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Úvodník - Nad naším vláčkem visí Damoklův meč?!
Z nejlépe informované agentury (JPP) jsem se dozvěděl, ţe nad
další existencí našeho vláčku Viamonťáčku visí hrozba jeho
opětovného zrušení. Stejně jako velká většina občanů dříve
narozených a také školáků, kteří denně jezdí ze Svobody a Mladých
Buků do trutnovských škol, si dovedu problémy s dojíţděním do
Trutnova bez vlakového spojení ţivě představit. Uţ jsme to jednou
před desítkou let zaţili - a díky obrovské vlně podpory všech občanů a
vynikajícímu "tahu na branku" společnosti Viamont - se podařilo jiţ
mrtvou trať znovu oţivit. Navíc svým vstřícným přístupem k
cestujícím, perfektním servisem, dokonalou údrţbou tratí i díky
krásným a čistým vláčkům, se vytvořil přátelský vztah cestujících k
dopravě na trati Svoboda nad Úpou - Trutnov.
Víte vůbec, jak dlouho uţ Viamonťáček jezdí? Dal jsem si tu práci
s prohrabáním starých ročníků SF a tam jsem našel nejen články o boji
našich občanů za obnovení ţelezničního spojení Trutnov - Svoboda, ale
také datum první cesty vlaku společnosti Viamont.
Ocituji pár vět ze dvou starých čísel našich novin. SF 365 ze
čtvrtka 14. srpna 1997: "Co je hlavní událostí v našem městě v
uplynulém týdnu? Zřejmě stále sílící kritika našich občanů na snahu
Českých drah drasticky od září redukovat provoz na ţeleznici, která
spojuje Svobodu, Mladé Buky, Kalnou Vodu a sídliště na Zelené louce s
okresním městem. Kdyţ jsem byl v neděli ráno na svobodském nádraţí
podepsat se svou ţenou Lénou petiční listinu s protestem proti této
redukci, měli jsme pořadové číslo 1113 a 1114. Během neděle přibylo
dalších 500 podpisů. Kolik jich přibude do 18. srpna, kdy bude petice
předána představitelům ČD na mítinku v Trutnově? Vezmou ti, kteří o
osudu ţeleznice rozhodují, názor občanů na vědomí? A kdo o tom
vlastně rozhoduje?"
V čísle SF 374 ze dne 16. října najdete zprávu o cestě zvláštního
vlaku s historickou parní lokomotivou na podporu akce a v úvodníku
SF 383 ve čtvrtek 18. listopadu 1997 se dočtete, ţe "v pátek
12.11.1997 byla obnovena firmou VIAMONT osobní ţelezniční doprava
mezi Svobodou a Trutnovem".

Tehdy jsme o provoz ţeleznice bojovali půl roku - a nakonec
jsme vyhráli. Nevzdáme to ani tentokrát. Máme výhodu v tom, ţe dnes
víme, kdo rozhoduje. Dnes uţ ne Praha, ale Kraj. A košile je člověku
bliţší neţ kabát. Navíc tady máme mikroregion - sdruţení měst a obcí
Východních Krkonoš. Námi volení zástupci, kteří jsou v čele našich
obcí, si jistě rychle zjistí názor svých voličů. Určitě mi dáte za pravdu,
ţe se ze Svobody do Kauflandu nebo do Trutnova dostanete
jednodušeji Viamonťáčkem neţ třeba gripenem. Proto je třeba vţdycky
rozumně zváţit, kam se peníze nás, poplatníků, nasměrují.
Ještě jedna svízel nás občas trápí. Je to nečekané a na můj vkus
aţ příliš časté vypínání elektrického proudu. Pochopím, ţe při bouřce
nebo vichřici se někde přetrhne drát vysokého napětí - a potom to pár
hodin trvá, neţ vyjede pracovní četa a dá poruchu do pořádku. Pokud
se to ale stane za klidného a slunného dne, očekával bych alespoň
dodatečnou omluvu a vysvětlení. Pátral jsem po příčinách nedělního
výpadku marně. V telefonním seznamu jsem si našel telefonní číslo na
Centrum obchodního styku s odběrateli elektřiny. Bylo to trutnovské
číslo, proto jsem předpokládal, ţe o příčině bude vědět kaţdý, kdo
zvedne telefon. Na spojení jsem čekal téměř čtvrt hodiny (Telekom se
napakoval na účet rodinného rozpočtu) - a stále se
ozývalo:"Nezavěšujte, převezme si vás informátor, který se uvolní!"
Cvakáním na lince jsem pochopil, ţe si mě automat přehazuje po
linkách zřejmě celou republikou. Nakonec mi na můj dotaz po příčině
výpadku jedna slečna citovala zákon, podle kterého mohou vypínat
zákazníkům proud. Přerušil jsem její výklad a zeptal se na jméno a
místo, kde má ţidli. Ta slečna můj problém řešila z Plzně. Uţ víte, proč
jsem nestihl vydat dnešní SF v úterý? Bez elektřiny můj počítač nevrtí.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
FOTBAL
MFC Svoboda - FK Mladé Buky "B" 5:0 (1:0)
B: Kosina, Matějka, Louda, Horáček, M.Zeman
Dohrávané utkání 17.kola (nehrálo se pro nezpůsobilý terén), dopadlo
lépe pro nás. Soupeř přijel v silně kombinované sestavě, kterou naši
hráči přehráli aţ v druhém poločase, kdyţ v první půli neproměnili
řadu gólových šancí.
MFC Svoboda - Ji. Borovnice 8:1 (2:1)

B: Matějka 5! M.Zeman, Korec, Reil
Neskutečná událost během "anglického týdne" jsme soupeřům
nastříleli 13 branek. Předposlední tým tabulky nebyl pro Svobodu
zdatným protivníkem. Celé utkání se pomalu hrálo na soupeřově půlce
a nebýt neproměněných šancí v první půli, mohlo být skóre ještě větší.
V druhé půli si hráči po poločasové domluvě trenéra vzali příklad ze
starších ţáků, kteří v předzápase deklasovali M.Svatoňovice - a
konečně začali proměňovat šance. Zvláště T.Matějka, který vsítil 5
branek.
St.ţáci:
MFC Svoboda - M.Svatoňovice 10 : 2 (6:0) !!!!!!
B: Rydval 4,Trejbal 2,Turyna, Pospíšil, Stelzer, Stehlík
Nejlepší hráč: Rydval
SK Jan. Lázně-SK MFC Svoboda 1:0 (1:0)
Bez komentáře - kdo viděl pochopil, aneb výlov "kapříků" z Klausu.
MFC Svoboda - Jiskra Kuks 6:4 (4:3)
B:Stehlík Michal 5 !!!, Eder Jakub
V neděli 22.5 zveme naše fanoušky na trojutkání - ţáci se utkají od
12.00 s Ml.Buky, ŢFK Trutnov od 14.00 přivítají Svitavy a od 17.00
muţi hostí Bohuslavice.
Pavel Vlček
BASEBALL
Ve III. kole baseballového Poháru uplynulou sobotu neměly proti
extraligovým týmům soupeři z Českomoravské ligy příliš mnoho šancí.
Výjimkou bylo utkání Skokanů Olomouc v Hluboké, kde si postup do
IV. kola vybojoval proti extraligové Olomouci domácí tým. Výsledky:
Cannibals Šumperk - Technika Brno 13 - 18
Pelicans Bučovice - Arrows Ostrava 9 - 13
Orlice Choceň - Krč Altron 3 - 10
SB Rýchory - MZLU Brno 0 - 10
Blesk Jablonec - Draci Brno 0 - 15
Sokol Hluboká - Skokani Olomouc 11 - 8
Titans Praha B - Olympia Blansko 1 - 11
Třebíč Nuclears - Tegola Titans 2 - 19
Jaký program má náš tým SB Rýchory? Tento víkend zajíţdí na
dvě utkání proti týmu Lokomotiva Louny a další sobotu 28.5. hostí SB
Rýchory doma (na hřišti v Mladých Bukách) ve dvou zápasech tým
Titans Praha. Naši hráči se na zápasy svědomitě připravují - a
nehodlají svou kůţi prodávat lacino. Diváci se určitě mají nač těšit.

OLYMPIÁDA MLÁDEŢE
odstartuje svůj bohatý sportovní program jiţ za měsíc - 21.
června 2005 v Brně. Pro nás je důleţité, ţe v krajském výběru jsou
převáţně mladí baseballisté z Mladých Buků a ze Svobody. Trénují
dvakrát týdně a na závěr přípravy absolvují víkendové soustředění.
Hráče, kteří nás budou reprezentovat, představíme v příštím čísle SF.
Jejich zkušenosti z náročného a velmi kvalitního celostátního turnaje
mohou později zúročit v týmu juniorů nebo za pár let v ligové soutěţi.
AŠSK
Asociace školních sportovních klubů pořádá v květnu celou
plejádu zajímavých soutěţí. Ve fotbalu se naši ţáci zúčastnili jak Coca
Cola Cupu (soutěţ starších ţáků), tak McDonald´s Cupu (turnaj
mladších ţáků). Největšího úspěchu dosáhli nejmladší ţáci (1.-3.
třída), kteří ve velmi silné a početné konkurenci obsadili druhé místo
ve skupině a celkově 4. místo.
Okrsková a okresní kola měli také atleti - Pohár rozhlasu a
soutěţ v atletickém čtyřboji. Vzhledem k nepříznivému počasí jsme se
dohodli se sousedními školami, ţe atletické soutěţe uspořádáme v
našem okrsku na závěr školního roku.
Perfektních umístění dosáhli naši mladí závodníci na přeboru škol
v cyklistice, kde Lucka Šritrová obsadila 2., Sandra Králová 4. a Vráťa
Miškovský 17. místo.
T-BALL
Projekt T-ball do škol se uchytil na mnohých místech republiky.
Rádi bychom tuto populární soutěţ pro nejmladší pálkaře uspořádali na
školách i v našem údolí. Dohodneme herní dobu hned po skončení
jarního kola ţákovských soutěţí v kopané. Najde se někdo z rodičů (od
"černého řemesla"), kdo by byl schopen opravit poničenou hráčskou
lavici na hřišti u sokolovny?
-so
VELKÁ CENA KRKONOŠ
se jiţ 18 let díky panu Jiřímu Javůrkovi běhá jako populární běh
do vrchu na patnáctikilometrové trati z Horního Maršova na Pomezní
boudy a je zařazena do série Mistrovství republiky v bězích do vrchu.
Nedílnou součástí Ceny Krkonoš je Malá cena Krkonoš - závod v
silničním běhu mládeţe i dospělých na trati 2km uličkami Horního
Maršova. O historii tohoto běhu něco vím, protoţe jsem prvních pět
ročníků organizoval na počátku šedesátých let minulého století spolu s
ředitelem a kolegy základní školy za odborné asistence svobodských
rozhodčích pp. Topky a Mirka Novotného. Tehdy to byl především
závod dětí a mládeţe škol uličkami Maršova - jen dospělí běţeli
desetikilometrovou trať obcí. Po mém odchodu z Horního Maršova

převzali štafetu organizování závodů pánové Honza Mihač a Jan Pivko.
Kdyţ přišel do maršovského "pasťáku" další Svoboďák Jirka Javůrek,
dal závodu známku nejvyšší kvality změnou trati na běh do vrchu - a
především do Maršova přitáhl celou plejádu špičkových vytrvalců.
Se zájmem sleduji průběh všech ročníků (letos jiţ 43) těchto
krásných závodů. V prvních ročnících dominoval na
desetikilometrových tratích Jiří Cejzlar, později se ve výsledkových
listinách objevovalo jméno jeho syna - a na posledním ročníku - v
sobotu 30. dubna 2005 - jsem s potěšením fotil na stupních vítězů
nejmladší ratolest Cejzlarova běţeckého rodu.
V minulém čísle SF jsem čtenářům slíbil celou stránku fotek, ale
tahle se uţ do nabitého čísla nevešla. Dnes to napravím a přibalím
alespoň jednu ze startu Velké ceny - a zbývající místo naplním
fotografiemi ze závodu dětí. Černobílé fotky v nekvalitním tisku moc
nevyjdou. Dodám je opět na webové stránky Města i do knihovny.
-so
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Zprávy ze školy a školní družiny

1. V minulém týdnu proběhly ve škole testy na zjištění úrovně
vědomostí našich ţáků. Do testování se zapojili ţáci 5. a 8.
ročníku. Jedná se o celostátní prověření vědomostí, ve kterém se
dají porovnat výsledky našich ţáků se ţáky z ostatních škol.
Výsledky prokázaly, ţe úroveň ţáků v 5. ročníku je na velmi
vysoké úrovni. Celkem 11 ţáků z 20 se umístilo v první polovině
výsledků. Celkem se testů zúčastnilo cca 9 600 ţáků. Mezi
nejlepší ţáky patřila Karolína Fülsacková, Isabela Kyselová a
Šárka Boháčová. Poděkování patří i vyučujícím na prvním stupni,
kteří se na výborných výsledcích ţáků 5. ročníku rozhodně
podílejí. Ţáci 8. ročníku dopadli o trochu hůře. V této třídě se 7
ţáků z 20 umístilo v první polovině výsledků. Nejlepších
výsledků dosáhl Patrik Voňka, Sandra Králová a Lucka
Slaninová.
2. Ve čtvrtek 12.5. se ţáci 4.-5. tříd zúčastnili okrskového turnaje v
kopané MacDonald Cup. Chlapci ve sloţení Michal Stehlík, Ondra
Pešek,Vráťa Miškovský, Jakub Eder, Standa Hofman, Tomáš
Říha, Lukáš Stehlík, Lukáš Šrůtek a Filip Tomeš obsadili
vynikající 3. místo a postup jim unikl jen o vlásek.
3. V pátek 13.5. se sstejného turnaje zúčastnili ţáci 1.-3. třídy. Ti
ve sloţení Alena Fülsacková, Marek Tůma, Dominik Rohrbach,
Dan Havlíček, Alena Mocková, Martin Mocek, Michal Tesař,
Dominik Celba, Filip Rolenec, Lukáš Kocík, Robert Plecháč a
Denis Drlička obsadili 3.-4. místo. Poděkování patří všem
rodičům, kteří zabezpečili odvoz našich ţáků. Jako trenér se
velice osvědčil pan Kocík.

4. Školní akademie proběhne ve čtvrtek 26. 5. 2005 od 17,00 hod.
v klubu Deprese. Zveme všechny rodiče i širokou veřejnost na
vystoupení našich ţáků.
5. Sběr papíru uspořádáme 24.-25. května u zadního vchodu do
školní jídelny. Roztříděný a svázaný papír můţete přinést ráno
7,15-7,45 a odpoledne 14,00 - 17,00 hod.
6. Na prvního června chystáme pro děti oslavy Dětského dne. Den
začne neobvykle. Děti si mohou pospat a do školy přijdou na

devátou hodinu. Hned zrána na ně bude čekat malé překvapení.
Od 10 hod. si děti zasportují a zasoutěţí. Dopoledne bude
zakončeno slavnostním obědem. O další zábavu našich dětí se
postarají sourozenci Šášinkovi, kteří plánují od 15,00 hod.
diskotéku v klubu Deprese. Chtěli bychom upozornit, ţe tento
den mohou mezi nás přijít i děti, které nechodí do naší školy.
7. Běh Terryho Foxe
Váţený pane řediteli,
pokud jste se rozhodli, ţe vyrazíte s dětmi na tradiční Běh
Terryho Foxe, tak nás to moc těší. Trocha zdravého pohybu a
zároveň podpoření dobré věci, jako je výzkum léčby rakoviny, je
pro ţáky i jistou formou výchovy a vzdělávání. Proto aby start
proběhl hladce a rychle, bychom Vás chtěli poţádat o vyplnění
registračního listu účastníků předem. Prosíme pouze o vyplnění
příjmení a jména. Kolonku vydaný předmět vyplníme my na
startu. Registrační list posíláme jako přílohu.
Děkujeme moc za spolupráci a těšíme se na shledání s
Vámi a Vašimi ţáky na startu ve čtvrtek 26. května od 13:00 do
15:30!
Za organizátory ze ZŠ V Domcích
Mgr. Štěpánka Ortová
nahoru - obsah

Svazek Krkonoše hlásí…
"Krkonošský lyţařský - běţecký ráj" počtvrté
Kompromisem k úspěchu
Zástupci Svazku měst a obcí Krkonoše, Správy Krkonošského
národního parku, Horské sluţby Krkonoše, někteří starostové a
provozovatelé lyţařských skiareálů, resp. ti, kteří se podílí na úpravě
550 kilometrů běţeckých tratí, počtvrté hodnotili dosavadní spolupráci.
Závěrečné stanovisko lze charakterizovat jako pozitivní s tím, ţe chtějí
i nadále pokračovat.
Nejţhavějším důvodem přetrvávajícího jistého nesouladu mezi
provozovateli a správci Parku je šíře radlic strojů upravujících stopy.
Správa Krnap v některých úsecích trasy ve vrcholových partií hor
poţaduje rolby s dvou aţ tří metrovou radlicí, skiareály ve svém
vozovém parku vlastní někdy jen radlice pěti metrové.
Manaţeři Svazku Krkonoše hledají moţnosti, jak naplnit
poţadované parametry. Snahou je na základě projektu získat finanční
prostředky na nákup uţších roleb. Michal Vávra k tomu doplňuje: "V

podmínkách grantů Evropské unie je nutnost předfinancování, proto je
prvotní zájem skiareálů o nákup roleb, a z toho vyplývající pomoc při
jejich financování nedílnou součástí. Úprava běţeckých tratí není
lukrativním "podnikem" a cena jedné rolby je vyčíslena na cca čtyři
miliony korun, ne všichni akcionáři a představitelé skiareálů o nákup
projevují zájem." (poznámka: Koncem května musí mít manaţeři
Svazku Krkonoše jasné stanovisko v jakém znění bude ţádost o
grantové peníze na nákup roleb podána).
Podle Miloše Růţičky Správa Krkonošského národního parku
povaţuje projekt za důleţitý. "V nejkrásnějších a současně na ochranu
přírody nejcitlivějších lokalitách s velkou koncentrací návštěvníků
udrţované běţecké trasy turistický ruch koordinují." Přesto poukázal
na výhrady, které se týkají podle nich zbytečně širokých běţeckých
tras.
Zástupci skiareálů rozhořčeně apelovali: "Pokud to nepůjde jinak,
trváme na označení úseků, kde si úpravu naší technikou ochranáři
nepřejí, ať jsou tam informativní tabule například se zněním: "Na přání
KRNAP a s ohledem na ochranu přírody se některé úseky běţeckých
tratí neupravují", a svorně dodávají: "Pokud nejsou běţecké tratě
upraveny, lidi se logicky zlobí na skiareál, který má úsek na starosti.
Nikoho nenapadne, ţe jsou to restrikce KRNAP."
"Je nutný rozumný kompromis, a ne se snaţit za kaţdou cenu
uzavřít lidem vrcholové partie hor. Jsou mezi návštěvníky tací, kteří
nikam jinam neţ na hřebeny nejezdí, pro ně a pro všechny ostatní
musíme tratě připravovat," vloţil se do debaty náčelník krkonošské
Horské sluţby Adolf Klepš.
Svazek Krkonoše se oficiálně obrátí na Správu Krkonošského
národního parku s ţádostí o jednoznačné vyřešení kontroverzních
úseků, především v 1.zóně Krnap. (Patří sem například: Vosecká
bouda - Rozcestí U čtyř pánů, Vrbatova bouda - okolí, Lysá hora Růţenčina zahrádka - Rozcestí U čtyř pánů, Pláně - Bufet na Rozcestí
(v lokalitě Klínovky), Bufet na Rozcestí - úbočí Liščí hory). "Se Správou
KRNAP se chceme do začátku příští sezóny včas dohodnout na všech
sporných bodech," konstatoval koordinátor projektu Pavel Klapuš.
Pro letošní zimní sezónu bylo vydáno 40 tisíc informačních
skládaček, v terénu instalováno třicet velkoplošných malovaných
pohledových map jednotlivých částí Krkonoš (východ, střed a západ).
Běţecké trasy budou zřetelněji označeny a na dalších místech
umístěny nové orientační cedule.
Dáša Palátková
nahoru - obsah

60. výročí konce války, osvobození…
III. Národní odboj a osvobození podkrkonoší (květen 1945)
V posledním roce války a okupace sílil odboj i v Podkrkonoších.
Ilegální hnutí se organizovalo a spolupracovalo s partyzány na
Jilemnicku, Dvorsku, u Miletína, na Vrchlabsku a Úpicku vytvářelo
revoluční národní výbory. V úpických textilkách a ve svatoňovických
dolech se připravovala generální stávka všech 3200 pracovníků. 1.
května se nepracovalo a 3. května byla generální stávka vyhlášena. V
dalších dnech byli při střetu s okupanty zastřeleni Karel Bělohoubek a
Marie Pichová. Při další přestřelce padl Ota Herzog. V Úpice na Lánech
byla škola SS a tam byl kladen největší odpor. Na Dvorsku došlo po 3.
květnu k obsazení přehrady Těšnov, k odzbrojení německého polního
četnictva a obsazení nádraţí. Přesile německých vojáků posílených
Volksšturmem museli povstalci ustoupit. Byly obsazeny továrny v
Brusnici a Mostku. Při vyjednávání ve Dvoře Králové byli zastřeleni
parlamentáři J. Řezníček a velitel města major Matějka přesto, ţe byli
označeni bílou vlajkou. U nádraţí padli obránci Němec a Hanzl, v
Lipnici Farský a Hák. To byli oběti prvních dnů povstání. Rozhlasová
výzva 5. května z Prahy byla jiţ signálem k otevřenému a
spontánnímu povstání.
V Ţacléři byl 4. května ustaven českými a německými antifašisty
občanský výbor. Od rána 8. května projíţděly ustupující německé
kolony městem a nato bylo osvobozeno 600 sovětských zajatců a 120
ţen z internačních táborů.
Také na Jilemnicku začalo povstání jiţ 3. května ve spolupráci s
odbojovými skupinami v Horní Branné a Valteřicích. Odboj řídil major
Z. Líkař, kpt. Kubánek a npor. Spanilý.
Na vrchlabském zámku převzali moc od Landrátu (něm. zemský
úřad) 8. května a propustili vězně. V dalších obcích Vrchlabska
docházelo k ustavování národních výborů a zajišťování státního
majetku.
V německém Trutnově došlo také ke změnám po jednání
zástupců čsl. Armády zastoupené majorem Líkařem aj. Hofmanem s
Landrátem o kapitulaci. Během noci z 8. na 9. května zmizela
německá posádka a fašisté z města. Po silnicích od Ţacléře a Radvanic
prchaly německé mechanizované divize ve zmatku na západ ve snaze
dostat se do amerického zajetí. Kolem silnic hořela opuštěná vozidla a
vojenská technika. V poledne 9. května vyjel major Líkař se skupinou
vojáků vstříc sovětské armádě do Petříkovic a odpoledne přijal velitele
(284.?) divize plukovníka Zinovjeva oficielně v Poříčí.
Také ve Vrchlabí vítali občané a zástupci lidové samosprávy své
osvoboditele, kterými byla 285. divize plukovníka Suchareva.
Přes všeobecnou kapitulaci, podepsanou zástupci spojeneckých

vojsk 8. května v Berlíně, zůstávala německá armádní skupina "Mitte"
(Střed) v Čechách a s velitelstvím ve Velichovkách (generál Schörner)
se nemínila vzdát. Praze přinesli sovětští vojáci svobodu aţ 9. května a tím byla definitivně skončena 2. světová válka na evropském bojišti.
V letošním květnu vzpomínáme a slavíme 60. výročí osvobození naší
republiky.
Zdeněk Balcar
Pozn.red.: Pamětníků květnových dnů 1945 je stále mezi námi zatím
ještě dost, ale pamětníků květnových událostí z našeho regionu, který
byl za války z větší částí na území "Velkoněmecké říše", je jako
šafránu. Pana Zdeňka Balcara proto ještě nenecháme v klidu
odpočívat. Určitě bude nejen naše dříve narozené čtenáře, ale také
mladou generaci zajímat, jak to v našem pohraničí vypadalo při
poválečném osídlování tzv. Sudet - a jak tady začínala převážná
většina rodičů a prarodičů po příchodu do Krkonoš budovat nový život.
V seriálu proto budeme pokračovat. Pan Balcar by se s námi měl
podělit o zkušenosti s přestavbou německé ozdravovny a později
útulku jeptišek na lesnické učiliště. Uvítáme podobné zkušenosti a
historické materiály ode všech dalších pamětníků nebo jejich potomků.
Naši školáci (ve Svobodě, Mladých Bukách a Horním Maršově) se
budou stejnou tématikou zabývat při řešení projektu "Odkud jsme
přišli, kde žijeme a kam směřujeme?"
-so
Vzpomínka na pana Kučeru
V dubnu odešel náhle do "věčných lovišť" pan Jaromír Kučera.
Narodil se v Pardubicích, kde se vyučil strojním zámečníkem. Ve
dvacátých letech byl totálně nasazen na práce v muniční továrně v
Německu poblíţ Ulmu, kde přestál časté nálety. Po válce nastoupil
vojenskou sluţbu. Po vojně pracoval jako řidič v papírnách ve Svobodě
nad Úpou, kde pracoval aţ do důchodu. S manţelkou Ludmilou měl
syna Jaroslava. Jeho manţelku znalo mnoho ţen jako cvičitelku
gymnastiky. Jaromír byl skromný, pracovitý a obětavý člověk a vzorný
řidič. V mládí hrál kopanou za TJ Svoboda. Jeho největší zálibou však
byla myslivost, kde zastával funkci mysliveckého hospodáře. Byl znám
jako zručný stavitel mysliveckých staveb - krmelců, posedů a
kazatelen. V kronice je také uveden jako lovec nejsilnějšího kňoura v
našem revíru (124 kg!). Nejvíce času však věnoval péči o zajíce. Pro
které stavěl speciální krmelečky a obstarával to nejlepší krmivo i pro
srnčí zvěř. Odešel dobrý člověk a výborný kamarád. Bude nám
scházet, ale zůstane trvale ve vzpomínkách spolupracovníků, zvláště
nám, myslivcům z Rýchor. S posledním halali - MS Svoboda nad Úpou.
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Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz


RYBÁŘSKÉ ZÁVODY … V sobotu 28.05.2005 jsou rybářské
závody dospělých, začátek v 7.00 hod a v neděli 29.5. 05
rybářské závody dětí. Občerstvení zajištěno.
rybáři




Výroba plastových jímek a nádrţí … na vodu všech velikostí:
Marek Carda - tel. 605 483 343.
PŘEDVÁDĚCÍ AKCE … firmy Oriflame se bude konat dne
8.6.2005 v 19h. v restauraci Helena ve Svobodě nad Úpou. Co
Vás čeká??? Nové jarní trendy v líčení, poradenství a tzv.
"Proměna". Moje e-mailová adresa je jirab2003@volny.cz
Jiřina Němcová



OBČANSKÉ PRŮKAZY … Upozornění občanům - Státní občané
České republiky jsou povinni provést výměnu občanských
průkazů bez strojově čitelných údajů vydaných do 31. 12 1994
za občanské průkazy se strojově čitelnými údaji nejpozději do
31. 12. 2005. Občanský průkaz má od data vydání maximálně
platnost 10 let, i kdyţ je napsáno platnost " bez omezení"
Jana Hryzlíková



VELKOOBJEMOVÝ ODPAD … Svoz velkoobjemového odpadu se
uskuteční v sobotu 21. 5. 2005. Kontejnery budou stát na
obvyklých místech:
 Rýchorské sídliště
 parkoviště naproti Národnímu domu
 Maršov II - naproti autobusové zastávce na Pec p. Sn.
 Nový svět - zde bude přistaveno auto LIAZ
Následující sobotu, tj. 28. 5. 2005 bude přistaveno auto LIAZ na
Sluneční stráni u čp. 302 (u bydliště p. Štěpána Vlčka). Jedná se
o velkoobjemový odpad, nikoli nebezpečný!




PENZION RIEGEL … (pro Zlaté stránky Svobody): tel. 499 771
505, mobil 737 113 030
Závěrečný účet Města … Svobody nad Úpou byl zveřejněn na

úřední desce dne 6.5.2005, dále na webových stránkách Města .
Připomínky k závěrečnému účtu mohou občané uplatnit písemně
do 31.5.2005 nebo ústně na zasedání zastupitelstva, a to dle §
17 odst. 6 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech
územních rozpočtů v platném znění. Závěrečný účet bude
předmětem projednávání na nejbliţším veřejném zasedání
Zastupitelstva Města Svoboda nad Úpou.
Ivana Balcarová - hlavní účetní (tel. 499 871 921)




O zábavu našich dětí … na odpoledne 1. června se postarají
sourozenci Šášinkovi, kteří plánují od 15,00 hod. diskotéku v
klubu Deprese. Chtěli bychom upozornit, ţe tento den mohou
přijít i děti, které nechodí do svobodské školy.
Hospůdka u KARLA IV. … slaví v sobotu 11.6. desáté výročí
otevření. Jiţ tradičně prvních sto piv zdarma. Malou pozornost
pro děti k jejich svátku. Hudbu k poslechu a třeba i k tanci.
Otevřeno od 14.00 hodin. Zastavte se u nás! Těší se na Vás
osazenstvo Hospůdky u Karla IV.
nahoru - obsah

