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Úvodník - Zasedání zastupitelstva už za týden!
KDY? Ve středu 14. září 2005 od 18. 00 hodin ve školní jídelně
ZŠ v Kostelní ulici. Co je na programu? Kromě jiného prodej
nemovitostí, rozpočtové změny, ale také existence hřiště na baseball
ve Svobodě nad Úpou. Problematika práce s dětmi a mládeţí, náplň
volného času, paleta sportovních nabídek - to všechno patřilo vţdy do
sféry mých zájmů. A hned dva body z tohoto oboru budou na
programu jednání.
Ke zvláštní škole mám citový vztah, protoţe jsem tam pár let po
odchodu do důchodu učil. Vím, jak fantastické prostředí dětem
poskytovala rozlehlá zahrada a romantický Janský potok, který ji
odděloval od centru města. Také vím, jak na kouzelné prostředí této
oázy klidu dodnes vzpomínají hráči baseballu z Kladna a Moskvy, kteří
tam pobývali na prázdninovém soustředění. Dovedl jsem si představit,
ţe tam bude jednou oáza klidu pro maminy s kočárky v době po
vyučování nebo o víkendech a prázdninách. Po zrušení Zvláštní školy
vyuţila objektu na pár let základka - a teď přijde na buben. Chápu
důvody prodeje. Nelíbí se mi však prodej tomu, kdo dá víc. Mám v
dobré paměti prodeje v našem městě, které se vůbec nepovedly.
Dodnes chodíme kolem několika zpustlých nebo chátrajících prázdných
objektů. Pokud bych měl vliv na prodej, navrhoval bych buď prodej s
klauzulí případného odprodeje zpět městu, pokud .... Nebo alespoň
bych prodával ne za nejvyšší cenu, ale tomu, kdo uţ nějak předvedl,
co s majetkem dokáţe udělat. Chytrý člověk můţe udělat chybu, ale
jen hlupák chybu do omrzení opakuje.
Na debatu k návrhu likvidace baseballového hřiště bych
potřeboval více prostoru. Pokusím se alespoň podstatné argumenty
vtěsnat do úvodníku. Nejprve dopis starostky:
Baseballové hřiště
Jak je zřejmé z programu na zasedání zastupitelstva se bude
projednávat další existence baseballového hřiště. Na pondělním
zasedání rady města se objednal zástupce fotbalového oddílu pan
Drahota, který poţádal radu města o urychlené rozhodnutí týkající se

baseballového hřiště. Podle jeho názoru je baseballové hřiště
nevyuţité a mimo jiné se zde nacházejí střídačky , které nejsou
uzamykatelné a v těchto se scházejí mladiství, kteří zde konzumují
alkohol a pravděpodobně i drogy. Zástupce fotbalistů sdělil, ţe není v
silách fotbalového oddílu financovat uzamknutí střídaček. Sekání trávy
není problém, pokud bude hřiště vyuţito. Podle pana Drahoty byli
zástupci basebalového oddílu vyzváni účastnit se schůzek, kde by se
zkoordinovala činnost obou oddílů, na toto jiţ po několikáté nebyla
ţádná reakce. Fotbalový oddíl navrhuje zbudování volejbalového
hřiště, které by mělo širší vyuţití. Vzhledem k tomu, ţe se jedná o věc
veřejnou je vhodné, aby tuto záleţitost projednalo zastupitelstvo
města a ne jen rada města.
Dagmar Berrová
Telegrafické odpovědi na jednotlivé "argumenty":







Svobodské baseballové hřiště je v současnosti v takovém stavu,
ţe nevyhovuje legislativním normám ČBA. Pouţíváme proto
pohostinnosti sousedů. Pro školy, veřejnost apod. ale vyhovuje.
Neznám hřiště, kde by se hráčské lavičky (dagauty) zamykaly.
Stejně jako se nezamykají lavičky v parku. Problém je jinde.
Mohl by mi pan Drahota říct, kdy mě pozvali fotbalisté na
schůzku a já pozvání ignoroval? V loňském roku jsem klubu
Rýchory šéfoval, letos jsem ve výboru SB Rýchory. Po nějaké
komisi, která by fungovala jako kdysi bezchybně výbor TJ
Tatran, marně jiţ dlouho volám.
Volejbalové hřiště bývalo u sokolovny a další vzadu za
fotbalovým hřištěm. Obě umřela na úbytě. Samozřejmě bych
plně podporoval výstavbu hřiště u sokolovny uţ proto, ţe je v
přirozeném centru našeho města.

Rád zodpovím písemně nebo ústně další dotazy.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
SK MFC SVOBODA - SO.D.BRANNÁ 2:1 /1:1/ - Branky: Bednařík,
Veverka

Velmi obměněný kádr soupeře byl pro domácí velice
nebezpečným soupeřem a také to potvrdil. V prvních dvaceti minutách
si domácí vytvořili několik nadějných šancí, bohuţel bez gólového
efektu, a tak to byl soupeř, který po spravedlivě nařízené penaltě,se
ujal vedení. Do poločasu se našim hráčům podařilo díky Bednaříkově
doráţce vyrovnat.Ve druhém poločase měly oba týmy několik slušných
šancí, ale aţ penalta za ruku hostů, kterou bravurně proměnil Veverka
určila vítěze.
SPARTAK HAJNICE - SK MFC SVOBODA 1:4 /0:1/ - B: Matějka 2,
Bednařík, Reil
Povinné vítězství nad posledním celkem. I kdyţ Svoboda
nastupovala bez tří hráčů základní sestavy, dokázala na snad
nejhorším hřišti na okrese (moţná i v kraji),ţe se dostává do formy a s
přehledem vyhrála.
St.ţáci:
SK MFC SVOBODA - SO.PROSEČNÉ 6:0 - Branky: Stehlík M .5 !!
Mohr
AVON RUDNÍK - SK MFC SVOBODA 3:5 - Braky: Stehlík, Berro,
Bert, Trejbal, Beneš
JISKRA PILNÍKOV - MFC SVOBODA 0:13 - Branky: Stehlík M. 5,
Beneš 2, Rydval 2, Mohr, Turyna, Machan, Stehlík
V "anglickém týdnu" si naše naděje pěkně zastříleli a potvrdili, ţe
budou v okresním přeboru (kam postoupili) atakovat čelní pozice.
V neděli se opět diváci dočkají fotbalu ve Svobodě. Od 15.00
hostí st.ţáci D.Brannou, v 17.00 muţi přivítají rezervu Hostinného.
Doufejme, ţe naváţeme na předchozí výsledky a předvedeme divákům
pěkný fotbal a hlavně vítězství.
Pavel Vlček
GOLF
V neděli 4. září 2005 na akci "Den otevřených dveří" potěšila
účast i několika Svoboďáků. Nemohl jsem se dlouho zdrţet, protoţe ve
stejnou dobu (od 10ti hod.) jiţ probíhal na stadionu v Mladých Bukách
důleţitý ligový zápas baseballu. Přesto jsem stačil zaregistrovat
přítomnost kolegy Mgr. Zdeňka Rolence a celé rodiny Fleischerů.
Škoda, ţe šance seznámit se bezplatně se zajímavým sportem pod
vedením zkušených trenérů nevyuţili svobodští kluci a děvčata.
-so
BASEBALL

SB Rýchory sehrály v uplynulých dvou víkendech čtyři zápasy, ve
kterých třikrát zvítězily a jednou odešly poraţeny. V neděli 28.8.2005
se náš tým vydal do areálu Sokola Krč na dvojzápas proti týmu SaBaT
Praha. V sestavě chyběl Olda Vydra, nejlepší pálkař týmu, ale nahradil
ho Láďa Sklenár, který vţdy patřil k oporám týmu SB Rýchory, ale pro
kterého to byly díky studijním povinnostem v Liberci teprve první dva
zápasy v sezóně! Našemu týmu se hra dařila - a oba zápasy vyhrál 111 a 11-2. Hráči si byli vědomi toho, ţe v případě dvou vítězství v
dalším víkendu 3.-4. září doma proti týmu Cannibals Šumperk, se
mohou v tabulce základní skupiny odlepit nad pásmo baráţe o udrţení
v lize. Na sobotní utkání se sešlo dvacet hráčů SB Rýchor!! Ambiciózní
mladý tým Šumperka v pěkném zápasu naši hráči porazili 9-6. Oba
týmy pálily jako u Verdunu, Bob Roudný perlil na nadhozu a diváci
viděli po dlouhé době dva homeruny.
Škoda, ţe se tentokrát nehrálo dvojutkání. Hráči, kteří proseděli
utkání na lavičce náhradníků (a byli mezi nimi velmi kvalitní hráči nadhazovač Hanák a kečr Počekajlo - v neděli uţ nepřišli), Robert
musel do práce, Láďa Sklenár měl v Praze školní akci - a nedělní zápas
nemohl skončit jinak, neţ poráţkou. Cannibals Šumperk byl posílen o
čtyři hráče, kteří přijeli v sobotu večer a náš tým jim dokázal
vzdorovat jen do poloviny zápasu, který se nám divákům zdál
nekonečný. Zdeněk Louda svými technickými nadhozy drţel soupeře
na uzdě do poloviny utkání, ale potom nám soupeř sázel jeden bod za
druhým. Výsledek: 10-15. V neděli odpoledne nás čeká poslední
dvojzápas základní ligové soutěţe. V Mladých Bukách hostíme kvalitní
tým Sokola Hluboká nad Vltavou. Typ současného kouče týmu Mgr.
Filipa Procházky je jedno vítězství a jedna prohra.
-so
RYBÁŘI
Se začátkem nového školního roku začíná i rybářský krouţek a to
uţ ve středu 7. září 2005 od 15.30 hod do 17.30 hod na našem
rybníčku v Albeřicích. A následně potom kaţdou středu ve stejném
čase. Kaţdý kdo má zájem a přemýšlí o tom, ţe by stal mladým
rybářem, má moţnost!!! Holky a kluci přijďte mezi nás!!! Radek
Slováček 602 205 279 pytlak@centrum.cz Veškeré aktuální
informace na webových stránkách krouţku
www.rybymarsov.unas.cz
MLADÍ HASIČI
Krouţek mladých hasičů začíná ve středu 7. 9. 2005 v 16.30 za
sokolovnou na hřišti. Zveme všechny děti, které chtějí sportovat a
vyhrávat a je jim více jak pět roků. Poháry, které jsme letos vyhráli
jsou umístěny v cukrárně "Aneta". Krouţek bude pravidelně ve středu

v 16:00 a v neděli v 9:30 za sokolovnou. Na závody pojedeme
10.9.2005 v Hostinném, 18.9.2005 v Libnatově, 24.9.2005 ve Velké
Úpě a poslední budou v Miletíně.
Krouţek mladých hasičů a sbor dobrovolných hasičů bude
pořádat ŢELEZNOU NEDĚLI a to pravděpodobně 9.10.2005 ,výtěţek
bude pouţit na činnost krouţku.
Lucie Trnková
nahoru - obsah

Pozdrav ze svobodské radnice
Hasiči a výjezd ze zbrojnice ...
Posílám vyjádření k zákazu stání před naší zbrojnicí. Nemyslíte,
ţe je smutné, ţe někteří občané preferují zrušení tohoto zákazu, jen
aby mohli parkovat těsně vedle svého domu, kdyţ mají k dispozici celé
parkoviště naproti Nároďáku? Český člověk je váţně hodně líný a
neudělá uţ ani krok navíc...
Mirek Bahník
Vyjádření k zákazu stání před zbrojnicí
Váţení spoluobčané, rád
bych touto cestou přispěl k vysvětlení situace, která vznikla v
souvislosti s plánovaným zákazem stání v prostoru výjezdu hasičské
zbrojnice. Jak jistě mnozí z Vás víte, je v našem městě Jednotka sboru
dobrovolných hasičů se statusem JPO II. Toto označení znamená, ţe je
jednotka aktivována ihned po aktivaci HZS Trutnov a tomu odpovídají
nároky na její výcvik, vybavení a především na krátký čas výjezdu.
Úkoly, které jednotka plní jsou v úzké spojitosti se záchranou lidí,
zvířat a majetku. Bylo by velmi tragické, kdyby JSDH nebyla schopna
uskutečnit výjezd v zákoně daném intervalu 5 minut z důvodů
nezodpovědně zaparkovaného či odstaveného auta, jak se to jiţ v
minulosti několikrát stalo. Ve snaze předejít této vysoce konfliktní
situaci v budoucnu, iniciovala JSDH změnu místní úpravy v
bezprostředním okolí hasičské zbrojnice.
Věřím, ţe občané našeho města pochopí naši ţádost a budou jí
respektovat v zájmu města a svém vlastním. Děkuji
Miroslav Bahník - velitel jednotky

Parkování před městským úřadem ve Svobodě nad Úpou!! (starostka města)
Upozorňujeme občany, ţe před Městský
úřad byla umístěna značka zákazu parkování
automobilů v délce 30 m. Značka zde byla
umístěna na základě ţádosti hasičského
sboru o bezpečném
výjezdu zásahového
vozidla. Tato ţádost
byla zaslána na
dopravní
inspektorát v Trutnově,
ten jí vyhověl a
určil, jak omezení bude
vypadat!!!. Jedná se
o parkování na státní
silnici III.tř a ne na
místní komunikaci, jak
se někteří mylně
domnívají.
V loňském roce se několikrát stalo, ţe
hasiči nemohli vyjet k poţáru, protoţe zde
parkovala nevhodně auta. Pro klienty
městského úřadu bude vyhrazeno místo na
druhé straně, také na základě rozhodnutí
dopravního inspektorátu. Zaměstnanci svá
auta budou parkovat tam, kde je parkování
povoleno a kde bude volné místo.
Ten pomýlený občan jsem já. A jsem pomýlený víc, neţ byste
mysleli. Mylně se domnívám, ţe úřady jsou pro lidi - a mylně se
domnívám, ţe parkoviště před obchody nebo úřady jsou také sluţby
pro lidi. Nejen pro lenochy, ale také pro ty, kteří si povaţují kaţdé
chvilky ţivota. Samozřejmě mohu na třikrát odtáhnout půl metráku
novin z radnice na parkoviště do auta - nebo mohu se projít z
parkoviště do bankomatu. Bohuţel ale kaţdým rokem přibývá různých
zákazů, příkazů a omezení - a znovu se ptám s Kollárem: "Co z nás
Slávů bude o sto roků?" Co se dá dělat, sklapneme kufry a budeme
drţet krok (ústa rozhodně ne!). O to víc si budeme povaţovat, ţe v
Mladých Bukách, Trutnově nebo v Hradci Králové můţeme stále ještě
parkovat pár kroků od úřadu.
-so
PS - Zakopaný pes je v pojmech - stání a parkování. Samozřejmě
jsem proti parkování v celém centru města (kromě parkovišť) - viz
úklid, hasiči, obchody apod. V Trutnově na náměstí to Městská policie
jasně rozlišuje!
nahoru - obsah

Vzpomínky na pátera Tyrnera
Váţení občané,
v neděli 25. září vzpomeneme desetiletého výročí úmrtí pátera
Jaroslava Tyrnera mší svatou konanou v 11 hodin v kostele sv. Jana
Nepomuckého ve Svobodě nad Úpou. Poté se sejdeme v restauraci
Modrá řeka, kde na pátera Tyrnera zavzpomínáme. Vzpomínka bude
spojena s výstavou fotografií. Zveme všechny kdo ho měli rádi.
Moţná, ţe někoho napadne, proč vzpomínáme na člověka deset
let mrtvého, který se nijak zvlášť neproslavil. Pokusím se to vysvětlit.
Kaţdý z nás vyrýváme svým ţivotem a prací "rýhu" do prostředí, ve
kterém ţijeme. Někdo velkou, někdo malou - a někdo jen čmouhu. Ale
výslednice těchto rýh vytváří něco, co charakterizuje místo, ve kterém
ţil, jakési "Genius loci".
Je důleţité, aby lidé tento pocit sdíleli a učili jej chápat i mladé.
To je to, co označujeme výrazem "mít kořeny" nebo nazýváme
domovem. Ti, kdo byli kořenů zbaveni, vţdycky strádají, i kdyby měli
přebytek. To je pravý důvod, proč se rodáci vracejí na místa svého
původu. Spontánní zájem projevují i děti. Moje děti a později i
vnoučata říkaly: "Dědo, povídej, jak to bylo!" A pokud jim t
nezprotivím častým opakováním, sami si o to opakování řeknou.
Páter Tyrner vyryl velkou rýhu do ţivota Svobody i okolí. Nám,
věřícím, byl člověkem neuvěřitelně skromným, obětavým , náročným
především k sobě a prostým. Jeden příklad za mnohé. Na dveřích fary
byla schránka na dopisy - nikdy nezamčená. V ní na hřebíčku klíč
nadepsaný: "Klíč od fary." Taky faru několikrát vykradli.Pro občany
nejen našeho městečka byl velkým budovatelem. Opravil skoro
všechny kostely v okolí - od věţe v Mladých Bukách, kostel ve
Svobodě nad Úpou a v Horním maršově, kapli sv. Anny ve Tmavém
Dole, kostel ve Velké i Malé Úpě. Ty stavby neslouţí jen církevním
účelům. Jsou kulturním a estetickým statkem krajiny. Jsou i naší
vizitkou před návštěvníky.
Provést všechny tyto stavby bylo ohromným dílem. Sehnat
peněţní prostředky, materiál, dělníky, lešení a různá "povolení" ... Kdo
v té době něco stavěl, pochopí. Při svém stáří se na všem podílel i
manuální prací. S úsilím, hodným obdivu. Byl těm, co přicházejí po
něm i nám ostatním příkladem a vzorem. Proto na něj dnes
vzpomínáme. Dovolte mi říci ještě něco. Péče o hřbitov je výrazem
úcty k těm, kteří tady ţili před námi. Myslíte, ţe se nemáme za co
stydět?
Josef Silný
Chcete se dozvědět více o ţivotě a díle pátera Tyrnera?

Téměř všechno, co se událo za posledních 16 let můţete najít ve
starých číslech našich novin SF, které pečlivě archivujeme. K
desátému výročí úmrtí pátera Tyrnera přetiskneme všechny kapitoly
vzpomínek, které jsme vydávali na pokračování od podzimu 1995 do
jara 1996. Vytvoříme útlou broţovanou kníţečku, kterou v počtu
několika výtisků dáme do městské knihovny k dispozici zájemcům.
Dnes předkládáme obsah článků:
SF 284 5. 12. 1995 - úvod: Dopis Josefa Silného
SF 345 12. 3. 1997 - str. 1: Střípky - klípky: pí Zdena Kubcová, str. 2:
Vzpomínky na Jarouška Tyrnera - píše ctihodná sestra Marie Donata:
kapitoly: I. Domov, II. Osvojené děti, III. Vzpomínky na Jarouškovo
mládí
SF 346 19. 3. 1997 - píše ct. sestra Marie Donata - kapit.: IV.
Arcibiskupské gymnázium v Bubenči, V. Červený Kostelec, VI. Bykáň,
VII. Nové Dvory
SF 347 25. 3. 1997 - píše ct. sestra Marie Donata - VIII. Zpátky na
Bykáni, IX. Vojenská sluţba u jednotky PTP, Z druhé str.je dopis s.
Marie Donaty sestře Sidonii
SF 348 3. 4. 1997 - píše ct. sestra Marie Donata - X. Poříčí u Trutnova,
XI. Rozloučení s maminkou, XII. Pět let vězení, XIII. Práce ve skladu
SF 349 10. 4. 1997 - píše ct. sestra Marie Donata - XIV. Svoboda nad
Úpou - oprava varhan, XV. Nevydařený nákup pračky, XVI. Denní
starosti, XVII. Ztráta nejtěţší
SF 350 17. 4. 1997 - píše ct. sestra Marie Donata - XVIII. Terčem
zlodějů, XIX. Poslední dny
SF 354 14. 5. 1997 - píše Antonie Hofmanová: Mrzne, anebo svítí
sluníčko?
SF 356 29. 5. 1997 - píše p.František Xaver Šanc, transport léků a
potřeb bohoslovcům v PTP, Dovolená v jiţních Čechách
SF 361 17. 7. 1997 - páter František Xaver Šanc, Působení "Tyrnerka"
v Poříčí, Kněz, kamarád a duchovní otec píše biskup Václav Malý Jak
sem ho poznal …
nahoru - obsah

Duncan stále nedořešen
Duncan - vize či realita
Jelikoţ se poslední dobou mnoţí různé dohady a názorové rozdíly
na perspektivu vývoje lyţařského areálu Dunkan, dovolte mi v
krátkosti několik úvah, které mohou být i chápany jako reakce na stať,
či jak to budeme nazývat, zveřejněnou v posledním vydání a jejíţ
autorem je p. Buš, provozovatel lyţařské školy.

Předpokládám, ţe dokladem o mé způsobilosti k danému tématu
pohovořit je skutečnost, ţe jsem jedním z majitelů a jednatelů
lyţařského areálu Ski Areál U Lesa, který v dané lokalitě provozuje 2
lyţařské vleky v těsné spolupráci s Lyţařským oddílem Svoboda nad
Úpou vedeného panem Kadrmasem.
O co tady vůbec jde…
Základním problémem je skutečnost, ţe v důsledku jistých blíţe
neidentifikovatelných kroků se pozemků pod lyţařskými vleky údajně
zmocnil pan Richard Kirnig coby fyzická osoba /ne tedy Mega Plus
s.r.o., jak je mylně presentováno/. O těchto krocích, které vedly k
údajně převodu vlastnictví na dané pozemky, nechť rozhodne soud, i
kdyby nebyl prvoinstanční. Problém totiţ spočívá ve skutečnosti, ţe
bylo totálně ignorováno ze strany státu právo pronajímatelů (tj nás a
Lyţařského oddílu) na odkup a případný další rozvoj areálu vlastními
prostředky, coţ nás vedlo k podání adekvátních ţalob.
Oslík a mrkvička…
Často se prezentují názory, ţe rozvoj Mega Plus s.r.o. či Ski
Areálu Černá Hora na lokalitu Dunkan povede v nejbliţší době ke
zkvalitnění sluţeb pro zimní návštěvníky, tj. i ke zvýšení jejich počtu v
rámci turistické, tj. podotýkám cca 3 měsíční sezony a následně tudíţ
ke zvýšení ekonomického přínosu pro Svobodu nad Úpou a její
podnikatele, resp. obyvatele.
Zde se musím zastavit, neboť ačkoli sám jsem tzv. pravicově
zaměřený (v mém chápaní je projev pravicového postoje a tudíţ
politiky neomezený - resp. omezený pouze legislativou- prostor pro
jedince a jeho aktivity spojený s odpovědností kaţdého z nás za své
bytí a prosperitu, v případě, ţe je toho schopen), nejsem přesvědčený,
ţe cestou je zapomenutí na vlastní spoluobyvatele. K čemu by bylo
rodině se třemi dětmi ve Svobodě, ţe se moţná v nejisté budoucnosti
bude dívat na sedačku s bublinou, ale zároveň se vypraví za lyţováním
třeba do Petříkovic? To je jako koukat se přes sklo na vepřo-knedlozelo a pak si jít koupit suchou housku (pekařka promine).
Dále. Sám jsem spolumajitelem a provozovatelem myslím si
velmi kvalitních ubytovacích zařízení v Janských Lázních a i pro mne je
překvapením, kdyţ dlouhodobí klienti od nás odcházejí s argumentací
(jedná se i o zahraniční, a to zejména), ţe je vše acceptable, tj.v
pořádku, ţe cenová hladina za ubytování a restaurační stravování je
příjemná, nicméně vleky jsou předraţené a tudíţ zvaţují, ţe příště
navštíví rakouské či německé, popřípadě savojské Alpy.
Je potřeba si umět říct, jestli naše hory resp. podhůří chceme
nechat k vyţití a další zodpovědnosti i našim dětem, nebo to podojíme
3 měsíce v roce. Konkrétně to znamená, ţe vize moderního centra je
slibná a lákavá, otázkou zůstává, pro koho se realizuje. Zde bych chtěl

podotknout, ţe působení lyţařského oddílu pod vedením pana
Kadrmase, tak, jak jsem měl moţnost poznat, nejsou sice skoky
dopředu po mílích (ale to ani není cílem), ale důsledná práce ve
prospěch lyţařské obce a dětí, která i generuje potřebné prostředky
tak, aby k samotnému rozvoji došlo také. Vţdyť nebýt současné
situace jsme mohli jiţ letos provozovat 4 vleky, coţ by jistě i nadále
zkvalitnilo nabízené sluţby.A jsem rád, ţe těmto rádoby vizím
nepodléhá také paní starostka, ale naopak chápe a chce lyţování ve
Svobodě ponechat zejména místním s tím, ţe ekonomický přínos
návštěvníků je rovněţ nezanedbatelný a proto je nutné zpětně
reinvestovat.
A co dál…
Věci sporné, a ty tu nepochybně jsou, nechť rozhodnou soudy, ať
uţ se mýlíme my či se zmýlili někteří úředníci vykonávající státní moc.
(Nemůţe být jejich výkladem Česká Republika s.r.o .). Lyţování ve
Svobodě zůstane i po této přestřelce, (kopec nikdo neodnese) otázkou
je, pro koho bude dostupné a pro koho nikoli a jestli z dětí z hor
nebudou v budoucnu spíše bazénoví plavci, protoţe to bude moţná
dostupnější (levnější).
Lidé, kteří nemají s tímto problémem společný činitel, tj.
investice, ale z celého projektu lyţování ve Svobodě tyjí, nechť si
raději rozvíjejí svou profesionalitu a profesionalitu svých sezónních
pracovníků tak, aby se jim nestávaly smutné záleţitosti viz loňská
zimní sezóna, a nechť se raději zdrţí hlasování a jsou rádi, ţe zde
mohou vykonávat vlastní nezanedbatelnou ekonomickou činnost.
A come backy s novou vizí se snad uţ nenosí, protoţe i největší
vizionář, který nese před oslíkem mrkvičku, snad není tak stupidní, ţe
si neuvědomuje, ţe si ráno musí taky koupit tu housku..
Ing. Aleš Cabicar,
jednatel společnosti Ski Areál U lesa s.r.o.
LYŢAŘSKÝ ODDÍL
Několik vět k vyjádření komise pro cestovní ruch k situaci kolem
lyţařského areálu DUNCAN poslal jeho předseda: V úvodu bych chtěl
seznámit čtenáře s tím, ţe tento článek vznikl po zralé úvaze a
ohlasech na zmíněné vyjádření.
K zamezení vzniku fám je třeba uvést, ţe lyţařský oddíl neusiluje
nikomu o ţádný majetek, nikoho neomezuje a chce jen provozovat
lyţařský vlek, který je jeho majetkem. Jednání s Pozemkovým fondem
vedeme od r. 1994. V roce 1997 vznikla první nájemní smlouva.
Zájemců (restituentů) je několik, ale myslím si, ţe umístění lyţařského
vleku, který byl vybudován v roce 1987 nám dává minimálně morální
právo na pozemky pod vlekem. Restituční nároky máme také u
Pozemkového fondu zaregistrovány.

Ostatní areály řeší situaci různě. Skiareál U lesa ţalobou na
neplatnost smlouvy, Lyţařský vlek Idyla v Janských Lázních bude asi
dohodnut? Nevíme, jestli ostatní skiareály jsou ve stejné situaci jako
náš oddíl.
Spolupráce s Megou, která probíhala několik sezón, byla
ukončena změnou odbavovacího systému. Pro ilustraci uvádím, ţe
počet jízd na Duncanu za jízdenky koupené u Megy byly v celkovém
počtu jízd asi 1,5% - tedy zanedbatelné mnoţství.
Se zástupci Megy jednáme, ale stále máme zájem provozovat
lyţařský areál Duncan ve vlastní reţii a udrţet nastavený systém
provozu i v dalších letech.
Petr Kadrmas,
předseda lyž. oddílu TJ Svoboda nad Úpou
K ohlasům okolo skiareálu Duncan
V minulém Svoboda fórum jsem přednesl doporučení komise a
názor poskytovatelů sluţeb ve věci skiareálu Duncan. Následně jsem
byl osloven, jestli je článek i mým názorem člena lyţařského oddílu a
jiní se zase ptají, proč do problému skiareálu hovoří tito poskytovatelé
sluţeb. Zde odpovídám i na všechny další ohlasy: Celková situace
kolem skiareálu se stala po zveřejnění článku komise věcí veřejnou a
ne pouze lyţařského oddílu. Domnívám se, ţe je to správné. Na
správném fungování skiareálu v naší obci je závislá i celková
prosperita obce. Článek vysvětlil navíc mnohé dohady veřejnosti a
kaţdý si alespoň připomene, co oddíl dokázal, ale i to, ţe mu dnešní
zákony nemusí nahrávat a stejně tak jeho způsobu provozování
skiareálu.
Ubytovatelé mají na celou věc svůj názor, nemají zde situaci
oproti jiným střediskům lehkou a musí dát hodně umu do své práce,
aby něco dokázali. Práci oddílu by si nedovolili znevaţovat, ale jejich
obavy pramení z toho, ţe pokud budou problémy a z toho méně
konkurenceschopný areál, nastane odliv klientů jinam, např. do
Mladých Buků. U nás budou sluţby stagnovat a jinde se naopak budou
tyto sluţby a ubytovací kapacity rozšiřovat. V první chvíli budou jejich
klienti dojíţdět do sousedního areálu a příště si tam budou jiţ hledat
ubytování. Kaţdý svobodský podnikatel si proto přeje silný a dobrý
skiareál zde. A sluţba je vzájemná, skiareál bez těchto ubytovatelů
nebude prosperovat a ubytovatelé a jiné sluţby bez dobrého skiareálu
také ne.
Ozvaly se také hlasy, ţe pokud nekritizuji společnost MEGAplus,
ţe jdu proti lyţařskému oddílu. Pokud společnost MEGAplus veřejně
nekritizuji, ještě přeci neznamená, ţe jdu proti oddílu. Můţeme zde
kritizovat zákon (tak prosím…), ale kritizovat společnost za to, ţe
vytvořila jeden z největších a nejnavštěvovanějších skiareálů, nebo ţe
rychleji vyuţila zákonné cesty před dalšími zájemci, kteří si o pozemky

lyţařského oddílu taktéţ zaţádali a s námi by se o spolupráci vůbec
nemuseli bavit? Stejné moţnosti jsme měli i my, ale práce jednoho
obětavého člověka a výboru lyţařského oddílu nemůţe nahradit
činnost silných firem. V podobné situaci se ocitli i mnozí jiní
provozovatelé vleků v celých Krkonoších. Pokud by k dané situaci
nedošlo, byl bych opět pro propojení skiareálů. Samozřejmě, ţe by pak
oddíl jednal v jiné pohodě a za zcela jiných podmínek. Zastávám
názor, ţe kdyţ obdivujeme způsob lyţování ve Francii, Itálii a
Rakousku - a vyhovuje nám, měli bychom tvořit stejné věci i zde. A to
by mělo být posláním i pro všechny lidi, kteří věnují volný čas lyţování
a rozvoji sluţeb.
Dnes se ale nacházíme v jiné situaci a vše záleţí jen na tom, jak
se správně dokáţeme rozhodnout, coţ znamená hovořit a diskutovat.
Zda se nám vyplatí na několik let zastavit rozvoj skiareálu a sporem
opět získat moţnost usilovat o pozemky, anebo také přijít o vše, co
oddíl za léta vytvořil i o svoji činnost. Další moţnost je, přiklonit se k
jednání a zajistit společně s MEGAplus rozvoj skiareálu, vlastní
financování a provoz lyţařského oddílu. Situace je u nás o to těţší,
neboť se rozhoduje o činnosti a majetku lyţařského oddílu, který tvoří
60 - 70 členů. Rozhodnutí proto mohou udělat pouze jeho členové,
kteří nyní budou seznámeni s návrhy společnosti MEGAplus a věřím, ţe
u členské základny, kde jsou zkušení a vzdělaní lidé, je předpoklad, ţe
se společně najde správné řešení ať uţ bude jakékoliv.
Josef Búš - člen lyžařského oddílu
Duncan očima starostky ...
Váţení spoluobčané, vzhledem k tomu ţe se ve svobodských
novinách objevil článek či zápis, který vzešel z komise pro rozvoj
cestovního ruchu, cítím povinnost se k tomuto vyjádřit.Tato komise je
totiţ ustavena radou města. Radě podléhá a je povinna radě
předkládat zápisy ze svých jednání. Je neseriozní, aby se členové rady
seznamovali se zápisy komise prostřednictvím městských novin.
Domnívám se, ţe tato komise není v kauze Duncan dostatečně
informována, tudíţ není absolutně kompetentní se jakýmkoliv
způsobem k celému problému vyjadřovat. To samé se týká zástupců
poskytovatelů sluţeb. Pisatel článku zde prezentuje názor
poskytovatelů sluţeb, kteří údajně komisi navštívili a ţádali svůj názor
zveřejnit. Vadí mi, ţe se zde prezentuje názor lidí, kteří nejsou ochotni
nést své jméno na trh. Předseda komise mi nebyl ochoten sdělit ani
jedno jméno, proto nevím, zda se jedná o názor jednoho, nebo dvou,
nebo všech poskytovatelů sluţeb. Zaráţí mě, pokud je to názor většiny
poskytovatelů sluţeb, a ti měli moţnost přispět k rozvoji sluţeb
souvisejících s rozvojem lyţování (např. provoz skibusu), který by
slouţil zároveň areálu Duncan i Areálu Černé hory, ţe ani jeden z nich
tak neučinil. Jedná se o sezónu 2003/2004. Tolik k zápisu komise

cestovního ruchu.
Jako představitelka města bych také ráda prezentovala svůj
názor. Město sice není partnerem při jednáních mezi lyţařským
oddílem a společností Mega Plus s.r.o., nicméně areál se nachází na
katastru města Svobody nad Úpou. Je pro město přínosem v rozvoji
cestovního ruchu. Slouţí ale také potřebám občanů města, zejména
dětí. Rozvoj lyţařského areálu se lyţařskému oddílu daří sice ne tak
rychle, ale je to jeden z mála areálů, jehoţ vyuţití je finančně
dostupné i pro méně majetné občany. I přesto si myslím, ţe kvalita
poskytovaných sluţeb není na špatné úrovni. A určitě by své sluţby
oddíl zkvalitňoval i nadále (viz výstavba nového sociálního zařízení a
plánovaná výstavba nového vleku). Lyţařský oddíl se také podílel na
kulturním dění Svobody a zejména vycházel vstříc potřebám Základní
školy. Je pravdou, ţe jsem měla moţnost vidět výpis i jiných ţadatelů
o pozemky, neţ byl pan Kirnig a je moţné, ţe by Duncan mohl získat i
někdo třetí. Je to ale práce našeho státu a jeho zákonů, který obchod
s restitucemi umoţňuje. Nerespektují se nájemní smlouvy
dlouhodobých uţivatelů. Pozemkový fond se vţdy vyjadřuje k
investicím na daných pozemcích a nechává provozovatele vleků
investovat bez záruky odkoupení těchto pozemků, i kdyţ si většina z
nich náhradní restituce obstará, tak jako v případě lyţařského oddílu.
Prostě nad některými zákony zůstává rozum stát.
Na závěr bych chtěla podotknout, ţe mě znepokojuje jedna z
věcí související s rozvojem cestovního ruchu. Není trochu krátkozraké
vybudovat sice jedničkové středisko a nemít dostatek klientely, která
ho bude vyuţívat? Moţná, ţe se mýlím, ale pokud Krkonoše přestane
navštěvovat klientela rodin s dětmi, které si nemohou dovolit jet na
dovolenou do Rakouských Alp, jací lidé sem budou jezdit a jaké
mnoţství? Obsadí se moţná hotely se třemi hvězdičkami, ale ostatní
ubytovatelé a poskytovatelé sluţeb budou moţná nuceni své
provozovny uzavřít.
Podotýkám, ţe informace týkající se rozvoje a situace kolem
Duncanu jsou jednostranné, tj.od lyţařského oddílu.
Dagmar Berrová, starostka města
Vyjádření Megy
Z důvodu změny vlastnických vztahů byl dne 28.7.2005
představitelům TJ Svoboda nad Úpou, paní Balcarové, panům
Kadrmasovi a Královi, předán návrh od společnosti MEGA PLUS s.r.o. ,
Janské Lázně, který směřoval k zajištění provozuschopnosti lyţařského
areálu Duncan.
Návrh byl zpracován variantně, s vazbou na skutečnost, zda
lyţařský oddíl bude mít zájem i nadále na svojí existenci, či nikoliv.
Návrh byl časově omezen do 31.8.2005, a to ve formě podepsaných
příslušných smluv. Při předání návrhu bylo ústně bylo přislíbeno, ţe by

smlouvy vstoupily v účinnost aţ po zimní sezóně 2005/2006, tzn. ţe
by tuto zimní sezónu provozoval lyţařský areál i nadále lyţařský oddíl.
První varianta vychází z rozhodnutí členské základny TJ, ţe má
zájem na dalším fungování a existenci lyţařského oddílu. MEGA PLUS
umoţní členské základně zakoupení 70ks lyţařských nepřednostních
sezónních jízdenek na fotografii při výběru ze 2 typů:
- s platností na lyţařské vleky v lokalitě Duncan za 1 000,- Kč (v
dalších letech zvýšena o inflační vlivy),
- s platností v rámci lyţařského areálu Černá hora - Janské Lázně
(včetně lokality Duncan) za cenu s 50% slevou uvedenou v ceníku na
příslušnou zimní sezónu.
V případě nevyčerpání kvóty 70ks sezónních jízdenek by byla
provedena finanční kompenzace ve prospěch lyţařského oddílu ve výši
1 000,-Kč za 1ks sezónní jízdenky. MEGA PLUS by umoţňovala trénink
členům lyţařského oddílu ve sjednaném časovém rozsahu, a to 2-krát
aţ 3-krát týdně. Část majetku oddílu, tzn. 2 lyţařský vleky, budova
obsluţného objektu, odbavovací systém, zasněţovací systém, rolba
apod. by byl odprodán společnosti MEGA PLUS s.r.o. v hodnotě
stávajících zařízení (vzhledem k cenovým relacím lze dovodit cenu
okolo 5 000 000,-Kč). Příspěvek na financování lyţařského oddílu v
následujících letech by byl zajištěn z pronájmu pozemku č.parc. 309/1
(lze právně dořešit jeho vlastnictví ve prospěch TJ) a sociálních
zařízení ve výši 300 000,-Kč ročně.
Druhá varianta vychází z rozhodnutí členské základny TJ, ţe
nemá zájem na další existenci a fungování lyţařského oddílu. Veškerý
majetek lyţařského oddílu by byl odprodán společnosti MEGA PLUS
s.r.o. a finanční výtěţek z prodeje by mohl být rozdělen mezi
jednotlivé členy oddílu. Nabízená kupní cena za odprodej veškerého
movitého a nemovitého majetku byla mezi 7 000 000 - 8 000 000,-Kč.
Záměrem společnosti MEGA PLUS s.r.o. , obdobně jako v
Janských Lázních, jsou investice do nových lyţařských dopravních
zařízení, technického sněhu a kompletního zlepšení sluţeb v lokalitě
Duncan. Areál na Duncaně by byl součástí Černohorského areálu,
spojeného skibusem, běţeckými tratěmi, snad i lyţařsky. Vznikl by
tedy jeden silný skiareál s větší nabídkou a kvalitou sluţeb, coţ by
mělo velký přínos pro všechny podnikatelské i nepodnikatelské
subjekty ve Svobodě nad Úpou.
Richard Kirnig - jednatel,
MEGA PLUS s.r.o.
Reakce vedení TJ Svoboda na Horkou zprávu společnosti MEGA
plus
Nutno podotknout, ţe při předávání návrhu dne 28.7.2005 byla
lhůta na projednávání s členy lyţařského oddílu (s ohledem na
dovolené a prázdniny) jiná - září. Nicméně 17.8.2005 jsme vyzvali

zástupce společnosti Mega plus k projednávání jejich návrhu a bylo
nám sděleno, ţe pan Kirnig má v následujícím týdnu dovolenou a
navrhují termín 31.8.2005.
31.8.2005 proběhla schůzka na vleku na Duncan s panem
Kirnigem a panem Hynkem, kteří nám prakticky oznámili, ţe jejich
nabídka (zveřejněná dne 7.9.2005 jako horká zpráva v městských
novinách) padá, protoţe jsme na něj jako Tělovýchovná jednota podali
ţalobu na neplatnost smlouvy o převodu pozemků a neurychlili jsme
projednání nabídky. Podaných ţalob je několik a je nutno provádět s
jednotlivými ţalobci mimosoudní vyrovnání.
Tudíţ oni nepovaţují jiţ nabídku (zveřejněnou v těchto
novinách) jako aktuální a budou postupovat jako vlastníci
dotčených pozemků. Ale to zatím nejsou. Tělovýchovné jednotě se
rychlou ţalobou povedlo oddálit zapsání vlastnického práva do
Katastru nemovitostí a tím se tedy pan Kirnig zatím majitelem
dotčených pozemků na Duncaně nestal, protoţe ţalobu bude
projednávat soud a o stavu našeho soudnictví víme kaţdý své. Jak
dalece se celá situace odrazí v nastávající zimní sezóně 2005/2006
nikdo zatím neví a společnost Mega plus nemůţe počítat s tím, ţe se
lyţaři nebudou alespoň trochu bránit. Vţdyť hájí mnohaletou práci
spousty lidí (tatínků i mamin) ve Svobodě, kteří vlek budovali a strávili
zde se svými ratolestmi nebo jako lyţníci nejednu zimu.
Dále k přeloţené nabídce ještě dodáváme, ţe úplně při prvním
jednání nám pan Kirnig oznámil, ţe vlek na Duncanu bude jezdit pouze
pod společností Mega plus s.r.o. nebo nebude jezdit vůbec a je mu
jedno, zda tak bude rok, dva či tři. Poté následovala jiţ zmiňovaná
nabídka, ke které jsme na jednání dne 31.8.2005 měli připraveny
doplňující návrhy a připomínky.
Samozřejmě jsme lidé a jsme ochotni a připraveni jednat a
eventuálně připravit nějakou dohodu o další spolupráci, nejsme přece
ješitní lyţaři, kteří se povaţuji za neomylné a nejchytřejší a nejlepší,
ale způsob prezentace některých členů se nám prostě nelíbí a také
cítíme povinnost vůči ostatním členům lyţařského oddílu, kterým
musíme vysvětlit, jak hájíme majetek Tělovýchovné jednoty. V
současnosti však nechápeme horkou zprávu v podobě nabídky lyţařům
společnosti Mega plus, která vlastně neplatí a o ţádné jiné nevíme.
Moţná, ţe celou záleţitost prohrajeme a skutečně Mega plus dosáhne
svého, ale o celé situaci nechť rozhodne jiţ soud.
Za TJ Svoboda
Petr Kadrmas - předseda TJ
Ivana Balcarová - člen výboru TJ
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz









ANGLIČTINA PRO ZAČÁTEČNÍKY … od září 2005 do června
2006 ve Svobodě nad Úpou v prostorách ZŠ, cena 1990,- za
pololetí Přihlásit se můţete na tel.č. 603591552 nebo e-mail
L.Pospisilova@volny.cz Mám několikaleté zkušenosti s výukou
dospělých z kurzů v TU. Těším se na Vás Mgr. Lucie Pospíšilová
ZPRÁVY ZE ŠKOLY
1. Školní rok 2005/2006 začal slavnostně 1. září. Do první třídy
nastoupilo celkem 15 prvňáčků, které spolu s jejich rodiči přivítal
ředitel školy, starostka a třídní učitelka 1. třídy
2. V tomto školním roce navštěvuje naši školu celkem 149 ţáků.
3. Na ZŠ nastoupila nová učitelka - slečna Hušková. Vyučuje
dějepis a český jazyk.
PROVOZOVATELE BUFETU VE ŠKOLE … hledá vedení ZŠ
Svoboda nad Úpou. Informace na tel. 731 481 922
VYUČENOU KUCHAŘKU … s praxí přijme SOÚ Lesnické ve
Svobodě nad Úpou. Platová tř.4, st.12. Další informace na tel.
499 871 106
LAN PARTY II. … Skupina počítačových šílenců našeho
mikroregionu uspořádala ve Svobodě jiţ druhou LAN party
letošních prázdnin. Dvacítka účastníků převáţně z Mladých Buků
a Svobody nad Úpou bojovala aţ do neděle na vlastních
počítačích, které si přinesli s sebou a propojili do sítě. Hru
proloţili sportovními soutěţemi - hráli stolní tenis, basketbal a
díky majiteli Měšťanského Domu panu Hedvičákovi, který
účastníkům poskytl bezplatně všechny čtyři dráhy, uspořádali i
soutěţ v bowlingu. Hráči potěšili své pedagogy iniciativou při
dvou problémech, které se během hry vyskytly. Nejprve se jim
podařilo s pomocí Policie ČR dopadnout dvojici strak, která
okradla hráče, zaujaté hrou o osobní předměty v hodnotě téměř
pěti tisíc Kč - a odpovědným způsobem vyřešili ve spolupráci s
rodiči i úhradu škody, kterou nechtěně v tělocvičně způsobili.
Výbor LAN party děkuje všem, kteří jim v organizaci soutěţe
pomohli. Jsou to především ředitel školy Mgr. Jan Hainiš, Mgr.
Stanislav Ondráček, p. Hedvičák, školník p. Karel Ševc s
manţelkou...
Hlavní organizátoři akce Petr Tůma a Pepa Vašata



VZPOMÍNKA NA PÁTERA TYRNERA … Dne 25. září
vzpomeneme desetiletého výročí úmrtí pátera Jaroslava Tyrnera
mší svatou konanou v 11 hodin v kostele sv. Jana Nepomuckého
ve Svobodě nad Úpou. Poté se sejdeme v restauraci Modrá řeka,

kde na pátera Tyrnera zavzpomínáme. Vzpomínka bude spojena
s výstavou fotografií. Zveme všechny kdo ho měli rádi.
Jménem farníků Josef Silný


PODĚKOVÁNÍ … Chtěla bych touto cestou poděkovat paní
Zdence Kasákové za příkladnou obětavost při zajišťování
zdravotních pomůcek tělesně postiţeným občanům.
Vladislava Sikorová, Mladé Buky





VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … Zastupitelstva Města Svobody nad
Úpou svolává starostka města SVOBODY NAD ÚPOU na středu
14. září 2005 od 18. 00 hodin do školní jídelny ZŠ v Kostelní
ulici. Program: Zahájení prezence, Prodej nemovitostí,
Rozpočtové opatření, Baseballové hřiště ve Svobodě nad Úpou,
Rozprava, Usnesení. Jako obvykle půl hodiny před zasedáním
BESEDA S OBČANY. Dle rozhodnutí z minulého jednání
zastupitelstva proběhne prodej budovy bývalé Zvláštní školy ve
Svobodě nad Úpou. Nabídky budou přijímány od 16,00 do 16,30
hodin. Pak proběhne otevření obálek a výběr budoucího
majitele.Takţe je zvána i veřejnost.
Vstupné do Krkonoš ??! … V deníku Právo vyšel dne 1. září
2005 článek s titulkem "Starostové chtějí zavést vstupné do
Krkonoš", ve kterém autor konstatuje, ţe: "….Vstupné do
nejpřísněji chráněné zóny Krkonošského národního parku
(KRNAP) podpořila na úterní schůzce většina starostů Svazku
měst a obcí Krkonoše."
Část textu je nepřesná, konstatuje Michal Vávra, manaţer
Svazku Krkonoš: "Tato zavádějící informace můţe citlivé otázce
spíše uškodit. Musím proto uvést na pravou míru článek
redaktora Vladimíra Prouzy o přístupu Krkonoš - svazku měst a
obcí k myšlence vstupného do první zóny Krkonošského
národního parku a tím předejít spekulacím a předčasným
závěrům. Rada Svazku, čítající devět osob, se na svém
pravidelném jednání 30. 8. 2005 seznámila s touto myšlenkou z
úst Jiřího Nováka, ředitele Správy KRNAP. Přítomní radní,
potaţmo starostové o vstupném do národního parku v ţádném
případě nerozhodovali! Pouze ve volné debatě připustili, ţe by
tato idea mohla za určitých podmínek slouţit rozvoji regionu. V
tuto fázi však není ještě vůbec zřejmé, jestli výběr vstupného
bude povolen na celostátní úrovni, či nikoliv. Teprve potom by
bylo teoreticky moţné, se váţněji zabývat praktickými
podrobnostmi. V tom případě Rada Svazku povaţuje za správné,
ţe krkonošské obce musí mít příleţitost do řešení těchto otázek
zasahovat a efektivně je ovlivňovat. Vstupné však rozhodně

nesmí vést k odrazování turistů od návštěvy Krkonoš a musí
výslovně slouţit pouze pro rozvoj veřejných sluţeb v oblasti
cestovního ruchu. Jestli je tento princip vůbec reálný, není v
současnosti zřejmé. Pokud další vývoj a poznatky ukáţí, ţe
nikoliv, tak nemá smysl v úvahách na téma vstupného dále
pokračovat. Rada Svazku doporučila, aby se celá věc řešila např.
na platformě Regionální sekce Rady KRNAP, kde mají své místo
všechny obce leţící na území Krkonošského národního parku",
uzavřel Michal Vávra, manaţer Krkonoš - svazku měst a obcí.
Dáša Palátková


INZERÁT … Prodám elektrický sporák MORA se sklokeramickou
deskou, 2 roky starý, původní cena Kč 14.000,- nyní Kč 8.000,-,
tel. 732 630 094
nahoru - obsah

