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Úvodník - Už jen dva dny do voleb!
ZNÁTE TECHNIKU VOLEB?
Vybíráte strany nebo osobnosti? Doma jiţ máte volební lístky.
(Pokud ne, nevadí. Ve volební místnosti budou připraveny náhradní.)
Krok za krokem vysvětlíme techniku voleb.
a. Volič po příchodu do volební místnosti prokáţe svou totoţnost a
státní občanství (OP nebo pas). Od okrskové komise obdrţí
úřední obálku a na ţádost voliče dodá za chybějící nebo špatně
označený hlasovací lístek jiný.
b. Po obdrţení hlasovacího lístku a úřední obálky vstoupí volič do
prostoru určeného k úpravě hlasovacích lístků ("za plentu").
c. Zvolit si své kandidáty lze třemi způsoby:
1. Můţete volit celou patnáctku jedné volební strany tak, ţe
do čtverečku před názvem velební strany uděláte kříţek:
- Sdruţení KDP - Vylosované číslo 12
- Sdruţení lalala - Vylosované čís. 9
(Vybíráte si ze šesti volebních stran v našem městě - jsou
srovnány vedle sebe a očíslovány. V tom případě jiţ do
obdélníčků se jmény kandidátů nic nepíšete! Pozor, kříţek
jen do jednoho ze šesti čtverců!!!)
2. Volba napříč kandidátkou: Vybíráme si kandidáty z
libovolných volebních stran tak, ţe před jméno kandidáta
dáme kříţek do obdélníčku. Smíme označit maximálně 15
kandidátů!!!
- Sdruţení KDP - Vylosované číslo 12
- Sdruţení lalala - Vylosované čís. 9
- Josef Švejk 150 let
- Jan Vlk 43 let
- Eva Levá 21 let
- Jiří Beránek 28 let
- Jan Sláma 32 let

- Iva Rychlá 21 let
3. Můţeme kombinovat oba předchozí způsoby tak, ţe si
několik kandidátů napříč volebním lístkem označíme kříţky
do obdélníčků před jejich jmény - a zbytek (do patnácti)
dostane ta volební strana, kterou označíme kříţkem ve
čtverečku před názvem volební strany.
Ještě pro úplnost připomeneme jména a čísla šesti volebních stran,
které se ucházejí o Vaši přízeň v komunálních volbách ve Svobodě nad
Úpou jiţ tento pátek a sobotu:
1.
2.
3.
4.

Občanská demokratická strana
Nestraníci (politické hnutí)
Sdruţení US-DEU, NK
Sdruţení nezávislých kandidátů - "Občansko demokratické
sdruţení"
5. Sdruţení nezávislých kandidátů - "Sdruţení pro rozvoj kultury a
sportu"
6. Sdruţení nezávislých kandidátů - "Sdruţení pro lepší a krásnější
Svobodu"
Rádi zodpovíme případné dotazy.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
FOTBAL
Naši muţi jsou jiţ na 3. místě aktuální tabulky!! a do konce podzimní
části zbývají dva zápasy! 11. kolo (8.10.) FC Mladé Buky - MFC
Svoboda 0:2 (!!)
12. kolo (15.10.) MFC Svoboda - So Dol. Branná B 5:2
zbývající zápasy podzimní části soutěţe:
13 ne 22.10. TJ Lánov B - SK Svoboda
14 ne 29.10. SK Svoboda - Sp Úpice B
Dorost:
12. kolo: MFC Svoboda - Avon Rudník 1:3
11. kolo: MFC Svoboda- SK Studenec 3:0

St.ţáci: (drţí 17. místo v tabulce)
12. kolo: MFC Svoboda - Ji Podhůří 8:4
11. kolo: MFC Svoboda - Ji Hor. Maršov 3:1
Přípravka C: (6. kolo)
MFC Svoboda - Mladé Buky 1:4
FK Poříčí - MFC Svoboda 5:1
Baník Ţacléř - MFC Svoboda 5:1
BASEBALL
Vítězství na turnaji Poslední homerun 2006
O víkendu 14. a 15. 10. proběhl v Praze na hřištích Tempa turnaj
"Poslední homerun 2006". Název turnaje vychází ze snahy hráčů
odpálit co nejvíce míčů "za plot" (homerunů), kterých bývá v turnaji
dostatečné mnoţství. Záleţí však na druhu pálek, které týmy
pouţívají. Nejdále se pálí kovovými slitinami a jediní Patrioté hráli s
dřevěnými, protoţe jsou jediné povolené ve vyšších soutěţích ČBA. I
tak ale dva Patrioti Honza Drábek a Filip Procházka homerun odpálili! Z
našich odchovanců ještě za Liberec hráli Bob Roudný a Zdeněk Louda.
Turnaje se zúčastnilo 8 týmů, které byly rozděleny do dvou skupin.
Patrioti svou skupinu vyhráli při rovnosti bodů díky lepšímu skóre. V
semifinále i finále si poradili se soupeři v zápasech, které byly
napínavé aţ do samotného závěru. V turnaji se prokázala zkušenost
libereckého týmu, který byl navíc oslaben o několik hráčů stabilního
kádru. Po zásluze pak získal pohár pro vítěze.
výsledky Patriotů:
skupina A
Patriots Liberec - Tempo 1963 - 17 : 4
Patriots Liberec - Old Boys Praha - 22 : 5
Patriots Liberec - Beer Stars - 4 : 5
semifinále
Patriots Liberec - Tempo Titans 3 : 2
finále
Patriots Liberec - Beer Stars - 3 : 2
PŘÍPRAVKU pro kluky i děvčata od čtyř let jsme zahájili ve
Svobodě i v Mladých Bukách současně. Ve čtvrtek od 15,15 hodin a v
sobotu od 10ti hod. máme k dispozici tělocvičnu i hřiště na ZŠ Mladé
Buky. Věnujeme se všeobecné sportovní průpravě (drobné hry,
základy atletiky, základy míčových her). Pro nejmladší kategorii jsme
nakoupili drobné lehké náčiní a snaţíme se tak umoţnit i malým dětem
naučit se správně a bezpečně chytat a házet lehounké pláţové míče a
molitanové míčky. Na jaře chceme zahájit se sousedy školní ligu v Tballu (pálkovaná ze stativu s měkkým míčem). Zdůrazňujeme, ţe

nepřetahujeme děti jiným sportům - ale nabízíme všem ideální
doplněk jejich programu. Po skončení sezóny letních sportů a před
zahájením lyţařské sezóny organizujeme kaţdou sobotu dopoledne
sportovní akce pro děti a mládeţ. Pokud bude větší zájem, neţ stačí
prostor mladobucké tělocvičny, budeme pronajímat velké trutnovské
tělocvičny a zajišťovat vhodné instruktory.
HASIČI - ŢENY ZE SVOBODY
startují za SDH Libňatov. V sobotu 3. října 2006 jsme byly na
závodech ve Stráţkovicích . "O posvícenský koláč". Byly to poslední
letošní závody a podařilo se nám umístit na 2. místě. Začaly jsme
trénovat a závodit aţ na konci sezony, ale i tak se nám dařilo velice
dobře, troje závody: 2 x 1. místo a jedno místo 2. Na jaře se
přihlásíme na soutěţ "O pohár starosty". Doufám, ţe se nám bude
stejně dobře dařit i příští rok.
Lucka Trnková
SPORTOVNÍ TANCE
6. - 8. října 2006 se konalo mistrovství Evropy v taneční show v
Maďarsku, kterého se zúčatnila i skupina Angeles dance grupe, v které
vystupuje absolventka naší školy Ballu Hrnčířová. Mistrovství se konalo
dva dny. Angeles tam vystupovalo se taneční sestavou Gorgony, se
kterou se umístili na pěkném 4. místě. Pohár mají vystavený ve Dvoře
Králové nad Labem. Na další závody pojedou na Mistrovství světa do
Německa počátkem listopadu.
Lucka Trnková
MLADÍ HASIČI
Krouţek je kaţdé úterý od 16 hod. a v neděli v 10 hod. u
sokolovny. Lucie Trnková 776 798 666
STOLNÍ TENIS
Zveme všechny zájemce amatéry i pokročilé na závěrečné
turnaje jednotlivců na turnaj o "Pohár města Svobody nad Úpou".
Termíny těchto turnajů jsou vţdy v sobotu: 3. turnaj byl 14. října, 4.
turnaj bude 25. listopadu a závěrečný 5. turnaj, kde lze získat
dvojnásobný počet bodů, se uskuteční 9. prosince 2006. Podrobnosti a
propozice jsou uvedeny na internetových stránkách
http://www.skjanskelazne.cz/stenis/pohar_svoboda.htm. Pro
zájemce o činnosti oddílu a pronájem herny jsou informace také na
této internetové adrese.
Petr Bureš
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Zprávy ze školy

1. Školní kolo v kopané o pohár McDonald´s Cupu se uskutečnilo v
minulém týdnu na stadiónu. Tohoto kola se zúčastnilo asi 50
ţáků od 1. do 5. třídy. Děkujeme panu Richradu Kocíkovi za
perfektní organizaci celého turnaje a jeho pomocníkům, kteří
úspěšně plnili úlohu rozhodčích.
2. Výchovný koncert "Ţivot a dílo J.S. Bacha" proběhne ve středu
18.10.2006 od 9ti hodin v kostele ve Svobodě nad Úpou. Tohoto
koncertu se zúčastní ţáci 6.-9. třídy v rámci výuky hudební
výchovy.
3. Ve čtvrtek 26.10. a v pátek 27.10.2006 jsou podzimní prázdniny
a ţáci mají volno.
4. Schůzky rodičů proběhnou ve čtvrtek 2.11.2006 od 17,00 hod.
Rodiče ţáků 9. třídy začínají schůzku jiţ v 16,00 hod.
5. Počítačové školení opět ve škole Kurzy vedou pan Hainiš a pan
Kopiš. Kurz bude probíhat do vánočních prázdnin. Celé školení je
zadarmo. Zájemci se ještě mohou přihlásit telefonicky na čísle
731 481922 u pana Hainiše. Úvodní schůzka všech zájemců je
ve středu 18.10.2006 v 18,00 hod. ve škole.
6. Rybářský krouţek je kaţdou středu ve svobodské škole od 15.30
do 17.30 hod! Noví zájemci jsou stále vítáni!!! Radek Slováček
7. Myslete na zadní kolečka! Znovu opakujeme, ţe tříděný sběr
papíru bude na naší škole sice aţ na jaře, ale pokud budete
ukládat zvlášť novinový papír - a zvlášť zbývající druhy papíru
bez umělých hmot, zvýší to osobní příjem Vašeho školáka,
protoţe ceny za tříděný novinový papír se výrazně liší od
netříděného.
8. Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) zahájila činnost
schůzkou učitelů Tv - předsedůl Školních sportovních klubů 3.
října v Trutnově. Byla dohodnuta termínová listina všech
sportovní akcí v celé paletě oblíbených sportů. Termínovou
listinu na celý školní rok najdete uvnitř listu. Můţete se
dlouhodobě na jednotlivé soutěţe připravovat. Připomínáme, ţe
např. okresní kolo ve florbalu je jiţ 23.-24. listopadu 2006 - a
ještě před tímto termínem musíme zorganizovat okrskové kolo!
Přespolní běh jsme letos prošvihli Okresní kolo bylo 12. října - a

vloni tam slavně zvítězil v běhu na 3 km náš ţák Ondra Mohr!!.
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Evidence zeleně ve Svobodě nad Úpou
V září pověřil Městský úřad ve Svobodě nad Úpou dvojici lesníků
- důchodců Jiřího Bernarda a Zdeňka Balcara provedením evidence
stromů (solitér, skupin a stromořadí) v katastru města.
V devatenácti lokalitách byl zjištěn počet a druh stromů,
odhadnut věk (většinou nad sto roků) a také zdravotní stav a návrh na
opatření včetně posouzení prostředí.
Mezi starými a zajímavými stromy je osm navrţených ke
schválení označení "Chráněný strom". Jsou to:
1.
2.
3.
4.

Buk lesní převislá forma (150) u kostela
Buk lesní červenoslitý (120) u vily KRPA
Dub letní (120) na nábřeţí Úpy u čp. 482
Jasan ztepilý - troják (150) u mostu k poště

5. Javor stříbrný (200) u sokolovny
6. Lípa srdčitá (200) u kostela v Dol. Maršově
7. Lípa zelená - dva stromy (100) před Zdravotním střediskem
Cesta na sluneční stráň kolem hřbitova, lemována lípami a
javory, tvoří barevnou kulisu. V Horské ulici, která byla původní silnicí
do Janských Lázní, lemuje levou stranu 46 líp z původní stovky aţ do
Janských Lázní. Byly pravidelně ořezávány, jsou však asi 150 let staré.
(Nová spodní silnice byla vystavěna aţ v roce 1905!) Také lípové
stromořadí u řeky Úpy má 20 starých líp a tvoří příjemnou promenádní
trasu.
Pozoruhodná je však javorová alej od křiţovatky k Duncanu přes
Muchomůrku ke Svobodě v délce 1 km. Tam roste 125 javorů a 25
dalších listnáčů. Škoda jen, ţe v závěru nad Úpavanem bylo pokáceno
asi 16 javorů a tím byla narušena celistvost aleje!!
Jen zbytek 8 starých líp při původní promenádní pěšině do
Janských Lázní při Janském potoku zřízené r. 1872 kolem "Císařského
"pramene" zůstalo svědkem dávných časů. Evidence starých stromů v
rámci celkové zeleně je prvním krokem k zařazení a zohlednění zeleně
v rámci Územního plánu města Svobody pro zkrášlení a estetickou
úpravu celého prostředí pro důstojný označení města "Východní brána
Krkonoš". Evidence bude podkladem pro zahradní architekty při řešení
komplexní úpravy do budoucích let. K tomu by měla přispět další část
evidence mladší zajímavé zeleně včetně keřů i v soukromých
zahradách.
Proto je třeba vyzvat obyvatele města a zvláště mládeţ k pomoci
zajistit tento významný projekt i v rámci přípravy a návrhu Správy
Krkonoš "VIZE KRKONOŠ 2050".

Z.Balcar
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Hasiči - včera a dnes
Váţení občané Svobody nad Úpou, aktuální stav komunikace a
interpersonálních vztahů mezi členy místního SDH mne nutí k tomu,
abych se touto cestou pokusil přispět k vysvětlení současné situace.
Koluje hodně řečí a málo z nich je pravdivých.Moţná si tímto článkem
nadělám ještě více nepřátel, ale myslím, ţe to zkrátka musím risknout.
V lednu roku 2005 jsem byl řádně zvolen novým velitelem
jednotky. Jednak proti mně nestál ţádný další kandidát a především
pro mne hlasovali všichni přítomní s výjimkou jednoho zdrţeného
hlasu. Po řádných volbách za mnou postupně začali chodit "STAŘÍ"
hasiči s tím, ţe končí v jednotce. Jako důvod uvedli nedostatek času.
Současně ale hovořili o tom, ţe budou "pomáhat a radit". V jednotce
tak zbylo pouze 8 aktivních členů.
Nezbývalo tedy nic jiného, neţ začít přijímat " nové ovečky" a
snaţit se naplnit stav jednotky na minimální počet 12 -ti členů. Nové
lidi bylo přirozeně nutné vyškolit a připravit na plnění úkolů v poţární
ochraně. Zde jsem nejvíce očekával přátelskou pomoc a nezištnou
radu od svých starších a tudíţ zkušenějších kolegů. Ale co se nestalo.
Oproti původním slibům, se naši starší kolegové stáhli, přestali chodit
na řádné schůze a začali nám ,lidově řečeno, házet klacky pod nohy. O
pomluvách, které se začaly šířit městem raději taktně pomlčím.
Jediný, který svému slibu dostál, byl Míra Novotný. Za jeho pomoc mu
po právu patří můj vřelý dík.
Krize mezi hasiči "NOVÉ" a "STARÉ" gardy dospěla ke svému
vyvrcholení pár dní před letošními Rudolfovými slavnostmi. Bez jediné
zmínky, bez jediného slova si "STAŘÍ" hasiči vzali z hasičské zbrojnice
" SVÉ" věci s odůvodněním, ţe jsou jejich a my "MLADÍ" jsme se o ně
nezaslouţili. Vrcholem všeho bylo samozvané otevření stánku v rámci
Rudolfových slavností a to pod hlavičkou SDH. Upozorňuji, ţe výdělek
z prodeje v tomto stánku si nenašel cestu do pokladny jednotky ( jak
by se kolemjdoucím snad mohlo zdát), ale do nějaké či nějakých
kapes soukromých...
Popsané události přinutily řádně zvolené vedení JSDH provést
poměrně zásadní opatření ve smyslu omezení vstupu do prostor
hasičské zbrojnice. Zbrojnice a většina věcí v ní je totiţ majetkem
města, a proto ke dnešnímu dni mohou zbrojnici navštěvovat pouze
členové výjezdové jednotky, vázaní smlouvou s MěÚ.
V nejbliţších dnech se uskuteční hloubková inventura se
soupisem veškerého majetku ve zbrojnici uloţeného. V souvislosti s

ohlášenou inventurou si proto dovoluji vyzvat všechny bývalé členy
výjezdové jednotky k tomu, aby se první sobotu v listopadu dostavili
do hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou a vrátili veškeré vybavení,
jenţ vzhledem ke svému statutu nepotřebují.
A nyní k pravdivému obrazu aktuálního stavu naší hasičské
jednotky. V současnosti máme 15 členů. Z toho jsou 3 velitelé, 3
strojníci a 8 členů můţe obsluhovat radiostanice. Jedenáct členů
jednotky můţe pracovat s dýchací technikou. V příštím roce plánujeme
vyškolení dalšího velitele a strojníka. Kromě těchto speifických funkcí
hodláme pokračovat v přípravě dalších členů v obsluze a pouţití
dýchací techniky. Postupně modernizujeme stařičkou cisternu tak, aby
vyhovovala nejmodernějším vyhláškám a splňovala poţadavky
moderního hašení.Účastníme se kaţdoročně 12 -ti hodinové sluţby u
Hasičského záchranného sboru v Trutnově, kde procházíme školením v
PO a jsme aktivními účastníky jejich výjezdů. Mohu s klidným
svědomím prohlásit, ţe profesionální kolegové z Trutnova jsou s
našimi výkony a nasazením spokojeni. Úzce spolupracujeme se sbory
sousedních obcí, a to především z Horního Maršova. Společně
plánujeme a realizujeme výcvikový program a náplň a organizaci
taktických cvičení. Za velmi pozitivní povaţuji i to, ţe se nám podařilo
vybavit členy jednotky tak, aby jejich pobyt u poţáru nebyl
nebezpečný. Nemohu zapomenout ani na nový systém krizového
svolávání, jenţ zkrátil dobu výjezdu jednotky z předešlých 12-ti minut
na dnešních 4-7 minut.
Domnívám se, ţe my "MLADÍ" jsme měli tolik kuráţe a nadšení,
ţe se v úvodní etapě mého vedení jednotky dala do pohybu celá řada
věcí. A co víc, zkvalitnila se sluţba občanům města a přilehlého okolí,
která v minulosti ne vţdy fungovala dostatečně. Dnes na poţádání
standardně vyjíţdíme likvidovat obtíţný hmyz, shazovat sníh a led ze
střech všude tam,kde hrozí nebezpečí lidem nebo škoda na majetku,
čistit a proplachovat kanály. Stačí opravdu jen zvednout telefon a
zavolat.
Samozřejmě, ţe se dopouštíme i chyb. Ale z chyb se člověk učí a
nikdo učený z nebe nespadl. A v případě poţární ochrany se jedná o
dlouhodobý a náročný proces. Tak mne napadá, ţe kdyby se "STAŘÍ"
členové jednotky "nenafoukli" a přispěli svými hodnotnými radami
namísto kontraproduktivních pomluv, moţná by to šlo mnohem lépe a
rychleji. Ale kdo ví...
Závěrem mi dovolte omluvit se všem občanům, kterým členové
současné jednotky jakýmkoliv skutečným anebo jen domnělým
způsobem ublíţili. Věřte, ţe se budeme ze všech sil snaţit naši práci
kontinuálně zlepšovat k oboustranné spokojenosti.
Za všechny "MLADÉ" hasiče Miroslav Bahník, velitel JSDH
PS. My, mladí hasiči, jsme přístup do zbrojnice dětem nezakázali. To
udělalo vedení před námi!
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Co je se školkou na sídlišti? (a pro pana Slaninu)
S úţasem jsem si prohlédl volební materiály Občanského
demokratického sdruţení (volební č. 4) a především dopis pana
Slaniny. Volební program nechť posoudí voliči, ale na dopis pana
Slaniny reagovat musím, protoţe mně hned dvakrát osobně napadá.
Nevím, kdy jsem dělal všechno proto, aby se neuskutečnila dostavba
školy? Vţdyť jsem byl dlouhodobě na Novém Zélandu a do
rozhodování o rekonstrukci školy jsem neměl moc moţností
zasáhnout? Naopak. Hlasoval jsem snad pro všechny návrhy pana
Slaniny při navyšování financí do rekonstrukce. Dokonce to byl můj
návrh, aby se zajistil původní znak na fasádě školy a zhotovila replika.
Nechápu, proč pan Slanina lţe.
A ţe mám hlavní podíl na chátrání mateřské školky v Maršově I ?
Na stavu mateřské školky má především podíl minulé zastupitelstvo,
respektive minulá zastupitelstva, která problém rekonstrukce řešila jen
částečně a bez výhledu do budoucna. Při loňském provizorním
zateplování suterénu jsem si prohlédl nové rozvody vody a topení a
zděsil jsem se, jak je rekonstrukce provedena. Měl by se tam podívat
odborník. Podle mého laického názoru by ze spojů trubek
horkovodního topení asi nic sáknout nemělo a mělo by být jasné, která
trubka je funkční a která ne. Ale to jen tak na okraj.
Rád bych občanům vysvětlil současnou situaci unikátních sbírek,
které pan Slanina nazývá "skladištěm", coţ je u pedagogického
pracovníka obzvláště smutné. Ale postupně. Nově zvolené
zastupitelstvo v čele se starostkou Dagmar Berrovou se demokratickou
většinou rozhodlo k velice nepopulárnímu, ale nutnému kroku. Sloučit
mateřské školky a prodat budovu pomocné školy. Jiţ tenkrát jeden ze
zastupitelů trefně poznamenal, ţe ať rozhodneme tak nebo tak, obojí
bude špatně. Nebylo však úplně jasné, jak s budovou mateřské školky
naloţit, protoţe o prodeji se zatím neuvaţovalo. Teprve po tomto
kroku bylo město kontaktováno sdruţením Boreas za účelem pronájmu
jedné z budov (není pravda, ţe kvůli Boreasu se zrušila mateřská
školka, jak někteří tvrdí). Sdruţení Boreas si pronajalo sbírky "Pouště
světa" docenta Sekyry a v letech 2004-2005 mělo za cíl sbírky
katalogizovat, vytvořit expozici a studijní středisko, jehoţ součástí by
bylo i školící středisko satelitních navigačních systémů. Tuto moţnost
vyuţití jsem uvítal, protoţe jsem viděl nejenom vyuţití budovy, ale i
příleţitost získat pro Svobodu atrakci na přilákání turistů a vytvoření
střediska, které by moţná jednou okolní obce záviděly. Vţdyť v Novém

Městě nad Metují navštěvovalo expozici "Pouště světa" 70-100.000 lidí
ročně! Členové sdruţení Boreas svůj záměr představili na pracovním
zasedání zastupitelstva a zasedání rady. Po uváţení rada města
pronajala Boreasu za symbolickou cenu objekt tehdy jiţ bývalé
mateřské školky. Ţádný jiný návrh na momentální vyuţití bývalé
školky ze strany zastupitelů nebyl předloţen. Česká speleologická
společnost nabídla Boreasu moţnost spoluúčastnit se svojí expozicí a
tuto expozici téţ financovat.
Sdruţení Boreas však nezískalo plánované finanční prostředky a
vytčený cíl se jim nepodařilo splnit. Sdruţení organizačně zcela selhalo
a jeho existence se stala nejistou. Teprve v této fázi jsem se začal
osobně angaţovat. Nešlo mně vůbec o sdruţení Boreas, ale o sbírky.
Spolu se starostkou jsme kontaktovali kraj (řadu osob i institucí) a
podařilo se zajistit alespoň nějaké finanční prostředky. Zároveň jsem
byl poţádán Ministerstvem ţivotního prostředí, jak celou situaci řešit.
Valné shromáţdění OSN totiţ prohlásilo rok 2008 Mezinárodním
rokem planety Země a při této příleţitosti bude uspořádána velká
výstava, které se má účastnit i Česká republika. Organizací byla
poměřena za naši republiku Česká geologická sluţba a součástí
expozice mají být i některé exponáty ze sbírek "Pouště světa". Po
ukončení této akce by měla být česká část expozice někde trvale
vystavena. Ţhavým kandidátem se stala Svoboda nad Úpou.
Zorganizoval jsem a účastnil se několik jednání na ministerstvu, ale
vyvstal jeden problém. Není moţné s naší vládou - nevládou zatím
jednat a Česká geologická sluţba téţ zatím tápe. Jak dlouho bude tato
situace trvat, nikdo neví a čas neúprosně běţí. Zatím Česká geologická
sluţba poţádala o pronájem do jara 2007. (Na vysvětlenou. Česká
geologická sluţba je státní instituce, která má na provoz budovy
vyčleněny prostředky). Vymýšlel jsem však dál. Prostory mateřské
školky jsou natolik rozsáhlé, ţe místo by zde dostaly za reţijní
pronájem kluby a spolky, ale zbyl by zde i dostatek místa pro
prezentaci obcí a expozice s pracovním názvem "vyuţívání přírodních
zdrojů Krkonoš v nejstarších dobách osídlování". Při sondování situace
v okolních obcích, jak by se na vytvoření expozice mohly podílet, jsem
dospěl k názoru, ţe v nejbliţší budoucnosti nelze podporu očekávat.
Našel jsem však soukromého investora, který by spolu s Českou
speleologickou společností projekt financoval a byla slíbena i podpora
Ministerstva ţivotního prostředí. Je však otázka, zda to bude ve
Svobodě nad Úpou. Pravděpodobně mnoho lidí s nastíněným
projektem nebude souhlasit a moţná má někdo připravený jiný návrh
na vyuţití bývalé mateřské školky na sídlišti. Bylo by však vhodné ho
zveřejnit.
Radko Tásler
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Odpadové hospodářství města
V posledním Svoboda fóru jsem si přečetla článek, který se týkal
odpadového hospodářství a jako osoba, která se touto problematikou
kaţdodenně zabývá, bych chtěla ještě některé údaje doplnit. Myslím,
ţe občané v našem městě se jiţ odpad naučili třídit a vypovídá o tom i
mnoţství vytříděného odpadu. Důkazem toho jsou i počty kontejnerů,
které byly na území města v roce 2002, kdy se poplatek za provoz
systému shromaţďování, sběru, přepravy, třídění, vyuţívání a
odstraňování komunálních odpadů začal vybírat. Začínali jsme s
počtem 15. Dnes jich jiţ máme 35. Pro srovnání uvádím ještě
mnoţství vytříděného odpadu v roce 2002 a v roce 2006. V roce 2002
se vytřídilo 13 tun papíru, 7,8 tun plastů a 17 tun skla. Za první 3
čtvrtletí roku 2006 to bylo 24,6 tun papíru, 16,7 tun plastů a 18,4 tun
skla. V penězích srovnání vypadá asi takto:
- v roce 2002 jsme obdrţeli od EKO-KOMu finanční odměnu v částce
55.971,- Kč,
- v roce 2006 v 1. pololetí 98.620,- Kč a odhad třetího čtvrtletí je 5055.000 Kč.
Vyuţíváme i projektů, které Královéhradecký kraj nabízí. Např. v
roce 2005 jsme se zapojili do projektu Královéhradeckého kraje (v
zastoupení Centrem evropského projektování) a společnosti EKOKOM,a.s., který se jmenuje " Intenzifikace odděleného sběru a
zajištění vyuţití komunálních odpadů včetně jejich obalové sloţky na
území Královéhradeckého kraje", známý pod jménem "Čistá obec,
čisté město, čistý kraj". V rámci tohoto projektu nám EKO-KOM
propůjčil 11 ks odpadových nádob na tříděný odpad, s tím, ţe do 2 let
od převzetí nádob se zavazujeme zajistit na vlastní náklady další 3
nádoby. Tímto stoupne celkový počet nádob na tříděný odpad na
území našeho města na 38.
A ještě několik dalších informací. Poplatek za svoz odpadu v
letošním roce neuhradilo 8% našich občanů. V tomto počtu jsou však
zahrnuty i osoby, které se v obci nezdrţují, i kdyţ zde mají trvalé
bydliště nebo studenti, kteří nepředloţili patřičné doklady. Dluţníkům
se vyměřuje trojnásobek a bude i následovat dle zák. č.337/1992 Sb.
o správě daní a poplatků a zák. č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
exekuce.
Dále bych chtěla upozornit, ţe svoz nebezpečného odpadu se v
tomto roce uskuteční naposledy dne 4. 11. 2006 na obvyklých místech
ve Svobodě nad Úpou. Zde se můţete zbavit např.: zářivek, výbojek,

akumulátorů, galvanických článků (baterií), ledniček, mrazniček,
barev, lepidel, olejů a nádob jimi znečištěných.
Svoz velkoobjemového odpadu se uskuteční na jaře příštího roku.
A teď ještě pro lepší orientaci vám nabízím seznam věcí, které
můţete odhodit do kontejnerů na separovaný odpad:
PAPÍR: do modrých nádob můţete odhodit: noviny, časopisy,
kancelářský papír, reklamní letáky, knihy, sešity, krabice, lepenku,
kartón, papírové obaly (např. sáčky). Prosím nevhazujte: mokrý,
mastný nebo jinak znečištěný papír, uhlový a voskový papír, pouţité
plenky a hygienické potřeby.
SKLO: do zelených nádob můţete odhodit: Láhve od nápojů, skleněné
nádoby, skleněné střepy - tabulové sklo. Prosím nevhazujte:
keramiku, porcelán, autosklo, drátěné sklo a zrcadlo.
PLASTY: do ţlutých nádob můţete odhodit: PET láhve od nápojů
(prosím nezapomeňte je sešlápnout), kelímky, sáčky, fólie, výrobky a
obaly z plastů, polystyrén. Prosím nevhazujte: novodurové trubky,
obaly od nebezpečných látek (motorové oleje, chemikálie, barvy
apod.)
Dana Petržílková, referent odpadového hospodářství
nahoru - obsah

Volby
Program Sdruţení Unie svobody - Demokratická unie a
nezávislých kandidátů pro volební období 2006 - 2010
Ţivotní prostředí
- zajistit takový způsob likvidace komunálního odpadu, který bude
šetrný k ţivotnímu prostředí, nebude nadměrně zatěţovat městský
rozpočet a bude kompatibilní se systémy likvidace komunálního
odpadu okolních obcí,
- zajistit bezproblémové souţití lidí a psů v našem městě,
- prosadit důsledné dodrţování ochrany ovzduší v našem městě dodrţování zákonných limitů u všech stacionárních zdrojů znečištění,
- zasadit se o dodrţování klidu v neděli a o státních svátcích.
Zdravotnictví
- vytvořit prostředí pro zjednodušení kaţdodenního ţivota zdravotně
postiţených jak z našeho města, tak i z okolních obcí,

- zvýšit úroveň stávající zdravotní péče (dětský a praktický lékař),
- umoţnit obnovení zdravotní pohotovosti v našem městě a její
doplnění o zubní pohotovost, která je někdy dostupná aţ v krajském
městě.
Školství
- zajistit celoroční provoz mateřské školy,
- umoţnit provozování všech halových sportovních disciplín a činností
v odpovídajícím prostředí,
- pomoci vedení jednotlivých školských zařízení s materiálním
zajištěním a personálním obsazením.
Kultura
- vybudovat víceúčelový sál, důstojné prostředí pro potřeby města a
činnost společenských organizací a zajistit jeho provozovatele,
- dokončit rekonstrukci budovy bývalého kina,
- pokračovat v organizaci jiţ "tradičních" společenských akcí, rozšířit
jejich počet.
Cestovní ruch
- dokončit jednotný informační systém,
- sjednotit aktivity města a jednotlivých podnikatelů v oblasti
cestovního ruchu,
- zlegalizovat podnikání všech ubytovatelů v našem městě,
- zasadit se o vznik turistické ubytovací kapacity typu hostel (např.
ubytovna na městském stadionu).
Sport a zájmová činnost
- umoţnit široké veřejnosti vyuţívání všech sportovišť města,
- zajistit ekonomický provoz městského sportovního areálu u DPS
(fotbalové hřiště, baseballové hřiště, ubytovna, restaurace), případně
jeho rozšíření o další zařízení (hřiště na tenis nebo volejbal),
- umoţnit zřízení ledových ploch na městských pozemcích pro zimní
bruslení,
- v běţeckém areálu na Muchomůrce oddělit lyţařské stopy od pěších
tras, zřídit zimní propojení Dolního Maršova s lyţařským areálem
Duncan a Košťálka mimo hlavní komunikaci,
- zřídit a vyznačit cyklostezky,
- vyřešit vztah města a lyţařského oddílu a společně se zasadit o další
existenci areálu na Duncaně,
- permanentku na vleky pro všechny děti ve Svobodě nad Úpou
- organizovat burzy sportovních potřeb a oblečení.
Rozvoj města
- zasadit se o uţší spolupráci s okolními obcemi ve všech oblastech

ţivota města,
- zkvalitnit a zhospodárnit zimní údrţbu místních komunikací, dokoupit
techniku na frézování chodníků a komunikací,
- zajistit odpovídající prostory pro městské technické sluţby a
dobrovolné hasiče,
- rozšířit síť chodníků a veřejného osvětlení o "zapomenuté" lokality,
- pro realizaci investičních záměrů města čerpat finanční prostředky z
evropských rozvojových fondů,
- poţadovat od zaměstnanců města profesionální přístup a větší
vstřícnost při jednání s občany,
- uvést do ţivota fungující systém úklidu města a údrţby městské
zeleně,
- zavést důslednou kontrolu městských financí,
- podporovat spolupráci s městskou policií Trutnov.
Doprava
- vybudovat systém regulovaného parkování na celém území města
pro letní i zimní období (Rýchorské sídliště, centrum města, klienti
místních ubytovatelů v zimním období),
- podpořit ţelezniční dopravu do našeho města,
- podporovat provoz skibusu se zajištěním přepravy školáků,
- vybudovat propojení středu Svobody s Janskými Lázněmi stezkou
pro pěší a cyklisty
- zkvalitnit dopravní značení v obci a obnovit oddělení cyklistů od
automobilů na hlavním silničním tahu ve městě.
TO VŠE SI DOVOLUJÍ NABÍDNOUT A SPLNIT NAŠI KANDIDÁTI
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
DĚKUJEME ZA VAŠI DŮVĚRU

DILEMA VOLIČE
Je podzim a kromě krásného počasí tady máme opět komunální
volby…… Zase budeme přemýšlet, komu dáme a naopak nedáme svůj
"hlas". Při posledních volbách jsme měli malou výhodu pří
rozhodování, neboť většina z nás chtěla zásadní změnu.
"Dlouholetého" starostu jsme nahradili novou tváří v podobě mladé
sympatické a pohledné starostky, která byla postavena před nelehký
úkol. Musela nejprve přerušit vazby, následky a důsledky vlády
jednoho člověka v našem městě a zároveň musela přesvědčit občany,
ţe tato "změna" byla správná a hlavně nutná. Situace byla ještě

sloţitější, vzhledem k přístupu některých členů zastupitelstva, kteří uţ
z principu, ţe lepší je uškodit něţ "pomoci", nespolupracovali a raději
hájili osobní zájmy před městskými. Při pohledu na jejich docházku na
zasedání zastupitelstva nejlépe vidíme, jaký měli doopravdy zájem o
rozvoj města, který slibovali ve svém volebním programu.
Nové komunální volby jsou za dveřmi a naše dilema je tady opět.
Necháme dokončit stávající starostku její "rozdělanou" práci a
pomůţeme jí zvolením takového zastupitelstva, které ji bude
podporovat a zároveň respektovat anebo se necháme "ohromit"
lákavou reklamní barevnou broţurkou, která se dostala nyní do našich
schránek, kde naše město vypadá jako spokojené "alpské středisko" a
jejíţ součástí byl "pamflet", který soudný člověk nemohl ani dočíst do
konce, neboť uráţel všechny poctivé spoluobčany a zároveň je
odrazuje od účasti ve volbách.
Naštěstí je v našem městě dost rozumných a "normálních" lidí a
také nových, mladých voličů, kteří ví o této skupině lidí "své" a
nenechají se zmanipulovat. Závěrem bych chtěl poţádat spoluobčany o
co největší účast při letošních volbách, jejichţ výsledek bude i
odrazem dalšího politického vývoje v naší zemi. Mnoho štěstí.
Alexandr Nekvinda
Váţení občané,
nejsem přítelem vyměňování názorů přes místní noviny, ale při
minimální účasti občanů na zasedání zastupitelstva je to jediná
moţnost. Důkladně jsem si přečetl programy dostupných volebních
stran. V hlavních bodech by se pravděpodobně našla shoda všech
zastupitelů. Jde hlavně o to, aby nově zvolené zastupitelstvo začalo
zodpovědně pracovat. Myslím si, ţe se nedá z dosavadních slovních
přestřelek porovnávat období 1994-2002 a období 2002-2006.
Kaţdé zastupitelstvo za vedení starosty mělo jiné podmínky ke
správě městského majetku. Z pohledu občanů bych hodnotil právě
končící volební období za horší, protoţe se z předsevzetí a plánů na
začátku volebního období udělalo málo. Jenom na oţivení paměti problémy v hasičském sboru, pronájem stadionu s budovou,
nefungující komise při MÚ, nečinnost kontrolní komise MÚ, besedy s
občany před zastupitelstvem bez zápisu apod. Byl bych strašně rád,
aby po volbách zůstali všichni kandidáti tak aktivní ku prospěchu
města, jak se prezentují ve svých volebních programech. Naše
sdruţení jiţ představilo moţnosti, jak by jednotliví kandidáti chtěli
pomoci při vytváření lepší a krásnější Svobody. Doufám, ţe budou
takto postupovat i další kandidáti z volebních stran, včetně těch, kteří
se nedostanou do zastupitelstva. Nic přece nebrání občanům, aby
přiloţili ruku k dílu pro rozvoj města.
Chci vyzvat co nejvíce občanů, aby šli k volbám a pokusili se

vybrat z devadesáti kandidátů ty kandidáty, u kterých je záruka práce
ve volebním období 2006-2010. Nedejte na sliby různých studií
rozvoje města, které nemají reálnou moţnost financování z rozpočtu
města. Dejte důvěru lidem, kteří pro město jiţ něco vykonali a chtějí
dále pracovat. Hlavně pak kontrolujte plnění slibů během celého
volebního období a nedostatky kritizujte na veřejných zasedání
zastupitelstva.
Na závěr připomínám, ţe naše SDRUŢENÍ PRO LEPŠÍ A
KRÁSNĚJŠÍ SVOBODU nabízí v programu jenom to, co můţeme
vykonat. Můţeme to vyjádřit třemi slovy: VÍME, CHCEME,
DOKÁŢEME!!
Miroslav Hedvičák, kandidát do zastupitelstva ve volbách 2006
Naši kandidáti: Lucie Trnková (39), Pavla Slováčková (34), Miroslav
Hedvičák (61), Jaroslav Ritter (56), Ing. Jana Čermáková (44),
Marcela Fleischerová (37), Oto Ondruš (54), Markéta Vydrová (29),
Robert Roudný (30), Eva Procházková (55), Radek Slováček (34), Jiří
Mičánek (29), Jaroslava Piklová (33), Petr Horáček (35), Věra
Klapperová (59)
Děkujeme všem občanům, kteří podpisem na petiční listině umoţnili
našim členům kandidovat v komunálních volbách 2006. Srdečně Vás
zveme k volbám. Budeme vděčni za případnou podporu!

Váţení spoluobčané,
před několika dny mi byl jako všem občanům ve Svobodě nad
Úpou doručen volební program občanského demokratického sdruţení
společně s podpůrným dopisem pana Slaniny, který se týká především
mé osoby. Nechci reagovat na pomluvy a na zkreslené informace
vytrţené z kontextu, které tento dopis obsahoval.

Pouze vám přiblíţím fakta, které pan Slanina opomenul. Pan
Slanina byl po celé čtyři roky vyjma několika měsíců předsedou
finančního výboru a členem zastupitelstva. Tento výbor předkládal
veškeré investiční akce, návrhy rozpočtů, ale také byl zasvěcen do
všech akcí, které se financí týkaly. Starostka má stejný hlas jako
kaţdý jiný zastupitel a pokud mi je známo, ţijeme v demokratické
zemi s moţností svobody projevu a názoru. A pokládám zastupitele za
svéprávné dospělé lidi s moţností se svobodně rozhodnout ve
prospěch města a jeho obyvatel.
Předkládám fakta týkající se "mnohamiliónové" rezervy
zanechané městu po působnosti bývalého zastupitelstva výpis z účtu
města ke 30. září 2002 fondu rezerv a rozvoje (FRR) který činil
616.941,- Kč a "bezdluhovosti" města (výpis z přijatého úvěru na
teplofikaci města), který činil 4 503 000,- Kč při mém nástupu do
funkce starostky. Dluh je samozřejmě v dnešní době vyšší vzhledem k
přijatému úvěru na rekonstrukci ZŠ, kterou mimochodem jak vás pan
Slanina informoval, prosadila většina zastupitelů a byla jiţ připravena
v minulém zastupitelstvu. Akce se dokončila a to, ţe pro ni hlasovala
většina a já plus tři další ne, je prostě realita. I kdyţ se nám
nepodařilo většinu přesvědčit o jiné variantě, která byla především o
jiném technickém řešení a ne o rušení druhého stupně, akci jsme
společně dokončili.
Jinak mi tato forma předvolební kampaně připadá přinejmenším
velice neseriózní a děkuji všem stranám, které ve svých programech
ukázaly, ţe chtějí pro Svobodu něco udělat a nepotřebují pouze špinit
mou osobu potaţmo zastupitelstvo tohoto volebního období.
Dagmar Berrová
nahoru - obsah

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






NAŠE MILÁ MAMINKA A BABIČKA … paní VLASTA BEKROVÁ
... oslaví 26. října 2006 své 81. narozeniny! Všechno nejlepší a
hodně zdraví jí přejí její dcery Lada, Vlasta a Miluška s
manţelem a sedm vnuků a 9 pravnuků.
JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici na šití stanů - NÁSTUP IHNED. Bliţší informace
dostanete na tel. 499 871 118 nebo mob. 602 466 579.
LYŢAŘSKÝ ODDÍL … pořádá vţdy od 8 hodin ráno pravidelné
sobotní brigády na Duncanu pro členy lyţařského oddílu TJ
Svoboda. Bliţší informace p. Kadrmas - tel. 732 837 002







PRONAJMU GARSONIERU 32 m2 … v Maršově I. Ihned k
nastěhování. tel. 777 943 923
PRONAJMU BYT 1+1 + komora … na Rýchorském sídlišti s
přípojkou na Internet. Volný od 1. září 2006. informace na tel.
737 945 197.
VYMÉNÍME BYT 4+1 … v O.V. Na Rýchorském sídlišti za 3 +
1+ doplatek tel. 603 272 007
NAJDE SE POCTIVÝ NÁLEZCE?? … Proti Rýchorce stavějí dva
mladí dělníci slovenské stavební firmy novou autobusovou
zastávku. Pracují precizně, stavba rychle roste, ale bohuţel
jeden z nich dnes (v úterý) ráno ztratil hnědou peněţenku s
obrázkem antilopy s důleţitými doklady a nemalou finanční
částkou (na nákup stavebního materiálu). Pokud víte o někom,
kdo peněţenku našel a neví, co s ní má dělat, poraďte mu.
Děkujeme nálezci.
-so





Rybářský krouţek … je kaţdou středu ve svobodské škole od
15.30 do 17.30 hod! Sraz před školou, vezměte s sebou
přezůvky, sešit a tuţku!! Noví zájemci jsou stále vítáni!!! Radek
Slováček, pytlak@centrum.cz, www.rybymarsov.unas.cz
POČÍTAČOVÉ ŠKOLENÍ PRO SENIORY VE ŠKOLE!!! … Od
října 2006 opět funguje počítačové školení pro veřejnost. Kurzy
vedou pánové Jan Hainiš a Stanislav Kopiš. Kurz bude probíhat
aţ do vánočních prázdnin. Celé školení je zadarmo. Zájemci se
ještě mohou přihlásit telefonicky na čísle 731 481 922 u pana
Hainiše. Úvodní schůzka všech zájemců o počítačovou výuku
bude ve středu 18.10.2006 v 18,00 hod. ve škole!
nahoru - obsah

