Ze Sklenářovic trasa
vedla do Antoníčkova údolí a zpátky do Mladých Buků. Toho večera v hospodě U Luboše byly předány
ceny za nejlépe upraveného koně a jezdce, nejlépe upravenou dvojici ve vozu a nejhezčího kočího.
Sponzory této akce byli podnik EKOPLAST, dále p. Jiljí Hanák, Jiří Šerba, oprava lanových drah SKI
VOJTĚCH, a pan Ing. Řezníček.
Od října proběhly ve Svobodě komunální volby. Ve SF jsem narazila na zajímavá čísla, která bych
ráda pro drobné srovnání uvedla. Od roku 1990 počet voličů značně poklesl. V roce 1990 se voleb
účastnilo 78,6 procent. Roku 1994 to bylo 76,1 procent, roku 1998 už pouhých 66 procent a tohoto
roku, roku 2002, se dostavilo k volbám pouhých 59,2 procent voličů.
14. listopadu se konalo veřejné zasedání, kterého se účastnilo cca 130 posluchačů. Takováto účast
byla patrně největší za posledních dvanáct let. Zájem o tehdejší situaci, v roce 2002, potvrzoval i vetší
prodej lokálních novin.
Novou starostkou, po dvanáctiletém funkčním období pana Ing. Milana Oravce, se stala paní
Dagmar Berrová. Místostarostou se stal pan Jan Horák. Prvním rádním byl Ing. Václav Jiránek,
druhým radním Ing. Věra Javůrková, třetím radním Ing. Jaroslav Chmelař.
Pro zajímavost bych ráda uvedla, že paní Berrová se stala již čtvrtou starostkou v historii města.
Jejími předchůdkyněmi byly paní Vlasta Glázrová, Vlasta Chlupatá a Zdena Kárová.
Na závěr bych se ráda zmínila o důležité kulturní instituci, kterou je městská knihovna. Ta v roce
2002 zapůjčila přes 25 000 knih a časopisů a navštívilo ji přes 3200 návštěvníků. Knihovna v této
době poskytovala čtenářům běžné služby a její „vylepšení“ mělo spočívat zejména v rozšíření prostor
knihovny, jelikož fond zaznamenal značný nárůst. V neposlední řadě se jednalo o zavedení databáze,
aby mohl být fond následovně zpřístupněn formou elektronického katalogu široké veřejnosti.
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2002-2006 Dagmar Berrová
2006-2010 Ing. Milan Oravec
2010-2014 Ing. Jiří Špetla

Koncem roku 2002 (14.listopadu) byli na ustavujícím zasedání zastupitelstva města Svobody nad
Úpou zvoleni.
• starostka města paní Dagmar Berrová
• místostarosta města pan Jan Horák
• další členové rady města
• Ing. Václav Jiránek
• Ing. Věra Javůrková
• Jaroslav Chmelař
Tehdejší svobodská starostka paní Dagmar Berrová se potýkala za svého působení s řadou problémů.
Jedním z alarmujících problémů z kraje tohoto roku byl svoz komunálního odpadu a jeho financování.
Stále častěji se totiž vyskytují situace, kdy se drobní podnikatelé jistým způsobem „přiživují“ na svozu
a likvidaci odpadu u slušně platících občanů. Kvůli zavedení paušálního poplatku v roce 2002 totiž
vzrostla produkce komunálního odpadu o 71 procent od roku 2001. Poplatek však samozřejmě měl
značná pozitiva i negativa. Jistým negativem byla myšlenka, že pokud občané platí tak vysoký paušální
poplatek, nemá tedy cenu třídit odpad. Jak tomu ale potom přijdou ti, kteří odpad zodpovědně třídí?
Další důležitou věcí byla rekonstrukce školy. Zastupitelstvo debatovalo a zvažovalo dva návrhy.
Prvním návrhem bylo, že si město vezme úvěr 9 milionů a vznikne tak několik nových učeben, nová
učebna počítačová a zvýší se počet kabinetů. Otázky však vznikaly nad úvěrem a úroky, které by muselo
město splácet po dobu 10-ti let 1 500 000Kč. Druhým návrhem bylo vzít si úvěr 9 milionů Kč, které
by byly určeny na opravu střechy a dále by peníze byly využity např. na výstavbu nových bytů. Škola
by byla tedy zkrášlena a zmodernizována. Žáci druhého stupně a učitelé by pak dojížděli do Horního
Maršova. Důležité samozřejmě bylo brát v potaz výdaje, které nejsou zrovna malé ať už při plné či
částečné renovaci a rekonstrukci školy. Více v roce 2004.
Nedílnou kulturní institucí bylo také svobodské kino, u něhož se též uvažovalo o rekonstrukci
anebo alespoň o menší modifikaci, aby mohlo být využíváno alespoň jako malý sál pro různé kulturní
příležitosti a akce. Více informací můžete nalézt v roce 2004.
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V čase jarního období také zaplavila svobodské občany informace o neomezeném připojení na
internet. I tato rádoby dobrá novinka sebou nesla řadu nevýhod. Jednou z nich byla zejména cena za
připojení na hodinu, která činila 60 Kč, což nebylo svého času rozhodně málo.
Obavy vzrostly také na jaře, kdy byl hlavním tématem Janský potok, který by se při tání sněhu mohl
stát hrozbou pro centrum Svobody nad Úpou.
22.4. 2003 bylo 80. výročí založení mysliveckého spolku. Schůze Mysliveckého sdružení Svoboda
byla vedena v duchu tohoto výročí.
V květnu se začala řešit otázka voleb a vstupu do Evropské unie. Občané se dle domněnek rozdělili
do dvou skupin, které byly buď značně pro, nebo výrazně proti. Ve Svobodském fóru č. 594 pak zazněla
nejdůležitější fakta, která měla pomoci čtenářům ve zdravém úsudku a hlavně jim měla přinést korektní,
smysluplné a správné informace.
Zajímavost, kterou musím kvůli předešlému studiu svého oboru na vysoké škole zmínit, je možnost
prohlížení fotografií ze života města Svoboda nad Úpou v místní knihovně. Paní Tomanová, pan
Slanina a pan Horák se tak zasloužili o připomenutí rodného města a každodenních všedních situací v
digitální formě na obrazovce počítače v kulturní a informační instituci, kterou je právě knihovna.
Cena Svobodského fóra se zvedla z koruny na koruny tři a přesto mizela ze všech pultů. Činilo to tak
radost nejen radě města, ale zejména těm šikovným človíčkům, kteří za tou vší prací stáli.
Ke konci roku se také slavilo kulaté výročí deseti let úspěšného působení pečovatelského domu. Zde
bych ráda uvedla jméno první nájemnice, která se do tohoto domu nastěhovala, a to jméno paní Lidušky
Hofmannové. Během následujících let byly obsazeny plně všechny byty. Pečovatelský dům se mohl a
může chlubit plným krásným sociálním i kuchyňským vybavením, klubovnou aj.

Pečovatelský dům

Poslední měsíc roku 2003 by nemohl být zakončen ničím jiným než Vánocemi. Nikdo nemohl občany,
přátele, příbuzné, známé atd. obdarovat lepším slovem, než právě pan Ondráček ve Svobodském fóru,
kde se nezapomněl odkázat na různé „roviny“ a stránky Vánoc.
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Hned z kraje roku bych se ráda odkázala na krutou zimu, která znepříjemňovala život občanům
města. Prudké změny teplot totiž působily starosti jak chodcům, tak motoristům. Jedním z aspektů byla
zacpaná ulice 5. května ve večerních hodinách, skrze niž posléze nemohly projíždět pluhy a frézy, což v
následujících dnech pak činilo problémy všem.

Ulice 5. května

Co se sportovních úspěchů v roce 2004 týče je na místě zmínit jméno pana Zdeňka Šafáře, který
obsadil druhé místo ve Světovém poháru ve skicrossu ve Špindlerově Mlýně.

Zdeněk Šafář  
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Nerada bych opomněla významnou informaci související s těmi nejmenšími ve Svobodě. 3. března
proběhl Krakonošův karneval v mateřské školce. Na karnevale se objevila spousta lesních zvířátek, dále
pohádkových kouzelných bytostí a v neposlední řadě i samotný patron a pán hor Krakonoš.
Co se týče navázání na otázku ohledně rekonstrukce školy v předešlém roce, ráda bych podotkla,
že stavba nijak nenarušovala provoz školy a výuku jako takovou, ba naopak. Komplexní změny byly
završeny už během jarních prázdnin a pokračovalo se na nich i nadále. Nyní bych si dovolila přeskočit
až k letním prázdninám, protože právě v těchto měsících byla škola po rozsáhlé rekonstrukci umístěna
v jedné budově v centru města. Ve vedoucí funkci dále pokračoval pan ředitel Jan Hainiš, který se stal
ředitelem v roce 2004.
Pro zajímavost bych ráda uvedla seznam ředitelů z dob počátků školy až po současnost.
Příjmení a jméno
Hauptman Franz
Sturm Georg
Sitka Josef
Hornik Alois
Kolářská Marie
Selinger Emil
Barth Josef
Komárek Karel
Břečka Josef
Rejl Zdeněk
Koudelka František
Drbohlav Zdeněk
Kábrt J.
Valenta Miroslav
Jánská Věra
Stálý Vít
Tylš Josef
Hrabě Ivan
Haltufová Zdena
Zárubová Jana
Slanina Josef
Hainiš Jan

Roky ve funkci
1906 - 1920
1920 - 1925
1925 - 1928
1928 - 1931
1931 - 1934
1934 - 1941, 1943 - 1945
1941 - 1943
1945
1945 - 1948
1945 - 1951
1945 - 1948
1948
1949
1948 - 1972
1948 - 1950, 1970 - 1972
1950 - 1970
1972 - 1975, 1981 - 1983
1975 - 1981
1983 - 1990
1990 - 2000
2000 - 2004
2004 - dosud
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1.5. 2004 několik desítek let poté, co byl zahájen projekt evropské integrace, vstoupila Česká
republika do Evropské unie. Vstupem do EU vzniklo také právo všem občanům volit zástupce do
Evropského parlamentu. Volby pro období 2004-2009 se konaly ve dnech 11. a 12.6.2004. Obecně voliči,
kteří byli pro vstup do EU, byli mladší generace, vzdělaní lidé, podnikatelé, státní zaměstnanci nebo
také pracovníci ve službách obchodu. Nesouhlas se vstupem do EU poté projevovali zejména zemědělci,
lidé bez kvalifikace anebo starší lidé.
Při rozhovoru s několika lidmi ze Svobody jsem se nejčastěji setkávala s názorem, že pro EU nebyli
nebo, že pro ni byli, ale kdyby se mohli rozhodnout dnes znovu a měli by jít volit, volili by proti. Každý
z respondentů hodnotil EU vzhledem ke svému zaměstnání, životu a také přiznali, že šlo o euforii a
vidinu lepší budoucnosti. Ale tisíce lidí, tisíce názorů a tyto byly jedny z mnoha.
U předešlého roku jsem se také zmínila o přestavbě stropu v městském kině. Po přezkoumání
bylo následně vyhodnoceno, že by opravy neměly být až v takovém rozměru, jak se zprvu počítalo.
Rekonstrukce však nadále byla prováděna po etapách kvůli rozpočtu.
V červnu bylo ve Svobodském fóru oznámeno, že Svoboda nad Úpou se stala cílem propagace na
větších městských veletrzích cestovního ruchu, dále byla Svoboda uvedena do širšího povědomí díky
internetu, co se týče turismu ve městě, pohostinství, podnikatelů apod.
31.8.2004 dle rozhodnutí zastupitelstva ukončila svůj provoz mateřská škola na Rýchorském sídlišti.
Škola byla následovně spojena se školou ve Svobodě nad Úpou.
Od 1.9. bylo znovuzavedení zlevněného školního jízdného jako jisté kompenzace za zrušení sociální
dávky označované jako „příspěvek na dopravu“. Kartičky s fotografií byly vystaveny pro žáky 15-26 let
a byly uznávány mezi všemi dopravci.
1.9. bylo také definitivně zrušeno odloučené pracoviště Mateřské školy Rýchorské sídliště.      
Od podzimu začal hrát své domácí zápasy na místním hřišti ženský trutnovský fotbalový klub- ŽFK
Trutnov.
Ve stejném čase byly postaveny před radnicí nové úřední desky, jakožto lepší sdělovací a informační
prostředek než vylepování dokumentů a materiálů po výlohách.

Úřední deska  
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V září roku 2004 slavila své 10. výročí Obchodní akademie v Janských Lázních.
25. října se sešla v sousedních Mladých Bukách skupina asi třiceti jezdců a šest vozů tažených
koňmi, aby společně ukončili tzv. Hubertovou jízdou svou jezdeckou sezonu.
2.10. se konal první ročník Rudolfových slavností. Celý den probíhal jarmark, na kterém byly k
nalezení stánky s tureckým medem, medovinou, vínem, keramikou, dále řemeslná výroba apod. Akce byla
doprovázena samozřejmě hudebním doprovodem a po celou dobu byl zajištěn bohatý kulturní program,
který příjemně pobavil a potěšil jak ty nejmenší, tak „dospěláky“.
V říjnovém víkendu, ve stejný čas po dobu konání Rudolfových slavností poctila Svobodu nad Úpou
osobnost pana starosty německého města Lohmen. Společně s ním skupina dalších důležitých osobností
města navštívila jak Rudolfovy slavnosti, tak radnici, základní školu. Společně se také vypravili na
rozhlednu na Černou horu a završili své setkání prohlídkou samotného města. Smlouva, při které byla
oficiálně podepsána oběma stranami vzájemná spolupráce, byla uzavřena 2.10. 2004. V rámci projektu
spolupracuje Svoboda nad Úpou s obcí Lohmen v NSR, konají se výměnné pobyty a výlety s bohatým
programem, ať už kulturním, vzdělávacím nebo sportovním.

Rudolfovy slavnosti                                                  

V prosinci byl v penzionu Helena otevřen nový taneční klub. Postaral se o to pan Ota Šášinka, který
vybudoval taneční prostor střídavě jak pro děti, tak pro dospělé.
Začátkem prosince se děti nemohly dočkat 6. dne v měsíci. Základní školu navštívil čert s andělem
a Mikulášem a odměnili společně všechny děti menšími balíčky. V pondělí odpoledne pak proběhla v
Rýchorce mikulášská diskotéka, kde bylo zajištěno drobné občerstvení, taneční soutěže a zábava.
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Závěr tohoto roku bych si dovolila završit básničkou, kterou jsem nalezla ve Svobodském fóru od
Petry K. z tehdejší II. třídy.
ZIMA
Děti sáňky vytahují,
na kopeček pospíchají.
Jedou dolů z kopečka,
jak by měly kolečka.
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Hned zkraje roku se Svoboda potýkala s vandaly, kteří poničili příslušenství okolo naučné stezky
Via Piette. Naučná stezka měla být chloubou města a také naučnou školní pomůckou pro ty nejmenší, je
tedy nepochopitelné, že rodáci nebo lidé z okolních měst si toho neváží a ničí věci kolem ní.
V počátečních měsících byla zřízena kinokavárna v klubu Deprese. Zasloužili se o to sourozenci
Šášinkovi, kteří zde posléze promítali jak filmy pro děti, tak pro dospělé. Pro začátek byla zahájena
pravidelná středeční představení.
Zima byla pro albeřické jeskyňáře velmi abnormální. Voda v podzemních jezerech Albeřické jeskyně
totiž klesla na nejnižší zaznamenanou úroveň. Úzký ohyb byl trvale zaplaven vodou a průzkumy
se musely odkládat i na další den. Mráz pak vytvořil krásnou ledovou zimní výzdobu v přední části
jeskyně.

Albeřická jeskyně                                                

Jednou z důležitých akcí je Velká cena Krkonoš. Jedná se o populární běh po patnácti kilometrové
trati, jež vede ze sousedního Horního Maršova na Pomezní Boudy. Nedílnou součástí Ceny Krkonoš je i
běh Malá cena Krkonoš, která vede maršovskými uličkami. Běh má tradici od 60. let 20. století.  V roce
2005 se jednalo o 43 běh.

Velká cena Krkonoš                                                
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Zkraje měsíce května byly vyjádřeny obavy ohledně dopravního vlakového spojení. Pan Stanislav
Ondráček uveřejnil svůj email, který adresoval panu Petrovi Kuříkovi v úvodníku Svobodského fóra.
Vyjádřil tam obavy ohledně redukce spojů, který již od roku 1997 výborně zajišťuje firma Viamont.
Pan Kuřík ho však uklidnil, že spoje budou jezdit nadále, maximálně že možná dojde k zvýšení ceny za
dopravu.
Při hledání materiálů pro rok 2005 jsem se dostala k informaci ve Svobodském fóru, která mě velmi
potěšila. Jedná se o turistický poznávací a relaxační několikadenní výlet do Chorvatska, který se
uskutečnil 10.6. a trval do 19.6. 2005. Na stejný poznávací výlet do Omiše jsem totiž jela taky a byla to
velmi milá zkušenost již v mých čerstvých 13 letech.
Poslední měsíc před prázdninami v mateřské škole byl velmi bohatý, co se programu týče. Děti se
mohly vydat kupříkladu pohádkovou cestou lesem, na které plnily řadu úkolů, dále si mohly zajezdit
na elektrických motorkách na hřišti ZŠ, mohly se vydat na divadelní představení do Jánských Lázní,
podniknout turistický výlet na Pomezní Boudy či si zajezdit na konících nebo se pobavit na karnevalu
atd.
Po dobu prázdnin se okolní města snažila poskytnout zábavu a prázdninový program všeho druhu.
V Janských Lázních si nadšenci mohli zahrát minigolf. Sportovci se mohli vydat na řadu výletů po
upravených stezkách v širokém okolí nebo na lanovou dráhu. Mladé Buky nabízely možnost koupání
nebo hraní golfu na odpalovém hřišti. Ve Svobodě bylo denně otevřeno v určitý čas travnaté hřiště, kde
bylo k půjčení nejrůznější sportovní náčiní. V herně Rýchorka byly k dispozici stoly pro hraní stolního
tenisu aj.
17. září proběhl na základě velkého úspěchu prvního ročníku svobodských slavností druhý ročník
Rudolfových slavností, na kterých se podíleli žáci školy. Děti mladších ročníků vystupovaly s
pohádkami nebo zpívaly, starší ročníky prodávaly vstupenky. Nedílnou součástí byl stánek s keramikou,
která byla vyrobena právě v zázemí školy. Vybralo se krásných 3153,50 Kč. Peníze byly samozřejmě
použity na důležitých místech ve škole. Tato druhá akce byla opět velkým úspěchem, a tak se v
následujících letech stala typickou tradiční kulturní akcí města.
Letošní rok začala i spolupráce s partnerskými školami. Zmínila bych žáky z polské školy v
Kowarech, kteří měli možnost si prohlédnout svobodskou školu. Spolupráce s polským městem Kowary
vznikla dle slov pana ředitele Mgr. Jana Hainiše během let 2005/2006 z iniciativy paní starostky
Berrové. Během 3 let bylo uskutečněno několik výměnných pobytů, při kterých děti poznávaly kulturu
sousedních zemí, bavily se, např. na tanečních zábavách, podnikaly výlety, poznávací exkurze, dále se
věnovaly výtvarné kreativní činnosti-keramice anebo se učily cizí řeči-slovník česko-polský. V rámci
těchto společných akcí se pořádaly také výlety do Itálie nebo Chorvatska. Kowary také spolupracovaly
s německou školou a společně uspořádali lyžařský kurt v penzionu Blesk. Zde byl připraven bohatý
program jak pro učitele, tak pro děti, kterým byl např. celodenní výlet po Krkonoších nebo večerní
zábava, kde nemohlo chybět vynikající občerstvení a skvělá muzika. Spolupráce bohužel trvala pouze
tři roky a poté se Kowary z ničeho nic odmlčely. Jak je to dnes a zdali se spolupráce obnovila, zjistíte v
řádcích z roku 2015.
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V novém školním roce na začátku září vznikl nový školní projekt, který nesl název „Odkud jsme
přišly, kde žijeme, kam směřujeme?“. Projekt by iniciovaný Základní školou v Mladých Bukách a
spočíval v tom, že děti měly zjistit, odkud přišli jejich předkové do Krkonoš. Dotace od kraje byla
použita na nákup technického příslušenství.
23.9. proběhla beseda o přírodě v Sejfech s panem Zdeňkem Balcarem starším, který působil dříve
jako ředitel na Lesním odborném učilišti ve Svobodě nad Úpou.

Beseda                                              

14.12. se uskutečnilo tradiční vánoční posezení pro seniory z pečovatelského domu. Potěšení přinesla
zejména hudba pana Pavla Dvořáka, ale i bohaté pohoštění.
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19.2. se konaly na Muchomůrce již 3. bobové závody, které iniciovali mladí hasiči.
28.2. proběhl maškarní průvod městem. Děti zavítaly i na městský úřad.
V březnu měl každý občan ze Svobody možnost jednohodinového připojení na internet zcela zdarma.
Přístup byl umožněn prostřednictvím knihovny, která se také zasloužila o to, aby se občané města
Svobody nad Úpou naučili jak práci s internetem, tak elektronickou poštou.
Konec března byl završen již druhou Nocí s Andersenem, kdy děti z 31.3. na 1.4. nocovaly ve
svobodské knihovně.

Maškarní průvod                                         

V dubnu se ve Svobodském fóru objevila další výzva k učení se s internetem. Iniciátory byli pan Mgr.
Jan Hainiš a Mgr. Stanislav Kopiš. Šlo jim o to, aby mladší generace pochopily, že internet není jen
zábava a místo skrze které se dostanou ke hrám, ale že je to místo, kde se dají rychle sehnat jakékoliv
informace. Iniciátoři chtěli přetrhnout dělítko mezi starší a mladší generací a starším generacím
nabídnout bezplatně školení na základní škole, kde by se uchazeči naučili jak práci s wordem, tak
excelem.
Roku 2006 byl opět znovu modernizován podnik Dehtochema. Konkrétně se jednalo o linku, která
byla pořízena za částku 35, 5 mil. korun.
Od začátku března probíhaly lyžařské závody mateřských škol, kde pořádající byly MŠ Mladé Buky,
MŠ Janské Lázně a MŠ Svoboda nad Úpou. Závodilo se na Duncanu v obřím slalomu.
Lyžařská sezόna byla zakončena tradičním lyžařským karnevalem 18. března. Jelikož sníh jen tak
nezmizel, učitelé zde ještě pořádali řadu turnajů a soutěží jak na snowboardu, tak na lyžích.
15.4.-16.4. se konaly v Nové Americe, nedaleko Jaroměře, jezdecké halové závody. 269 soutěžících
se účastnilo dohromady sedmi soutěží. Mezi soutěžícími samozřejmě našlo zastoupení i členové
svobodného jezdeckého oddílu TJ Krakonoš.
25.5.-28.5. se uskutečnila výprava do německého Lohmenu, což je partnerské město Svobody nad
Úpou. Iniciátorkou byla v první řadě paní starostka Dagmar Berrová, které se podařilo získat příspěvek
z Královéhradeckého kraje z grantu mezinárodní spolupráce, který činil 32 000 Kč. Právě díky tomuto
příspěvku se svobodští fotbalisté mohli zúčastnit turnaje za minimálního přispění z vlastních
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prostředků. Výletu se zúčastnilo celkem 33 osob. Sehrát se měl fotbalový turnaj, avšak kvůli nepřízni
počasí se sehrál pouze „match“ přátelský. Kvůli špatnému počasí byl zajištěn doprovodný program
jako návštěva zámku Pilnitz nebo krásných zahrad v Drážďanech, které byly doprovázeny odborným
výkladem z úst paní učitelky dějepisu.
18. 6. se konal již druhým rokem den otevřených dveří na všech golfových hřištích po celé České
republice. Rodiče a děti tak měli možnost přijít si zahrát golf i do nedalekých Mladých Buků, kde se
mohli dozvědět se vše potřebné o něm, či případně dostat nějaké lekce od profesionálů.

Golfové hřiště Mladé Buky                                      

3.-4.6. byl pro malé hasiče důležitý den. Díky své hře „PLAMEN“ mohli ukázat, co se za celý rok
naučili. Závody se konaly ve Dvoře Králové a v Dubenci. Nakonec dětičky ze Svobody obsadily krásné
4. místo.
Prázdninové dny byly naplněny jako každý rok velmi pestrým programem. Již od měsíce června
probíhala řada akcí pro děti počínaje rozloučením se školáčky, vyhlídkovou jízdou vláčkem, spaním ve
školce atd.
12.8.  proběhl již 22. rokem běh do vrchu v sousedních Janských Lázních. Trasa dlouhá něco kolem
8600m vedla přes Hoffmanovy boudy ke kabinové lanovce na Černé Hoře.
16.9. proběhly Rudolfovy slavnosti, kde byl např. řemeslný jarmark, ohňostroj, různí kejklíři, zpěváci,
loutkové divadlo ad.

Rudolfovy slavnosti                                      

Během svého probírání se materiály jsem narazila na spoustu informací ohledně voleb, politických
stran, řešení problémů co se této oblasti týče apod. Nepouštěla jsem se však do nějakých rozlehlých
polemik o nich, protože to bych u každého roku nepsala o ničem jiném. Vybírala jsem si proto takové
události ze Svobody, které byly a jsou pro Svobodu nějakým způsobem důležité a přínosné a hlavně při
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teplých večerech s kronikou v ruce čtivé.
Jelikož ale rok 2006 byl volebním rokem, zmínila bych ráda jména osob, pro které mohli občané
Svobody hlasovat.
1 - Dagmar Berrová, Bohuslav Krčmář, Robert Plecháč, Michal Bavor, Mgr. Jan Hainiš, RNDr. Radko
Tásler, Miloš Tomeš, Martin Vachek, Pavel Dvořák st., Ing. Věra Javůrková, Pavel Dvořák ml., Jan
Kapucián, Vilém Kaňka, Miroslav Bahník, Jana Trejbalová
2 - Jan Horák, Emanuel Grubner, Petr Iliev, Jitka Cardová, Eva Haladynová, Norbert Fleischer,
Stanislav Kopiš, Jan Horák ml., Jaroslav Macháček, Dagmar Tlachačová, Helena Bernardová, Michal
Rydval, Tomáš Imrišek, Marie Scibiriová
3 - Alexandr Nekvinda, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Filip Poláček, Zdenka Dvořáková, Marie
Hajdíková, Josef Martínek, Kristina Skučková, Blanka Glossová, Kamil Blaţek, Roman Pačes, Jiří
Eliášek, Otakar Tlachač, Ivana Jelínková, Dana Šritrová, Alena Táslerová
4 - Ing. Milan Oravec, Mgr. Petr Hynek, Mgr. Jan Korbelář, MUDr. Dana Hůrková, MUDr.
Karolína Feduňová, Petr Vlček, Mgr. Kateřina Horáčková, Mgr. Karel Ševčík, Mgr. Anita Báchorová,
Jaroslav Hettler, Eva Hlávková, Radim Turyna, Jiří Pilný, Marie Pešková, Rudolf Leitgeb
5 - Ing. Jiří Špetla, Lenka Stránská, Miloš Machan, Pavel Vlček, Jan Veverka, Siegfried Patzelt, Jana
Ewingerová, Jiří Šprinc, Radka Celbová, Tomáš Matějka, Jitka Miškovská, Karel Stránský, Jaroslav
Kosina, Zdeňka Zavrtálková, Jaroslav Hettler ml.
6 - Lucie Trnková, Pavla Slováčková, Miroslav Hedvičák, Jaroslav Ritter, Ing. Jana Čermáková,
Marcela Fleischerová, Oto Ondruš, Markéta Vydrová, Robert Roudný, Eva Procházková, Radek
Slováček, Jiří Mičánek, Jaroslava Piklová, Petr Horáček, Věra Klapperová
Vybíráno bylo z šesti politických stran, které předložili podrobně zpracované volební programy.
Členy zastupitelstva byli nakonec zvoleni:
1. Ing. Milan Oravec
2. Mgr. Jan Hainiš
3. MUDr. Dana Hůrková
4. Mgr. Jan Korbelář
5. Mgr. Petr Hynek
6. Petr Vlček
7. MUDr. Karolína Feduňová
8. Dagmar Berrová
9. Ing. Věra Javůrková
10. Ing. Jiří Špetla
11. Jaroslav Ritter
12. Lucie Trnková
13. Jiří Eliášek

58

14. Ing. Václav Jiránek
15. Helena Bernardová
Novým starostou se tehdy stal Ing. pan Milan Oravec, který zvítězil s 451 hlasy od voličů.
Během druhého půlroku probíhala soutěž s názvem digitálně mladýma očima. Jednalo se o soutěž,
kam mladí talenti posílali své fotografie. Autorkou první fotografie (Slzy lesní víly) byla slečna Kateřina
Vachková. Druhou fotografii pořídil student Tomáš Kasák. Jeho fotografie nese název Míra.
Tyto dvě výherní fotografie bych ráda představila v této kronice.

Výherní fotografie 1                                   
Výherní fotografie 2                                   
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Tento rok bych započala významnou regionální sportovní událostí, která se uskutečnila 20. ledna
2007. Jedná se o Krkonošskou rallye v centru Trutnova. Závod se konal za zimních podmínek na
neudržovaných komunikacích. Diváci mohli závod sledovat od Robin Oil benzínky, kde trasa vedla přes
Peklo k Hrádečku.
Střední lesnická a Vyšší odborná škola získala do svého čela nového člověka. Novým ředitelem po
panu Zdeňku Balcarovi se stal pan Mgr. Jan Korbelář ze Svobody nad Úpou.
Začátkem února se do svého rodného městečka Jánských Lázní vrátil student, základní školy ve
Svobodě a gymnázia ve Vrchlabí, Martin Duda. Ten skrze několik besed, které uspořádal, představil
Austrálii a USA, ve kterých v rámci svého studijního pobytu pobýval.

Beseda Martina Dudy                                 

Každý rok lyžařský oddíl TJ Tatran pořádá karneval a závody na konci sezόny, ty se bohužel kvůli
neblahému počasí neuskutečnily, jelikož jak rychle sníh napadl, tak rychle zase roztál. Zrušeno bylo i
několik lyžařských výcviků.
Škola ve Svobodě se účastnila významné akce. Akce se nazývá Miss panenka a jde o příležitost
vybrat pomocí soutěže peníze na velmi dobrou věc. Akci se také říká „adoptuj panenku“. Maminky se
svými dcerami vyrobily panenky, které byly představeny před návrháři, kteří vyhodnotili tzv. miss, a
posléze proběhla dražba, díky které se vybraly peníze, které byly použity na očkování dětí z rozvojových
zemí. Letos bylo vybráno odhadem tolik peněz, kolik by zachránilo 35 malých dětí.
5. března začal jezdit nový dopravní spoj, který vede ze Svobody do Prahy. Jednalo se o tzv.
rychlospoj, který vyrážel ze Svobody v 5:20 a do Prahy dorazil v 7:30.
Kolem dubna se spekulovalo o tom, že zanikne Svobodské fórum. Technika zklamala a náklady
na tisk nebo kopírování nebyly podle všeho k dispozici. Nakonec se ale stará mamička „priport“
vzpamatovala a začala opět fungovat.

Tiskárna                                
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27. dubna se konala soutěž o „největší“ a nejlepší čarodějnici jednotlivých tříd. Soutěžily nejen děti,
ale i učitelský sbor.
25.4.-29.4. se konal poznávací zájezd do Londýna. Děti z místní školy ve Svobodě nad Úpou byly
ubytovány v jednotlivých anglických rodinách, kde jim byl nabídnut „plný servis“, ale také skrze rodinné
příslušníky mohly poznat anglické tradice, kulturu a krásy oné země.
30.4. se konal tradiční sabat, tentokrát na hřišti u sokolovny. Pro děti i dospělé byly připraveny
zajímavé soutěže, občerstvení a diskotéka. K vidění byl jak „čarotanec“, tak překážkový závod na
koštěti a v neposlední řadě vyhlášení samotné miss čarodějnic.

Čarodějnice                             

23.5. 2007 bylo rozhodnuto, že Svobodské fórum se stane měsíčníkem. Od 30.8.2000 vycházelo fórum
jako čtrnáctideník, nyní už se stalo tedy měsíčníkem. Pan Ondráček téhož dne, kdy bylo rozhodnuto, že
fórum bude měsíčníkem, oznámil ve vydání, že bude sice nadále pracovat ve SF, ale že také bude vést v
digitální formě svůj soukromý projekt Svobodský expres.
O prázdninách se rozhodlo, že již dlouho nefunkční mateřská škola na Rýchorském sídlišti bude
prodána. Rozhodlo o tom zastupitelstvo. Budova byla prodána firmě IMO-STAR98 Hradec Králové,
která byla nadšená díky lokalitě a místu, kde byla bývalá mateřská škola situována. Postaven zde měl
být komplex bytů. Pro srovnání bych si dovolila uvést obrázek původního plánu a reálné stavby.

Bytový komplex z května roku 2015                                

Plán na přestavbu mateřské školy                                

31.8.2007 byl předán most Nový svět. Byl postaven firmou SSŽ Hradec Králové a projektoval ho
pan Ing. Šír. Výstavba tohoto mostu se pojí s dlouhodobým soudním sporem města, který trval až do
roku 2015. Dovolila bych si parafrázovat několik řádků ze SF, které nám připomenou číselné údaje
pojící se s výstavbou nového mostu.
„Za projekt město zaplatilo 340 tisíc korun. Za inženýrink mělo zaplatit 740 tisíc korun a za
samotný most 12,85 milionu, s tím, že od kraje město zatím obdrželo dotaci 2,5 milionu korun.
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Výsledek: město za most zaplatí 11,43 milionů korun.“
Nyní bych se ráda přenesla do roku 2015 a nastínila závěrečné ustanovení a uzavření celé situace. Z
veřejného jednání zastupitelstva uskutečněného 15.4.2015 bylo nakonec rozhodnuto o tzv. „zpětvzetí“
žaloby města Svobody nad Úpou a zaplacení částky 236 810 Kč s příslušenstvím, která byla podána u
Okresního soudu v Trutnově prostřednictvím advokátní kanceláře JUDr. Bébra.
22.9. proběhly tradiční Rudolfovy slavnosti, které by bez pomoci dětí svobodské školy nebyly to
pravé ořechové. Svou významnou roli tam sehráli např. flétnistky, dramatický kroužek a nemohla bych
opomenout ani břišní tanečnice. Hlavním hostem byla paní Věra Martinová se svou skupinou.
Co se rozpočtu týče, Rudolfovy slavnosti město tentokráte přišly na 215 000 Kč.
MEGA PLUS s.r.o. se stala novým majitelem lyžařského areálu Duncan. S tím přišel i zánik
lyžařského oddílu v čele s předsedou Petrem Kadrmasem.
Tzv. zmrzlé zimní Vánoce je akce, která proběhla jednu sobotu před Vánocemi ve Svobodě. Akce
byla pro opravdové odvážlivce, jelikož zima byla opravdu surová. Občané se mohli však těšit ze široké
nabídky horských alkoholických nápojů, koled a odvážných kostýmů svobodských dětí.

Vánoční představení                           
Rudolfovy slavnosti                            
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1.1.2008 byl uveřejněn nový ceník vodného a stočného společnosti Vak vodovody a kanalizace
Trutnov, který též stejného data vstoupil v platnost.
Pan starosta začátkem tohoto roku zahájil jednání s okresním vedením Sboru dobrovolných hasičů o
možnosti získání finančních prostředků na rekonstrukci zbrojnice a strojní vybavení.
Dále byl starosta jednat u ředitelky Evropského plánování v Hradci Králové, kde předkládal
v jakém je stádiu vypracování dokumentace pro možnost přijetí peněz z fondů EU na stadion a
dopravní terminál. V neposlední řadě byla hledána možnost použití evropských fondů na výstavbu či
rekonstrukci hasičské zbrojnice.
Nyní bych ráda uvedla informaci z trochu jiného soudku. Ráda bych se zmínila o zásahu policie proti
zlodějům lyží v Janských Lázních i ve Svobodě. Někdo ohlásil telefonicky podezřelého, který byl později
díky naplánované akci dopaden.
23.2. se konala v hotelu Prom výroční akce rybářů. Tímto dnem to bylo přesně 75 let od založení
této organizace. Tato organizace ČRS Horní Maršov vznikla z iniciativy  p. Novotného, který byl
poštmistrem ve Svobodě nad Úpou, a několika dalších občanů.  Na území Svobody nad Úpou nebylo
tehdy možné uplatnit záměry rybářského spolku, a tak se rybáři ze Svobody spojili s rybáři z Horního
Maršova. Později získali budovu, kde se dříve boural dobytek a přeměnili ji pstruhovou líheň.
Téhož měsíce se konala opět Miss panenka, tentokráte třetí ročník této soutěže. Vyrobeno celkově
bylo 29 panenek, které byly vystavěny v knihovně u paní Tůmové. Částka, za kterou byly panenky
následovně prodány, činila 17 400 Kč.
Bývalá mateřská škola procházela tohoto času plnou rekonstrukcí. Firma Stybau s.r.o. začala
budovat bytový komplex, o kterém jsem se zmiňovala již v roce 2007.

Přestavba bývalé mateřské školky na bytový komplex                   
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Březen pro občany města nezačal příliš dobře. Řádil zde orkán Emma, který zanechal stopy jak ve
městě, tak v širokém okolí.
16.3. byl pořádán karneval na Duncanu. Pořadateli byli lyžařští instruktoři lyžařské školy pana
Šafáře. Pro děti byl připraven paralelní slalom s hudebním doprovodem. Následovně byla vyhodnocena
nejlepší maska a děti byly odměněny řadou sladkostí a odměn.

Karneval na Duncaně                          

Orkán Emma ve Svobodě n. Úpou                                   

V květnu byl zveřejněn projekt na výstavbu nového dopravního terminálu. V návrhu bylo počítáno,
že stávající budova nádraží by měla být zachována i s některými službami. Dále pak, že nově by mělo
být vybudováno široké přestřešení nástupišť autobus – vlak, včetně časti komunikace. V neposlední
řadě se hovořilo o výstavbě komunikace a kolejiště, nového nástupiště a parkoviště a zavedení nového
informačního systému.

Plánek nového nástupiště                           
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V květnu byla zrekonstruována Sokolovna, budova ve Svobodě nad Úpou, u které se předpokládalo,
že nebude mít příliš dobrý osud. Celý objekt musel být kompletně odizolován, opravena musela být
střecha, krovy, kamenné prvky. Sokolovna byla však zachráněna a městem byl doplacen rozdíl 200 tisíc
korun. V prostorech Sokolovny by se měly nacházet apartmánové byty a ubytovna a sportovní sál by
měl být opraven. Do roku 2008 byla Sokolovna ve vlastnictví TJ Tatranu Svoboda. Po její rekonstrukci
se novými majiteli stali manželé Martina a Zdeněk Svobodovi ze Dvora Králové nad Labem, kteří jsou
majiteli Sokolovny dodnes.

Sokolovna                                                                                              

Z memoárů

Firma INFOHELP z Liberce dodala do Svobody nad Úpou měřící panely na měření rychlosti ve
městě. Měřící panely zde však fungovaly řádově asi 3 roky, jelikož firma INFOHELP rázem zanikla.

Měřící panely                          

65

V roce 2008 se ve Svobodě kopalo a kopalo. Svůj podíl na tom měla přestavba mateřské školy na
Rýchorském sídlišti, dále kanalizace na Novém Světě, nad zvláštní školou či v Maršově II.

Svoboda nad Úpou-přestavba MŠ,kanalizace                         

Jako rodačka z Trutnova bych nemohla opomenout důležitou osobnost svého rodného města, a to
osobu pana starosty města Trutnova Mgr. Adamce, který navštívil Rudolfovy slavnosti, které se konaly
20.9. Celkově se slavnosti opět velmi vydařily, až na počasí. Byla velká zima, a proto několik stánkařů
zrušilo svou účast. Účast návštěvníků byla však podobná jako předešlé roky. Vystoupila zde skupina
tanečníků  ŠPINDLERÁČEK. Svobodu dokonce navštívil i zpěvák Martin Maxa, jehož písničky
pohladily na duši, jak jsem já osobně mohla slyšet.

Rudolfovy slavnosti                         
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Na projekt výstavby dopravního terminálu Svoboda byla v tomto roce přidělena dotace 31 946 310,Kč,
Mikuláš opět v Depresi. Ne v depresi, jakožto ve stavu deprese, nýbrž v klubu Deprese. Odpoledne
plné zábavy, extravagantních masek, soutěží apod. si užily děti svobodské školy.

Mikulášská nadílka v Depresi
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Tento rok bych ráda započala čísly týkající se rozpočtu. Nejvyšší částka v předpokládaném rozpočtu
byla částka 7,6milionu Kč, která byla určená na výstavbu terminálu jako spoluúčast města na této
investici, jejíž celková hodnota se blížila 40 mil.
1.4. byla paní Ing. Ivana Balcarová jmenována jako nová tajemnice Městského úřadu ve Svobodě
nad Úpou. Stala se tak nástupkyní paní Ivany Hlaváčkové, která v této funkci dlouho působila a
odešla do důchodu.
7.4. proběhlo rozloučení dětí se zimou. Díky společnosti Mega plus Janské Lázně měly děti
vstupenku na sjezdovku Černá hora za pouhou 1 korunu.
Ze dne 3. na 4. dubna proběhla již pátá noc s Andersenem. 15 dětí, které spaly v knihovně, opět
soutěžily, zpívaly a četly.

Noc s Andersenem

Firma Kalin s.r.o. vybudovala na Sluneční stráni v první polovině roku opěrnou zeď z gabionů. Zeď
byla po dlouhých neshodách a tahanicích s Langerovými postavena na příkaz soudu.
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Sluneční stráň

V červnu bylo otevřeno dětské hřiště na městském stadionu. Vedle hřiště byla také nově uvedena do
provozu restaurace pana Antonína Ouředníka a jeho ženy Veroniky, kteří restauraci provozovali.

Dětské hřiště na městském stadionu
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Od července probíhala rekonstrukce městské knihovny. Rekonstruovala ji firma KT stav s.r.o.
Knihovna byla po rekonstrukci rozšířena o zadní část, která dříve sloužila jako sklad. Dále byla
vybavena novým nábytkem a vznikla tzv. „pidičítárna“, jež doposud v knihovně scházela a koutek pro
besedy, akce apod.
Pro zajímavost bych si dovolila uvést několik informací o svobodské knihovně, která funguje jako
kulturně-informační instituce již řádku let. Knihovna  byla otevřena roku 1946. V té době měla asi 200
knih. O více než deset let déle, v roce 1959, se rozrostla a měla už 746 svazků. Nedílnou součástí každé
knihovny je zajisté knihovník, který pomáhá čtenářům při výběru, je jakýmsi průvodcem samotnou
knihovnou a stará se o rozšiřování fondu knihovny atd. Zmínila bych proto ráda knihovníky, kteří na
půdě svobodské knihovny celá ta léta od samotného „narození“ knihovny, působili. Byli jimi:
učitelka Mil. Reilová 1946 - 1974
Ivana Hlaváčková 1975 - 1978
školnice ZDŠ Hana Krajníková 1978
Jana Šedivá 21. 11. 1978 - 1981
Olga Podsedníková 1981 - červenec 2001
Pavla Tůmová - od srpna 2001 (jablko nepadlo daleko od stromu - paní Tůmová je dcerou paní
Podsedníkové)

Rekonstrukce knihovny
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Hned za těmito snímky bych ráda ukázala několik snímků z dnešního dne 25.5.2015. Rekonstrukce
knihovny byla dle mého názoru opravdu dobrou investicí, jelikož v dnešních dnech se v prostorách
knihovny nalézá opravdu velmi příjemné místo, kde se čtenář potkává hned za dveřmi s milým vstřícným
knihovníkem a kde nachází klid a spoustu informací skrze knihy všech různých žánrů v tak útulném a
„teplém“ prostředí.

Knihovna květen 2015

Během prázdnin se Svoboda potýkala opět s vandalismem na své půdě. Nové bistro Edita, které
bylo zřízeno pro občerstvení a potěšení občanů, utrpělo újmu na svém majetku a dekoracích okolo. Byly
vytrhány květiny z truhlíků a truhlíky následně zničeny.

Vandalismus ve Svobodě
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Stejně tak jako finišovaly práce v nové rekonstruované svobodské knihovně, tak byly dokončovány
práce na novém terminálu ve Svobodě.

Dokončování terminálu

Důležitou kulturní a zábavnou akcí byl 6. ročník Rudolfových slavností. Na těch publikum poctila
svou návštěvou paní Věra Špinarová, dále skupina Dei Gratia, Durabo šermíři, kejklíř Vojta a spousta
dalších. Celkem akce vyšla na 242 tisíc Kč. Z toho 109 tisíc bylo obdrženo od sponzorů.

Rudolfovy slavnosti
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19. listopadu 2009 byl slavnostně otevřen nový terminál ve Svobodě nad Úpou. U samotného
otevření stál tehdejší starosta pan Ing. Milan Oravec. Na zahájení se dostavilo 80 místních občanů, pro
které bylo připraveno menší pohoštění. U slavnostního otevření nechyběl např. ani starosta Trutnova,
Janských Lázní, Mladých Buků apod.

Slavnostní otevření terminálu
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Co se týče předchozího roku a to roku 2009, tak ten byl, co se týče rozpočtu, poměrně zátěžový.
Začátkem nového roku 2010 se v souvislosti s výdaji města zmiňovala také oprava mostu Jana
Nepomuckého, a to cca za 1,4 milionu korun, dále oprava fasády mateřské školy za necelých 0,4 milionu
korun.
V prvních měsících nového roku byl postaven nový skibar na Duncanu. Jedná se o prostory, které
jsou vytápěny krbovými kamny, a skrze prosklené stěny mohou rodiče krásně vidět na sjezdovku a
pozorovat očkem své ratolesti, které se prohánějí na svahu.

Skibar na Duncanu

Tohoto roku 12.2. se konal také první reprezentační ples města a Krakonošova království. Ples byl
pořádán v hotelu Prom od 20:00. Ples navštívilo 270 hostů. V tombole bylo na 140 cen, kde hlavní
cenou byl televizor s plochou obrazovkou. Ples trval až do páté ranní hodiny a vyšel celkem téměř na
140 tisíc korun.

1.reprezentační ples města
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Začátkem března se konal tzv. pochod lyžníků. Začínal na Černé hoře, odkud cesta vedla směrem do
Pece pod Sněžkou. Nebyla to ale jen ledajaká cesta, byla totiž doprovázena povinnými občerstvovacími
zastávkami.

Pochod lyžníků

20.3. se konal na Duncanu opět tradiční lyžařský karneval v maskách. Počasí zúčastněným sice příliš
nepřálo, ale přesto se pohybovalo na sjezdovce kolem stovky masek. Jízdy na vleku byly zdarma a o
soutěže nebyla nouze.
Dále bych ráda připomenula soutěž Top Invest, ve které získal svobodský terminál titul ,,Nejlepší
investice roku 2009“. Tuto cenu udělilo na základě výroku odborné poroty Ministerstvo průmyslu a
obchodu a svaz podnikatelů ve stavebnictví. Cenu tehdy převzal pan Ing. Milan Oravec.

Soutěž Top Invest

30. dubna za velmi nepříznivého deštivého počasí se konala akce pálení čarodějnic. Na stadionu se
sešla téměř půlka Svobody nad Úpou, nejvíce zde samozřejmě pobíhalo malých čarodějů a čarodějnic.
Akce byla obohacena o koňský povoz, který celou akci vozil malé čaroděje a čarodějnice městem.

75

Čarodejnice

7.6. se konal na stadionu dětský den. Celé události se organizačně chopil ředitel školy pan Mgr. Jan
Hainiš, který připravil pro ty nejmenší odpoledne plné soutěží a zábavy. Nemohla chybět ani taktová
agentura Vosa, která si připravila pro děti asi dvouhodinovou zpívající a taneční show.

Dětský den na stadionu

20.7. proběhlo slavnostní otevření nové veřejné plnící stanice CNG (stlačený zemní plny), které je
situováno v areálu dnešního OSNADA za Dehtochemou.

Stanice CNG  
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Začátkem srpna byl uskutečněn výšlap na Sněžku, kde se objevila řada významných osobností.
Poprvé se zde objevil polský prezident Bronislaw Komorowski a pražský arcibiskup Duka. Výšlap byl
ukončen příjemným posezením u oběda na samém vrcholku naší nejvyšší hory.

Výšlap na Sněžku

20. září k nám do Svobody zavítala čínská delegace z čínského města Ningbo. Sestava se skládala
z členů čínské státní správy, takže je zajímala zejména struktura veřejné správy u nás. Delegace
navštívila hotel Prom, Dům s pečovatelskou službou a v neposlední řadě radnici.

Čínská delegace ve Svobodě

Nemohla bych se nezmínit o Rudolfových slavnostech, které proběhly 18. září. Svou návštěvou
Svobodu poctil pan Vladimír Hron a Petr Bende, který zastoupil pana Petra Spáleného. Na Rudolfovy
slavnosti bylo uvolněno 250 tisíc korun, a 100 tisíc korun bylo darováno sponzory.

Rudolfovy slavnosti
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Roku 2010 také proběhly komunální volby, při kterých byl zvolen novým starostou pan Ing. Jiří
Špetla. Členy městského zastupitelstva se stali:
Pavel  Čekaňák
Mgr. Jan Hainiš
Václav Hryzlík
Mgr. Petr Hynek
Ing. Václav Jiránek
Bohuslav Krčmář
Ing. Milan Oravec
Mgr. Zdeněk Rolenec
Mgr. Zina Rutarová
Mgr. Jiří Slanina
Mgr. Karel Ševčík, ten rezignoval na svůj mandát dne 29.8.2011 a na
jeho místo nastoupila Ing. Zuzana Škarková
Ing. Jiří Špetla
RNDr. Radko Tásler, ten rezignoval na svůj mandát dne 15.4.2013 a
na jeho místo nastoupil pan Pavel Dvořák st.
Mgr. Petr Týfa
Martin Vlášek

Do rady města v roce 2010 byli zvoleni:
Ing. Jiří Špetla - starosta
Bohuslav Krčmář - místostarosta
Mgr. Petr Hynek - radní
Ing. Václav Jiránek - radní
Mgr. Petr Týfa - radní       
Ti všichni působili v radě města až do dalších voleb v roce 2014.
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V druhém měsíci tohoto roku se konal již druhý reprezentační ples města Svoboda nad Úpou. Dámy
v krásných robách a pánové s převelikým šarmem rozzářili sál v hotelu Prom. Zábava se opět setkala s
úspěchem a někteří odcházeli domů až nad ránem.

Druhý reprezentační ples  

Ráda bych se ještě vrátila zpátky k roku 2010 a to ve spojitosti s matričními událostmi. V
březnovém fóru jsem narazila na článek o matričních událostech, za kterými stála paní matrikářka
Jana Hryzlíková. Ráda bych se s vámi tedy pro zpestření podělila o statistiku obyvatelstva ke konci
roku 2010. K 31.12. roku 2010 byl celkový počet obyvatel ve Svobodě nad Úpou 2067. 49 občanů se
odstěhovalo a naopak 59 se jich do Svobody přistěhovalo. Narodilo se 26 malých občánků a bohužel
zemřelo 16 lidí. Největší pohyb obyvatelstva byl zaznamenán v měsících únoru a dubnu.
V březnu se zastupitelstvo města rozhodlo investovat do techniky umožňující úklid sněhu. Rozhodl
se pro traktor 4x4 v komunální úpravě s technikou, která je vhodná právě pro úklid města.
Na jaře roku 2011 vznikla dohoda s KVK o prodeji Dehtochemy. Následovně roku 2013 byl podnik
KRPA DEHTOCHEMA a.s. přejmenován na KVK PARABIT a.s.
12.3. proběhly lyžařské závody na Duncanu. Jednalo se o pohár města Svobody nad Úpou. Sešlo se
zde 25 mužů a 12 žen. Ti za velmi pěkného počasí závodili v obřím slalomu.

Lyžařské závody  
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Výsledky žen

Výsledky mužů

V půlce března bylo pokáceno 15 starých škůdci napadených lip v Horské ulici. Správa KRNAP
vydala povolení na vykácení všech 40 lip, avšak muselo se jednat o tzv. etapové kácení.

Pokácené lípy v Horské ulici

20.4. dostali hasiči Svobody novou cisternu CAS 20 Tatra Ternno 1. Ta byla pořízena v rámci dotace.
V rámci této dotace bylo pořízeno dalších 11 hasičských vozů i jiným městům. CAS 20 Tatra Ternno
stála 1,5 milionů Kč a splácela se po dobu pěti let.
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CAS 20 Tatra Ternno

Co se sportovního okénka týče, ráda bych vyzdvihla družstvo starší přípravky SK MFC Svoboda nad
Úpou, které získalo prvenství ve fotbalovém okresním přeboru po dlouhých devíti letech.

SK MFC Svoboda nad Úpou

O prázdninách bylo na zadní části městského stadionu vybudováno travnaté volejbalové hřiště. Díky
patří panu správci Karlu Stránskému ml., který působil na této nové pozici - správce od 1.4. 2010.

Volejbalové hřiště
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Pro zajímavost bych zde ráda představila nový ceník sazeb, který byl schválen na 19. radě města a
uveřejněn byl ve Svobodském fóru.
druh pozemku minimální sazby
Zahrádka 2,-Kč / m2 / rok
Ostatní půda 0,20 Kč / m2 / rok (min. 100,-Kč)
Zastavěné plochy 50,-Kč / m2 / rok
Parkovací plochy - nepodnikatelské dle platného Cenového věstníku MF ČR/ m2 / rok
Parkovací plochy – podnikatelské:
1 parkovací místo (rozměr 2,4 x 4,5 m) 1000,-Kč / 1 místo / rok
Plochy podnikatelské za účelem provozování
mobilní předzahrádky 40,-Kč / 1 m2 / měsíc
Plochy pro podnikatelské účely:
- do 25 m2 (za každých prvních) ->1.000,-Kč / 1 m2 / rok
- přes 25 m2 do 100 m2 (za dalších)-> 100,-Kč / 1 m2 / rok
- přes 100 m2->1,-Kč / 1 m2 / rok
Nemohu opomenout pro Svobodu tak důležité Rudolfovy slavnosti. Tohoto roku se jednalo již od VIII.
ročník těchto tradičních slavností. Jako předešlé roky jsme se zde mohli setkat s řadou stánků, trhů a
zajímavých řemesel. Hlavním hostem slavností byla kapela Rangers nebo třeba Železný Zekon. O večer
se postarala kapela Koneckonců a František Nedvěd ml. Nechyběla ani večerní ohnivá show.

Rudolfovy slavnosti

82

31.10. bylo ve škole uspořádáno první dlabání dýní v souvislosti s halloweenem. Vydlabané dýně
následně byly vystaveny na některých místech ve městě a rozsvíceny.

Halloween ve Svobodě
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Z kraje roku 2012 byla konečně v plné míře použita nová technika, která byla zakoupena v roce
předchozím. Hovořím o traktoru, který musel byt ihned uveden do provozu. Svobodu totiž „zavalila“
velká sněhová nadílka. Poprat se ale s kupami sněhu nebyla žádná legrace, a tak se někdy pracovalo
dokonce až 18 hodin nepřetržitě.

Nový traktor pořízený pro město

Dále bych se ráda zmínila o třetím reprezentačním plesu města, který sklidil převeliké ohlasy.
Všechny lístky byly vyprodané a na mnohé se bohužel kvůli kapacitě hotelu Prom ani nedostalo. Na
plese se ukázalo nejen spoustu místních občanů, ale i občané ze širokého okolí. Večer byl doprovázen
příjemnou hudbou v podání kapely Song.

Třetí reprezentační ples

V únoru bylo též požádáno o dotace na bezpečnostní prvky města, jako jsou např. přechody pro
chodce. V březnu bylo dále požádáno o dotaci na vypracování projektové dokumentace k výstavbě
nové hasičské zbrojnice a na vybavení pro hasiče. V neposlední řadě se pracovalo na získání financí pro
nejdůležitější kulturní akci Rudolfovy slavnosti.
V sobotu 24.3. se konala poslední lyžovačka na Duncaně. Proběhly opět závody jak dětí, tak
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dospělých a samozřejmě i vyhodnocení nejlepší masky.

Poslední lyžovačka a karneval na Duncaně

Politická a ekonomická situace v roce 2012, která v negativním slova smyslu ovládla Českou
republiku, se samozřejmě odrazila i na náladě občanů naší obce. Svoboda se tedy rozhodla vypracovat
otevřený dokument nazývaný „ Plán rozvoje města Svoboda nad Úpou“.
Kvůli hospodaření města se Svoboda rozhodla prodat zbytek domů, které město vlastnilo a za
poměrně velké finanční prostředky spravovalo. Jednalo se o byty v č.p.510 v ulici 5. května a v č.p. 302
na Sluneční stráni.
V létě byla Svoboda zkrášlena květinou výzdobou. Pracovnice veřejné služby, které dennodenně
uklízí chodníky a starají se o čistotu města, se postaraly o květinovou výzdobu na autobusovém nádraží
a před infocentrem.

Úpravy ve městě
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Ráda bych zmínila i některé sportovní úspěchy dětí ze Svobody. Hovořím o skupině mladých břišních
tanečnic, které pod vedením paní Iriny Viničuk objíždí všechny různé taneční soutěže. Sultánky, místní
malé přebornice v břišních tancích, si tentokrát vybojovaly ve Rtyni v Podkrkonoší 2. místo. V soutěži
předvedly opravdu výborné výkony a nebýt do jisté míry nespravedlivé poroty, vysloužily by si zajisté
místo první.
Ráda bych se nyní zmínila pár slovy o této skupině. Vznik této skupiny orientálního tance se datuje
k roku 2009. Skupina vznikla při ZŠ a MŠ ve Svobodě. Sama paní Irina Viničuk se orientálnímu
tanci věnuje od roku 2006, děvčata ale začala trénovat až po nabídce od ředitele školy Mgr. pana Jana
Hainiše. V těchto dnech (červen 2015) se skupina sestává z 22 děvčat, které se dělí do 3 skupin. Skupina
Sultánky Habibi-nejmenší děvčata, Sultánky group-malá děvčata a Raks Sultánky group-velká děvčata.
Děvčata netančí pouze ve skupině, ale i ve dvojicích-taneční dua, anebo samostatně solo-tanečnice. Od
svého vzniku se rok co rok umisťují na předních příčkách v různých soutěžích, ale nenechte se mýlit,
nejde jen o tancování, nýbrž o tvrdý trénink, posilování a dřinu, které tomuto nádhernému výsledku
předcházejí. Děvčata vystupují na různých kulturních a charitativních akcích a získávají si tak přízeň
dalších a dalších lidí.

Sultánky

Na Rýchorském sídlišti byla zabudována nová úřední deska. Stalo se tomu tak na přání občanů.
Deska nabízí velký prostor pro různá oznámení z radnice a dále prostor pro smuteční oznámení.
Z kraje tohoto roku jsem se zmínila o požadovaných dotacích na přechody pro chodce. Uvolněno bylo
celkem 845 000 Kč. Ve Svobodském fóru byl zveřejněn situační plánek a odhad dokončení přechodů byl
plánován na měsíc říjen.

Bezpečnostní úpravy na silnici
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V srpnu se vedení města rozhodlo dát Pietteho náměstí do původního stavu. Dříve se zde nacházel
rybníček. Ten se samozřejmě nepovedlo uvést do původního stavu, avšak náznak rybníčku, květinová
dekorace a zeleň všude okolo zkrášlila opět tuto část města.

Pietteho náměstí

Nevím, zda informace o požáru zcela jistě patří do kroniky, ale domnívám se, že i takováto ošklivá
záležitost z černé kroniky, která město postihla, by měla být připomenuta. Byt v domě číslo popisné
406 u svobodského kostela vyhořel ze soboty na neděli a evakuováno bylo 16 lidí. Na noc byli obyvatelé
přemístěni do hotelu Prom, kde jim bylo bezplatně poskytnuto ubytování. Manželé Kovářovi, kteří při
této hrůzné události přišli o všechno, byli přestěhováni prozatím do pečovatelského domu a to na dobu
určitou do 31.3. roku 2013.

Požár ve městě

Tradičně bych se ráda zmínila o nejdůležitější kulturní akci Ve Svobodě nad Úpou, a to o
Rudolfových slavnostech. Skvělý program připravilo město ve spolupráci s panem Jiřím Pavukem a
jeho přáteli. Vystoupily zde mažoretky, břišní tanečnice, jezdecký oddíl TJ Krakonoš a spousta dalších.
Dle fotografií můžeme zavzpomínat např. na zpěváka Michala Hrůzu, komika a moderátora Rudu z
Ostravy nebo kapelu Jam & Bazar.
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Rudolfovy slavnosti

V měsíci říjnu byly již patrné další změny ve městě. Budovat se začaly chodníky a přechody pro
chodce, na kráse získával parčík na Pietteho náměstí, kde časem byly ještě instalovány lavičky.
Pro zajímavost bych ráda uvedla tabulku s výsledky voleb do krajského zastupitelstva ve Svobodě
nad Úpou z roku 2012.

Volby do krajského zastupitelstva
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Z kraje roku bych se ráda opět zmínila o dotacích, na kterých vedení města pracovalo. Předložena
byla žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova na financování zábavných prvků. Ministerstvo
zemědělství v rámci dotačního programu MAS Krkonoše Svobodě přidělilo dotaci ve výši 450 tisíc
korun. Získané peníze mířily do projektu s názvem Krakonošova Muchomůrka.

Projekt Krakonošova Muchomůrka

Na Radě města hned začátkem roku byl schválen dokument, který nese název Zásady a pravidla
Města Svobody nad Úpou pro poskytování finančních příspěvků z rozpočtu města na kulturní,
sportovní, vzdělávací a sociální aktivity v roce 2013.

Prezidentské volby 2013
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V druhém lednovém týdnu byla též otevřena nová cukrárna v Tyršově ulici. Iniciátorkou byla a je
paní Alena Uxová.

Cukrárna paní Aleny Uxové

V půlce února se konal již čtvrtý reprezentační ples v hotelu Prom ve Svobodě. Hudební doprovod
zajistila tradičně kapela Song. O ples byl a je v posledních letech velmi velký zájem, avšak hotel Prom
nemá tak velkou kapacitu, a tak se většinou na ples ani všichni co by rádi přišli, nedostanou.

Čtvrtý reprezentační ples

16. února se o krásné 2.místo v Náchodě na závodech zasloužily břišní tanečnice Sultánky. Druhé
místo získalo jak duo Najah, tak i skupinové tanečnice.

Závody sultánek
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V březnu byl organizován lyžařský závod o pohár Svobody nad Úpou ve sjezdovém lyžování.
Zúčastnilo se na 50 závodníků. Po závodech následoval tradiční karneval, který nezklamal opět
nádhernými maskami.

Závody a karneval na Duncaně

18.5. probíhala soutěž pořádaná s dobrovolným klubem hasičů a to soutěž  O pohár starosty města
Svoboda nad Úpou. Akce se uskutečnila v hotelu Prom. Na tuto akci byla získána dotace na nákup
hasičského vybavení.

Hasičská soutěž

Stavbu nového hřiště na Rýchorském sídlišti se Svoboda rozhodla podniknout bez dotačních
prostředků. Město cítilo potřebu přebudovat jediné hřiště na tomto sídlišti. Opraven byl plot a branky
okolo, dále také houpačky, klouzačka aj. viz níže.

Plán na stavbu nového dětského hřiště
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Vedle úspěšných tanečnic Sultánek také sbíraly medaili za medailí svobodské mažoretky. Z letošních
závodů a soutěží si přivezli hned tři medaile a to jak zlatou, tak stříbrnou i bronzovou.

Svobodské mažoretky  

Jezdecké hobby závody je název akce, která proběhla poprvé na půdě města. Konala se 25. 5. v areálu
TJ Krakonoš. Jednalo se o parkurové i drezurní závody, kterých se účastnily závodnice všech věkových
kategorií.

Jezdecké hobby závody

Nemilou věcí, která postihla začátkem léta Svobodu, byly stoletá povodeň, která měla na spoustu
míst ve městě devastující vliv. Povodně prověřily občany Svobody z hlediska ochoty pomoci bližnímu
svému.

Povodně ve Svobodě na Úpou
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Na 55. schůzi Rady města byly tedy hlavním tématem povodně.

Snímek z ČHMÚ hovořil za vše. V Krkonoších byla kritická oblast, 2. června spadlo zde 100mm
srážek. Úhrn srážek dosáhl až 125 mm, což bylo ve zmiňovaných dnech nejvíce v České republice.
Všechny tři obávané potoky ve Svobodě nebo kolem se rozlily. Byly to Jánský potok, Černohorský
a Modrokamenný potok. Kromě těchto potoků řádily kolem města i další menší vodní toky, a to na
Rýchorách nebo Světlé hoře. Bahno, kamení a vyvrácené dřeviny ucpaly vodní tok pod tenisovými
kurty a voda se dále blížila k Pietteho náměstí a směrem na centrum Svobody. Spousta dobrovolníků a
hasiči se snažili svést vodu z Černohorského potoka pod sokolovnu do koryta řeky Úpy. Stavěly hráze
a mantinely z pytlů písku. Když se kolem poledne podařilo alespoň trochu vodu svést z hlavní silnice,
pozornost se obrátila na Pietteho náměstí a situaci kolem silnice u hotelu Prom.
Od 3.6. se sjížděla těžká mechanizace z celého regionu. Do akce se vrhnul i krizový tým pod velením
profesionálních hasičů Královéhradeckého kraje. Silnice byly neprůjezdné, takže doprava vůbec
nefungovala, velká auta a autobusy se totiž nemohla dostat přes starou alej. Až v úterý se stará alejhráz pod Sokolovnou stala průjezdnou pro osobní auta, avšak terén byl také nebezpečný, takže všichni
řidiči museli cestu projíždět s velkou opatrností.
Spustila se mediální spoušť, protože situace byla opravdu velmi vážná. Radnice v těchto dnech
fungovala jako krizové centrum a poskytovala postiženým občanům materiální pomoc. Na radnici se též
každý den konala velká porada, kde se hovořilo o následovných aktech a zásazích.
Kolem Pietteho náměstí se situace stabilizovala až kolem 6. června. Bahno z koryta Černohorského
potoka bylo odstraňováno po centimetrech. V těchto dnech už se spouštěly debaty o tom, jak vrátit
Černohorský potok zpět do svého koryta. Poté co voda opadla, musela najet technika, která zase musela
odvážet nánosy bahna, dřeviny a další nepořádek.
Prvotní náklady byly vyčísleny na 11,5 milionů korun. Celkové škody na obecním majetku, zejména
na komunikacích byl vyčíslen zhruba na 26 milionů korun.
Téměř dva týdny po povodních byly vyčísleny konečné škody, které vznikly při povodních. Přišla s
nimi Správa Krkonošského národního parku, která celkovou škodu jen na svém majetku vyčíslila zhruba
na 133 milionů Kč. Celkem se jednalo o 171 poškozených míst, poničeny byly zejména vodní toky,
turistické chodníky a lesní cesty. Dle slov ředitele Správy Krkonošského národního parku (KRNAP)
pana Jana Hřebačky byly největší škody na území Svobody nad Úpou, Horního Maršova a Jánských
Lázní. Horní Maršov měl v neděli 2. června srážkové úhrny 122,6 milimetrů a Pomezní Boudy 72,1
milimetrů. Situace v údolí Černohorského potoka byla navíc zhoršena zemní lavinou v Těsném dole.
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Turistické stezky byly zničené taktéž ve velké míře a správci parku tak na několik míst umístili
informační tabule, které by měli turisty informovat o omezení na poškozených stezkách a cestách.
Většina stezek byla průchozích, avšak našly se i takové, které musely být dočasně úplně uzavřeny.
Po více než týdnu tištění sklepů a domů ve Svobodě nad Úpou překvapila v neděli opět občany města
průtrž mračen. Nejvíce to odnesli manželé Antošovi, kterým přijeli na pomoc i dobrovolníci z Moravy. V
jejich sklepě se opět objevily několikacentimetrové nánosy bahna.
Povodně odhalily i nedostatečnou informativnost ze strany krizových orgánů. Dle slov pana starosty
takovéto lijáky podle meteorologů nebyly vůbec v očekávání. V Královéhradeckém kraji byl očekáván dle
předpovědi nejnižší stupeň nebezpečí.

Hlavní silnice a škody způsobené povodněmi- Svoboda nad Úpou

V několika nadcházejících týdnech byly získány peníze od Královéhradeckého kraje jakožto
kompenzace za prvotní škody po povodních. Odstranění prvotních škod bylo tedy úspěšně pokryto.
Začátkem nového školního roku se žáčci již mohli stravovat v nově zrekonstruované školní
jídelně. Dále byla také dokončena stavba nového plotu okolo hřiště. Dokončena byla i poslední fáze
rekonstrukce části radnice.
Vedle ošklivých událostí jako byly povodně v létě, bych ráda zmínila radostnou novinu, jak pro
milovníky přírody, tak celkově pro obyvatele Svobody. Dokončen byl totiž projekt Krakonošova
Muchomůrka a návštěvnost začala být více jak velká.
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Krakonošova Muchomůrka

Ještě znovu k povodním. Druhá etapa, která znamenala rozsáhlou opravu komunikací a renovaci
v Maršově II., Horské ulici, Novém Světě, Maršovské a Luční ulici a chodníků podél hlavní silnice,
nastala kolem měsíce srpna a září. Na školní hřiště byl položen nový povrch, protože ho povodně
velmi zasáhly, dále bylo hřiště oploceno a vybaveno basketbalovými koši a sloupky na volejbal. Na
Rýchorském sídlišti bylo postaveno již plánované dětské hřiště a tolik potřebné parkoviště.

Parkoviště na Rýchorském sídlišti

Ve stejném měsíci proběhly též desáté jubilejní Rudolfovy slavnosti. Přestože počasí úplně nepřálo,
občané se mohli těšit velké rozmanitosti stánků. K vidění byl velkolepý ohňostroj, dále komik a
moderátor Zdeněk Izer, který celé vystoupení uvedl a moderoval. Další známou tváří byl hudebník
Jaroslav Uhlíř s kapelou, který zde také našel svého dvojníka.

Rudolfovy slavnosti
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Premiéru také zaznamenalo ochotnické divadlo S.N.Ú., které 20. září představilo svoji první
hru Kde je sakra Krakonoš? Autorkou byla paní Pavla Tůmová, která spolu s paní učitelkou Zinou
Rutarovou vede divadelní spolek. Ty se po téměř osmiletém rozmýšlení rozhodly svůj sen konečně
realizovat. Inspirací jim byla akce Noc s Andersenem, která se realizovala v knihovně. V dnešních
dnech to je patrně 12. spaní v knihovně v rámci této akce. Při této akci s dětmi sehrávaly různé scénky
a pantomimu a čím dál tím více jim hloubala hlavou myšlenka, že ve Svobodě chybí ochotnický spolek.
Setkaly se tedy v tomto roce v kavárně Uffo v Trutnově s paní Zinou Riegerovou, která se v této branži
a divadelní scéně v Trutnově pohybuje již léta, a zde ji představily společně svou myšlenku. Po tomto
setkání se rozhodly si svůj sen splnit a založit divadelní spolek. Vznikl tedy volný spolek asi 15 lidí
ze Svobody nad Úpou, Horního Maršova, Mladých Buků a Janských Lázní, který se od konce roku
2012 začal scházet a v dnešních dnech čítá už více než 20 lidí. Hry nejsou převzaté, ale psané vlastní
rukou paní Tůmové, a sklízí velký úspěch. Při první hře, která byla představena, byly též vystaveny
historické fotografie pana Antonína Tichého- fotografie z kulturního života ve Svobodě v dobách dávno
minulých i nedávných. Ale zpátky k premiéře první hry. Připraveno bylo téměř 300 míst k sezení a účast
byla nevídaná. Hry z pera divadelního spolku, které byly doposud napsané a sehrané jsou všechny v
humorném někdy možná i parodickém duchu a schází se tedy s velkým úspěchem místních.

Divadelní představení

V říjnu byl zveřejněn projekt na výstavbu nové sportovní haly. Město uvažovalo, že si vezme úvěr od
banky, protože hala by měla přijít až na 20,5 milionů korun. V té době bylo výhodné vzít si úvěr, jelikož
toho času byly úrokové sazby velmi nízké. Posléze byly zahájeny práce na výstavbu,
15.11. děvčata, která reprezentují Svobodu jakožto břišní tanečnice, vystoupily na mistrovství světa
v Liberci. Celkově se účastnilo asi 2000 tanečnic z 15 zemí.

Sultánky
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Po probádání velmi pěkně vytvořeného webu (http://www.freiheit.cz/) pana Antonína Tichého,
který je přístupný na internetu, jsem se dostala k užitečným odkazům, ze kterých jsem čerpala inspiraci
a informace pro svou práci. Pan Antonín Tichý je rodákem z Náchoda a krkonošským patriotem,
který publikoval řadu svých článků ve SF a je velmi výraznou a důležitou osobností ve Svobodě nad
Úpou, jelikož probádal mnoho důležitých momentů z daleké historie Svobody nad Úpou a poskytnul
tak mnoho zajímavých informací svým čtenářům a zájemcům o Svobodu nad Úpou. Je sběratelem
zajímavostí z historie Krkonoš a „literátem samoukem“.
Dalším ze zdrojů je Svobodský občasník, kde jsou perfektně vyobrazeny události ze Svobody
obohacené o řadu pěkných obrázků a fotografií. Jedná se o internetový obrazový zpravodaj pana Pavla
Křivky, který je fotografem města. Fotodokumentace na jeho stránkách nabízí širokou škálu obrázků z
různých míst a akcí ve Svobodě nad Úpou.
Pokud mám tedy rok 2014 ještě čerstvě v hlavě, ráda se pustím do milého úkolu, a to zpracování
nejdůležitějších a pro mne nejvýznamnějších momentů z roku 2014.
U předešlých let jsem se snažila postupovat téměř vždy chronologicky, zde udělám výjimku, takže
prostě nastíním jednotlivé události, jak jsem na ně narážela. Snad vám to milí přátelé nebude na obtíž a
bude to pro vás pěkné a hřejivé čtení jako doposud.
Ráda bych započala své povídání událostí z května. Jednalo se o otevření farmaparku Muchomůrka,
k 1. květnu. Farmapark leží na vycházkové cestě mezi Janskými Lázněmi a Svobodou nad Úpou poblíž
stejnojmenného posezení ve tvaru Muchomůrky. Nejkrásnější je dětské hřiště spolu s mini zoo, kde se
volně prochází volně různá zvířátka. Součástí je také ohniště na opékání, kde může i vaše rodina strávit
nejedno krásné odpoledne u opékání buřtů, dále pak možnost svést se na ponících. Dominantou je
Krakonošův domeček.
Touto lokalitou též prochází Pietteho naučná stezka, o které jsem se zmiňovala u záznamu z
předešlého roku 2013.
Na opravě prvků, které byly vinou vandalů několikrát již zničeny, se významně podílel pan Roman
Kapras, který byl tehdy zaměstnancem technické čety města.

Nové prvky na cestě k Muchomůrce
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Premiéru zde měla také soutěž „Krkonošský sekáč“, které se zúčastnil i pan místostarosta Bohuslav
Krčmář.

Krakonošova Muchomůrka

Zima na začátku roku nebyla také nic moc. Lyžařská sezόna nebyla tedy taková, jak si mnozí
představovali. Avšak díky technice a umělému zasněžování si lyžaři přeci jen přišli na své. Nejlépe na
tom byla samozřejmě Černá hora.
Na Rýchorském sídlišti bylo nově oploceno hřiště a položen nový umělý povrch. Vedle byla opravena
část silnice. Stará hrací plocha byla přebudována na parkoviště, což byl z mého hlediska velmi dobrý
nápad, jelikož tam po dlouhá léta bylo zřídkakdy možné dobře zaparkovat.
Ulice 5. května se krásně rozsvítila díky novým fasádám. Barevné ladění dle mého názoru konečně
rozjasnilo Svobodu a vneslo veselý nádech do obce.
20. října byla slavnostně otevřena nová sportovní hala, která představuje velkou halu v přízemí a
v patře menší tělocvičnu. Svoboda se tak konečně dočkala sportovní haly a občané zde mohou ve svém
volném čase sportovat. Velká sportovní hala v přízemí má rozměry 26 x 18 metrů a menší tělocvična
v prvním patře 19 x 10 metrů. Zde je zázemí pro všechny různé kroužky a zájmové činnosti. Ve velké
sportovní hale v přízemí je možné hrát kupříkladu basketbal, volejbal, házenou, florbal, badminton či
fotbálek. V přízemí se nachází horolezecká stěna se třemi cestami, nářaďovna, ve které jsou gymnastická
nářadí, dále žebřiny, šplhací tyče a lana, hrazda, kruhy, ale i světelná tabule se stolkem časoměřičů a s
ozvučením. Menší tělocvična slouží např. pro různá cvičení pro ženy nebo stolní tenis. Není vybavena
žádným nářadím, ale má vlastní šatny se sociálním zařízením.
Přikládám zde ceník, který byl zveřejněn 19.11. na stránkách města.
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Nová sportovní hala

První příjemnou událostí, které jsem se účastnila už jako stávající svobodská kronikářka, bylo
rozsvícení vánočního stromku. Jelikož jsem rodačka z Trutnova a několika rozsvícení stromků v
Trutnově jsem se účastnila, tak vím, jak bohaté a velkolepé to bylo. Proto mě zajímalo, jak bude tato
předvánoční událost probíhat právě ve Svobodě. A nebyla jsem zklamaná, ba naopak, byla jsem velmi
překvapená a spokojená. Bylo to opravdu velkolepé. Stromek byl nádherný a dovoluji si říct, že mě i
mé drahé polovičce se líbil více než ten v našem rodném městě. Mladí zpěváčci doprovázeli celou akci
zpíváním koled, vůně svařáčku a trdelníku se linula ulicí a příjemný proslov samotného pana starosty

Vánoce 2014 ve Svobodě  
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Nemohla bych ale nezmínit i nádherný stromek nedaleko Svobody, a to stromek v městysu Mladé
Buky. Jelikož mám možnost se dostat během Vánoc do spousty měst, tak mám možnost srovnání a tedy
v Mladých Bukách je pro mou osobu stromek úplně nejkrásnější.

Vánoční stromek a proslov pana starosty  

Vzhledem ke svému oboru, který jsem vystudovala, bych se ráda také zmínila o události, pro některé
možná méně významnou a zajímavou, pro některé možná důležitou, a to o Andersenově noci.
Jedná se o jednu z proslulých „kulturních a informačních“ akcí pro děti, které by měly jistým
způsobem zvyšovat čtenářskou gramotnost. Dle mého názoru se jedná o velmi důležitou akci, jelikož
spousta dětí se od čtení odvrací. Je tedy velmi dobře, že právě Noc s Andersenem ve Svobodě probíhá
pravidelně.
Ze 4. na 5. dubna ve svobodské knihovně proběhla Noc s Andersenem, zahájená tradičně u stromu
Pohádkovníku u školní jídelny. Připraven byl bohatý program, pohoštění v místní cukrárně a v
neposlední řadě soutěž o poklad.
Ve stejném měsíci proběhla další akce týkající se knihovny. Nazývala se Čtenářská rodina naší
knihovny a měla posilovat společenský význam a prestiž četby a najít si tzv. svou nejlepší rodinu a
čtenáře. Tento rok se čtenářskou rodinou stala rodina Valkema.

Soutěž Čtenářská rodina naší knihovny
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12.6. se realizoval opravdu pěkný nápad a to výlet se seniory z Klubu důchodců a Domu s
pečovatelskou službou na Sněžku. Počasí na samotném vrcholu nejvyšší hory naší republiky sice nebylo
úplně příznivé, ale celkově se výlet pěkně vyvedl a rozhodně stál za uskutečnění.

Výlet se seniory na Sněžku

Druhý týden v září probíhaly dny Evropského dědictví a Den železnice. Na své si přišli jak zájemci i
historii, tak i laici, kteří se třeba jen chtěli projet turistickým vláčkem, který byl k dispozici.

Den železnice

Z poněkud smutnějšího soudku informací bych ráda napsala pár slov o povodních, které proběhly v
minulém roce a představovaly tak značné problémy pro řadu lidí a město samotné. Celý rok se pracovalo
na dokončení oprav postižených oblastí. Konečná suma, co se týče škod, byla vyčíslena na 30 milionů
korun.
Tradiční událostí byly Rudolfovy slavnosti, které se uskutečnily tentokrát 20. září a nechyběli na
nich významní hosté jako např. Bohuš Matuš, New Element, bavič Václav Faltus nebo Revival.
19. listopadu bylo 5. výročí postavení autobusového terminálu ve Svobodě nad Úpou. Za dob nového
terminálu se tak zvýšil nejen komfort, ale i celkový počet přepravovaných cestujících.
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Svobodský terminál

V tomto roce bylo také otevřeno Alzheimer centrum. Jedná se o centrum, které poskytuje
nadstandardní zdravotní a sociální služby lidem s Alzheimerovým onemocněním. Centrum se nachází v
Lázeňské 317 a 319.
Na podzim 2014 proběhly komunální volby.
Výsledky komunálních voleb ve Svobodě:
Výsledky komunálních voleb ve Svobodě nad Úpou – nové složení zastupitelstva pro volební období
2014 - 2018 podle volebních stran a jejich pořadí na hlasovacím lístku:

Komunální volby
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V souvislosti s komunálními volbami proběhlo 5. listopadu 2014 od 18 hodin v kongresovém sále
hotelu PROM první ustavující veřejné zasedání nového zastupitelstva města, na kterém proběhla
mimo jiné volba starosty, místostarosty a dalších členů rady. Starostou se opět stal Ing. Jiří Špetla,
místostarostou byl zvolen Mgr. Petr Hynek a zbývajícími třemi radními byli zvoleni Ing. Václav
Jiránek, Mgr. Petr Týfa a Ing. Jaroslav Chmelař.
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