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Úvodník - Šestnáct dní do voleb!
VOLBY UŢ NA OBZORU!
Vyberte si - strany nebo osobnosti?
Na Městském úřadu jiţ máte připravené volební lístky - pokud se
ovšem dá papíru o rozměrech A3 (našich rozevřených novin) říkat
lístek. Já se musím dnes nejprve omluvit panu Stanislavu Feikovi,
jehoţ jméno mi při přepisování volebních seznamů vypadlo. Tou
omluvou ho na oplátku více zviditelním.
Určitě jste zvědaví na voličskou účast v našem městě. Věřím, ţe
bude vysoká, protoţe i v minulosti se pohybovala kolem 70%. Letos
navíc máme rekordní zájem o posty kandidátů - a šest volebních stran
s kompletními počty kandidátů také o něčem hovoří. Sympatický je
také zvýšený zájem ţen o komunální politiku. Ţeny tvoří třetinu všech
kandidátů - a u jedné volební strany dokonce polovinu. Můţete si to na
přiloţeném přehledu spočítat. Nejen doufám, ale i věřím, ţe větší
zastoupení ţen přinese do politiky více sociálního cítění i
společenského jednání a méně arogance. Třeba se postupně tento
trend rozšíří i na celostátní politiku - a voliči začnou mít větší důvěru k
politikům a větší zájem o účast na volbách.
Dnes si ještě zopakujeme názvy a losovaná čísla volebních stran v
našem městě:
1) Občanská demokratická strana
2) Nestraníci (politické hnutí)
3) Sdruţení US-DEU, NK
4) 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"
Připomínáme, ţe máte tři způsoby, jak můţete pro své kandidáty

získat mandát:
a) Můţete si vybrat jednu volební stranu - a do čtverečku před
jménem strany napíšete kříţek. Tím dáváte hlas všem patnácti členům
Vámi volené volební strany. Pokud chcete někoho na seznamu
posunout dopředu na volitelné místo, můţete mu dát preferenční hlas
tím, ţe číslo před jeho jménem zakrouţkujete.
b) Druhý způsob volby je napříč kandidátkou. Zakříţkujete ty osoby
(celkem 15) v obdélníčku před jménem kandidátů, které byste chtěli
ve "svém" zastupitelstvu mít.
c) Třetím způsobem je kombinace obou předchozích způsobů.
Zakrouţkujete několik Vám sympatických kandidátů v obdélníčcích
před jejich jmény - a potom ještě dáte kříţek volební straně, které
dáváte zbývající počet hlasů do patnácti.
Do příštích novin Vám ještě pro názornost přidáme nákres těchto tří
způsobů volby. Rádi zodpovíme všechny dotazy.
St. Ondráček
Připomínáme devadesátku kandidátů:
1. Dagmar Berrová, Bohuslav Krčmář, Robert Plecháč, Michal
Bavor, Mgr. Jan Hainiš, RNDr. Radko Tásler, Miloš Tomeš, Martin
Vachek, Pavel Dvořák st., Ing. Věra Javůrková, Pavel Dvořák
ml., Jan Kapucián, Vilém Kaňka, Miroslav Bahník, Jana
Trejbalová
2. Jan Horák, Emanuel Grubner, Petr Iliev, Standa Feik, Jitka
Cardová, Eva Haladynová, Norbert Fleischer, Stanislav Kopiš,
Jan Horák ml., Jaroslav Macháček, Dagmar Tlachačová, Helena
Bernardová, Michal Rydval, Tomáš Imrišek, Marie Scibiriová
3. Alexandr Nekvinda, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Filip Poláček,
Zdenka Dvořáková, Marie Hajdíková, Josef Martínek, Kristina
Skučková, Blanka Glossová, Kamil Blaţek, Roman Pačes, Jiří
Eliášek, Otakar Tlachač, Ivana Jelínková, Dana Šritrová, Alena
Táslerová
4. Ing. Milan Oravec, Mgr. Petr Hynek, Mgr. Jan Korbelář, MUDr.
Dana Hůrková, MUDr. Karolína Feduňová, Petr Vlček, Mgr.
Kateřina Horáčková, Mgr. Karel Ševčík, Mgr. Anita Báchorová,
Jaroslav Hettler, Eva Hlávková, Radim Turyna, Jiří Pilný, Marie
Pešková, Rudolf Leitgeb
5. Ing. Jiří Špetla, Lenka Stránská, Miloš Machan, Pavel Vlček, Jan
Veverka, Siegfried Patzelt, Jana Ewingerová, Jiří Šprinc, Radka
Celbová, Tomáš Matějka, Jitka Miškovská, Karel Stránský,
Jaroslav Kosina, Zdeňka Zavrtálková, Jaroslav Hettler ml.
6. Lucie Trnková, Pavla Slováčková, Miroslav Hedvičák, Jaroslav
Ritter, Ing. Jana Čermáková, Marcela Fleischerová, Oto Ondruš,

Markéta Vydrová, Robert Roudný, Eva Procházková, Radek
Slováček, Jiří Mičánek, Jaroslava Piklová, Petr Horáček, Věra
Klapperová
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Naši muţi jsou na 4. místě aktuální tabulky a mají čerstvý skalp lídra
tabulky Baník Rtyně!!
9. kolo
MFC Svoboda - Baník Rtyně 3:2 (!!)
10. kolo
MFC Svoboda - Bílá Třemešná B 1:1
muţi III.tř.: zbývající zápasy podzimní části soutěţe:
11 ne 8.10. FC M.Buky B - SK Svoboda
12 ne 15.10. SK Svoboda - So D.Branná A
13 ne 22.10. TJ Lánov B - SK Svoboda
14 ne 29.10. SK Svoboda - Sp Úpice B
Dorost:
8. kolo: MFC Svoboda - Sp Pilníkov 2:14
9. kolo: Baník Rtyně - MFC Svoboda 10:1
St.ţáci: (drţí 17. místo v tabulce)
8. kolo: MFC Svoboda - FKM C Úpa 0:14
9. kolo: Dol. Branná - MFC Svoboda 13:0
Přípravka C: (5. kolo)
Baník Ţacléř - MFC Svoboda 6:2
MFC Svoboda - Mladé Buky 1:4
FK Poříčí - MFC Svoboda 4:2
BASEBALL
Tým Patriots Liberec, ve kterém hraje také sedm našich
odchovanců, bohuţel v baráţi o Extraligu 2007 nepřešel přes velmi
silný tým Olomouce. Na závěr sezóny se rozloučí na silně obsazeném
turnaji, který pořádá Tempo Praha o víkendu 13.-15. října v Praze:
"Poslední Homerun".
Také našemu muţskému týmu SB Rýchory nedopadl dobře vstup
do baráţe o ČML 2007. V sobotu jsme na hřišti v Mladých Bukách

podlehli 0:7 výbornému týmu Titans Tempo Praha, ve kterém hrálo
pět extraligových hráčů a při jejich perfektní hře na pálce i v poli
neměl náš tým bez celé řady výrazných opor a doplněný čtyřmi juniory
šanci na úspěch. Příští soboru hrajeme doma ve 14 hod. s moravským
týmem Frýdek - Místek a věříme, ţe si svou reputaci u diváků
napravíme.
PŘÍPRAVKU pro kluky i děvčata od čtyř let rozjíţdíme ve Svobodě
i v Mladých Bukách současně. Vyuţíváme posledních podzimních dnů
kaţdé úterý od 16 hod. k ochutnávce na hřišti u sokolovny ve Svobodě
(při nástupu podzimních plískanice přejdeme do herny ve škole) a ve
čtvrtek od 15 hodin máme k dispozici tělocvičnu i hřiště na ZŠ Mladé
Buky. Věnujeme se všeobecné sportovní průpravě (drobné hry,
základy atletiky, základy míčových her) - a na jaře zahájíme se
sousedy školní ligu v T-ballu (pálkovaná ze stativu s měkkým míčem).
Nechceme přetahovat děti jiným sportům - ale nabídneme všem
ideální doplněk jejich programu. Po skončení sezóny letních sportů a
před zahájením lyţařské sezóny budeme organizovat kaţdou sobotu
dopoledne sportovní akce pro děti a mládeţ. Máme k tomu zajištěný
pronájem tělocvičen i vhodné instruktory.
V. ročník HUBERTOVY JÍZDY
v sobotu 30. září 2006 v 10 hod. na louce u ZŠ Mladé Buky se
dokonale vydařil. Rekordní počet koní, jezdců i bryček a nádherné
počasí přilákalo spoustu diváků. Manţelé Říhovi děkují všem
sponzorům, jezdcům i divákům za báječnou spolupráci.
6. HUBERTOVA JÍZDA se koná 21. října 2006 v Horním
Maršově. Začátek je v 10 hod. na louce u Albeřického rybníka. Všichni
jste srdečně zváni, ale prosíme o potvrzení účasti koní a jezdců z
důvodu omezeného počtu účastníků.
Petra Prausová
HASIČI - ŢENY ZE SVOBODY
zvítězily na dalších závodech! V sobotu 30.9.2006 jsme se
podruhé pokusily o štěstí na závodech v Havlovicích n. Úpou ve sloţení
Verča a Tereza Borůvkovi, Aneta Hejnová, Marcela Bártová, Barbora
Hrnčířová, Izabela Hrnčírová a Lucie Trnková. Byly to naše druhé
závody, první se nám zdařily, a tak chuť znovu zvítězit byla mnohem
větší neţ tréma. Ale náročné tréninky se vyplatily a přinesly další
ovoce a znovu jsme zvítězily a odvezly si i putovní pohár, který se
pokusíme další dva roky obhájit, aby nám jiţ zůstal. Tento pohár je
vystavený u našeho trenéra Pavla Borůvky - oprava elektronářadí a
zahradní techniky v Havlovicích. Letos pojedeme ještě na jedny
závody a to do Stráţkovic - O STRÁŢKOVICKÝ KOLÁČ a doufáme. ţe
se nám i na těchto závodech bude dařit.

MLADÍ HASIČI
Nové kolo hry "Plamen" se uskutečnilo 23.9.2006 v Malých
Svatoňovicích. Jeli jsme tam s téměř všemi dětmi a zúčastnili jsme se
závodů ve dvou kategoriích: mladší i starší ţáci. Byly to velmi
namáhavé závody, protoţe to nebyl pouze mírně vlnitý terén, ale
velice prudké a dlouhé stoupání. Děti se velice snaţily, ale pokaţdé to
nejde vyhrát, protoţe starší ţáci jsou do 15 let a my tam letos po
přestupu z mladší kategorie do 11 let máme mrňousky z první třídy.
Ale i tak se s tímto velice náročným závodem poprali jak nejlépe jim to
šlo a na jaře jiţ budou mít určitě více štěstí. 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 se uskuteční 14.
října 4. turnaj se uskuteční 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
www.skjanskelazne.cz /stolní tenis/pohár města Svobody nad Úpou.
Pro zájemce o činnosti oddílu a pronájem herny jsou informace také
na této internetové adrese.
Petr Bureš
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Zájmové krouţky na škole začaly pracovat. Největší zájem je o
krouţky počítačů, keramiky a břišního tance.
2. Je potěšující, ţe v letošním roce stoupl počet ţáků ve škole. Díky
tomu jiţ nemusíme mít spojenou 3. a 4. třídu. Od 29.9.2006
jsou jiţ třídy rozděleny a třídní učitelkou ve 3. třídě byla
jmenována Mgr. Milada Pleskačová, třídním učitelem 4. třídy
zůstává Mgr. Stanislav Kopiš.
3. Ve čtvrtek 5.10.2006 se ţáci 1. a 2. ročníku vypraví do Janských
Lázní na divadelní představení.
4. V letošním roce máme v plánu opět uspořádat sportovně
poznávací pobyt u moře. Tentokrát jsme pro děti vybrali italské
Caorle. Pobyt je opět cenově přístupný - cca 5 000.- Kč. Rádi

bychom naplnili autobus pouze našimi ţáky, ale zatím není
zájem takový, jaký bychom si představovali. Myslíme si, ţe
minulé zájezdy byly velice úspěšné. Prosíme tedy všechny
rodiče, babičky a dědečky, aby vše ještě zváţili a promysleli.
5. Počítačové školení opět ve škole Od října 2006 opět plánujeme
počítačové školení pro veřejnost. Kurzy povedou pan Hainiš a
pan Kopiš. Kurz bude probíhat do vánočních prázdnin. Celé
školení je zadarmo. Zájemci se mohou přihlásit telefonicky na
čísle 731 481922 u pana Hainiše. Úvodní schůzka všech zájemců
bude ve středu 18.10.2006 v 18,00 hod. ve škole.
6. Od středy 4. října 2006 se přesouvá rybářský krouţek do školy
ve Svobodě nad Úpou!! Krouţek bude 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!!! Z důvodu horší dopravy dětí do Maršova (hlavně v
zimě) jsem přijal nabídku ředitele Svobodské školy Mgr. Jana
Hainiše na přesunutí krouţku právě do Svobody!! Myslím si, ţe
dosaţitelnost pro děti z okolí bude jednodušší!!! Radek Slováček
7. Myslete na zadní kolečka! 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. Organizace školního vyučování Ve školním roce 2006/2007 se
mohou školáci těšit na podzimní prázdniny, které připadnou na
čtvrtek 26. října a pátek 27. října 2006. Vánoční prázdniny
budou zahájeny v sobotu 23. prosince 2006 a skončí v úterý 2.
ledna 2007. Vyučování začne ve středu 3.1.2007. Jednodenní
pololetní prázdniny připadnou na pátek 2. února 2007. Jarní
prázdniny pro náš region jsou hned na počátku února - od 5.2.
do 11.2.2007. Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 5.
dubna a pátek 6. dubna 2007. Hlavní prázdniny budou trvat od
pondělí 2. července do pátku 31. srpna 2007. Období vyučování
v dalším školním roce 2007/2008 začne v pondělí 3. září 2007.
9. Asociace školních sportovních klubů (AŠSK) zahájí sérii školní,
okrskových a okresních přeborů v celé paletě oblíbených sportů.
Předpokládáme, ţe do příštího vydání SF budeme znát
termínovou listinu na celý školní rok. Rádi ji dáme ţákům k
dispozici.
10.
Šachy jiţ zapustily kořeny na
školách v údolí Úpy. Rádi bychom
uskutečnili první utkání pětičlenných
druţstev sousedních škol ještě před
Mistrovství ČR ţáků do 16 let, které se
uskuteční 21.-28.10. v hotelu SIRÉNA

v Janských Lázních. Účast na M ČR si zajistil syn našeho
bývalého ţáka Ády Rýdla a šance vidět šachový šampionát na
vlastní oči se nám nenaskytne příliš často.
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŢ - DIGITÁLNĚ MLADÝMA OČIMA
bude pokračovat! Vyhodnotili jsme výsledky vyhlášené soutěţe k
Rudolfovým slavnostem, ale pokračujeme dlouhodobou formou
soutěţe - která má název FOTKA MĚSÍCE ŘÍJNA (pak listopadu, atd.).
Soutěţíme opět ve dvou kategoriích I. ţáci a ţákyně ZŠ II.
studenti středních škol a učilišť. Soutěţící mohou posílat kaţdý měsíc
digitálně tři fotografie s volnou tématikou na email: stondr@volny.cz
. Porotu, která zhodnotí všechny fotografie bez jmen autorů a na závěr
kaţdého měsíce vyhlásí výsledky, sestaví vedení ZŠ.
Kam posílat soutěţní fotky? Zatím ještě na mailovou adresu
stondr@volny.cz, ale chceme zmodernizovat systém zaloţením
webových stránek, kam by soutěţící posílali své fotografie - a kde by
také bylo moţné listovat ve fotoalbu
jednotlivých měsíců soutěţe.
Prosíme o připojení informací, které zajímají
čtenáře:
1) Jméno a věk autora
2) název fotografie (není povinný)
3) datum a místo záběru
4) druh fotoaparátu, případně objektivu,
kterým byl snímek pořízen
Těšíme se na Vaše snímky!
-so
nahoru - obsah

Rekapitulace volebního období 2002-2006
...čtěte zde...
nahoru - obsah

Setkání s mykologem Jiřím Hákem
Letošní rok se zcela určitě zapíše do

paměti houbařů především nadměrným výskytem hřibů. Od srpna do
září si jimi dokázal naplnit košík snad kaţdý. Kromě houbařů
třímajících v jedné ruce koš a ve druhé nůţ, můţeme v lese potkat i
mykology. Čím se liší od houbařů? Není to těţké je poznat. Je jich
málo a místo košů a noţů mají v rukou lupu či fotoaparát, nebo si něco
zapisují do notýsku. Nezajímají je pouze dobré jedlé houby, ale vše, co
v lese vyroste. Radost jim udělá i nález houbičky nepatrných rozměrů
a zlobí se na ty houbaře, kteří co neberou, to rozkopou. "Kaţdá
houbička je součástí přírody a v ní má svůj význam", říká mykolog
Jirka Hák, kterého jsem navštívil, abych se dozvěděl, jak se stal
mykologem, co ve své činnosti dokázal a jaké jsou jeho záměry do
budoucna.
Mrzí mě, ţe jsem s sebou při návštěvě neměl diktafon (a ještě
lépe pár ţáků s poznámkovými sešity) abych mohl nejen čtenářům, ale
také ţákům a učitelům reprodukovat zajímavý rozhovor, při kterém
jsem pochopil, jaké asi měl pocity Kolumbus, kdyţ objevoval Ameriku
(čuměl jsem jako vejr!). Na ten diktafon určitě jednou dojde, ale zatím
alespoň střípky z rozhovoru:
Jirka se věnoval houbaření jako
kdekdo ve Svobodě i v celé republice.
Jednou při procházce Trutnovem uviděl ve
vývěsní skříňce pozvánku na promítání
diapozitivů a výstavku hub mykologického
spolku. Bylo to v roce 1970 - a tady začínal
jeho hluboký zájem o houby. Na základě
doporučení předního znalce hub
trutnovského mykologického krouţku pana Baţanta, navázal kontakt s
význačným českým mykologem MUDr. Josefem Herinkem z Mnichova
Hradiště. Ten se pak po dlouhá léta stal Jirkovým učitelem. Určoval
mu desítky zásilek hub, pomáhal mu zorientovat se v překrásném, ale
i sloţitém světě hub. V roce 1978 podává jeho učitel společně s Doc.
Ing. Příhodou doporučení přijetí Jiřího Háka do Vědecké společnosti
pro mykologii při ČSAV. To jiţ Jirka publikuje o houbách na školách a v
různých spolcích (např. u zahrádkářů). Stává se uznávaným znalcem
některých rodů hub, především pak pavučinců a holubinek. O nich
přednáší i v Praze na katedře botaniky Univerzity Karlovy.
Kromě výzkumné činnosti se Jirka dlouhá léta zabýval i vyuţitím
hub pro kuchyňské zpracování, především pak nakládáním hub do
sladkokyselých nálevů. V soutěţích o nejchutnější houby v nálevech se
stal třikrát mistrem republiky a s jeho recepty se setkáváme i ve
známé Smotlachově houbařské kuchařce.
Jiří Hák se v současnosti zabývá především mykologickým
výzkumem Krkonoš spojený s fotografickou dokumentací nalezených
druhů. Chystá seriál o houbách Krkonoš a pracuje na monografickém
díle o holubinkách. V lese, pokud není sám, chodí většinou s některým

ze svých mykologických přátel z Čech či ze zahraničí. Nejčastěji ale se
svým mykologickým přítelem Jirkou Kovačem z Trutnova, někdy se
svou přítelkyní Květou nebo se svou osmdesátiletou maminkou, která
se stále cítí mladá a dokáţe zdolat i náročné, více neţ 10 km dlouhé
výšlapy po horách. A kde najdete Jirku v zimě? Doma zkoumá houby
pod mikroskopem a hledá v literatuře ty druhy hub, které se mu
nepodařilo určit.
A co mu přát do budoucna? Mnoho
zajímavých náletů hub, splnění jeho
profesních záměrů a hlavně dlouhodobou
duševní a tělesnou zdatnost, jako má jeho
maminka.
pozn.red.: Rád bych pomohl Jiřímu
digitalizovat jeho bohatou fotografickou dokumentaci a zpřístupnit jeho
unikátní fotky veřejnosti (školy, knihovny).
-so
nahoru - obsah

Dopisy čtenářů
SLOVO DO PRANICE ...
Od roku 1999 vedu v naší obci krouţek mladých hasičů. Začínali
jsme od nuly, kdy minulé zastupitelstvo nám alespoň po troškách
činnost krouţku financovalo. Byly ale problémy přímo ve sboru (SDH),
kde některým členům vadilo, ţe děti se zdrţují ve zbrojnici. Proto jsem
zaţádala o pronájem klubovny za sokolovnou, kterou v té době
vyuţívali k pochybné činnosti narkomani, opilci atd. Městský úřad k
úlevě občanů, kteří bydlí v nejbliţším okolí mi vyhověl a dal mi tuto
klubovnu do uţívání na dobu neurčitou. Ze zmíněného domečku jsme
vyvezli plný náklaďák smetí, harampádí, zdi jsme omyli a okna a dveře
buď opravili nebo vyměnili.
Poškozené zdi jsme trochu opravili a alespoň vápnem nabarvili.
Na víc nebyly peníze, protoţe ţádné jen tak nikdo nedá a na překáţky
a nářadí si musíme peníze sami vydělávat, protoţe k dobrým
výsledkům na soutěţích to bez vlastního nářadí nejde. Letos v létě
jsme se uţ nemohli dívat na to, jak v nedůstojném a šeredném
prostředí děti jsou, a tak jsme se společně s několika nadšenci
rozhodli, ţe to dětem zvelebíme a uděláme krásné prostředí, aby rády
chodily do krouţku, protoţe se jim tam bude líbit a budou se na

schůzky těšit. Stálo nás to spoustu času, práce a hlavně vlastních
finančních prostředků.
Přesto se našlo spoustu zlých jazyků, kteří nám to kritizují. Ale
jak to máme dělat, kdyţ do hasičské zbrojnice nemáme přístup!? Nyní
jsem zaţádala radu města o schválení přístřešku na dříví, abychom
mohli nyní na podzim topit a děti nebyly zmrzlé, ale to jsem asi
neměla dělat, protoţe tato rada města v čele se starostkou obce nám
to zamítli, ţe si to nepřejí. Jsem velice rozhořčená, trávím s dětmi
spoustu času, dělám to zadarmo a pro radost, vím ţe těch pár dětí
(nyní 17) dělá něco pro sebe a nebudou z nich huliči trávy a
konzumenti alkoholu. Našemu městu se nelíbí, aby se mohly děti
důstojně scházet aspoň v této malé klubovně a mohly topit suchým
dřívím a spíš vůbec nějakým dřívím, které dostaneme od Střední školy
lesnické ze Svobody n.Úpou. Kdyby nebylo našeho krouţku a lidí, co
jim není jedno jak děti tráví volný čas, tak by uţ moţná tento
domeček lehl popelem, nebo se uţ dávno někdo předávkoval drogami
a naši nejvyšší ve městě místo toho, aby nám dali poţehnání a
podpořili všechny lidi co tady pracují s mládeţí, tak nám pouze házejí
klacky pod nohy.
Lucie Trnková
REAKCE NA ÚVODNÍK
Váţení občané, s pozorností jsem přečetl úvodník minulého OF a
nějak mu nerozumím. Pan Tásler měl tyto názory před čtyřmi lety a
jako zastupitel se měl o prosazení podnětů zasadit - peníze z EU,
třídění odpadů, informační systém a pod. Jestli se dobře pamatuji, tak
se mu podařilo v zastupitelstvu se starostkou prosadit "výhodný"
pronájem MŠ na Rýchorském sídlišti v Dolním Maršově. Věřím, ţe toto
občané zhodnotí a ve výběru nového zastupitelstva budou úspěšnější.
Miroslav Hedvičák
Reakce na reakci na úvodník
Hrdě se hlásím k tomu, ţe se mně podařilo prosadit „výhodný“
pronájem MŠ na Rýchorském sídlišti. Ve vytvoření expozice „ pouště
světa“ jsem ve spojení s projektem, který chce realizovat naše
společnost, viděl pro Svobodu velkou šanci. Sdruţení Boreas ve svém
začátku ovšem organizačně selhalo a kdyţ se i mým přičiněním
podařilo sehnat něco málo peněz, bylo asi uţ pozdě. Setkal jsem se
nejenom s nezájmem (vyjma starostky a několika dalších lidí), ale
někdy i s posměchem. Situace v okolních obcích byla podobná. A bez
podpory obcí nelze neziskový projekt realizovat a peníze se získávají
velmi obtíţně (tedy i z EU). Projekt však neusíná a nevím, zda nebude
muset být realizován někde jinde. A pokud se to povede, pana

Hedvičáka osobně pozvu. A informační systém? Všechno je otázka
peněz a pokud většina zastupitelů schvaluje prodej bytů do
soukromého vlastnictví pod cenou, tak se těţko něco, co stojí peníze,
prosazuje.
Radko Tásler
nahoru - obsah

Volební programy
2 - Volební program politického hnutí Nestraníci
- Knihovna - větší a důstojnější prostory, plus prostory pro činnost
matek s dětmi.
- Zdokonalení a zkvalitnění zimní údrţby.
- Vytvoření lanového centra v areálu stadiónu navazující na menší pláţ
na břehu řeky pro osvěţení v letních měsících.
- Vyřešit dohledání historických nároků města na lesy.
- Podpora školních a předškolních zařízení.
- Zkvalitnění přístupu ke školním sportovním zařízením včetně letních
měsíců.
- Potírání šedé ekonomiky ve Svobodě nad Úpou.
- Obnova basebalového hřiště.
Jan Horák st., Emanuel Grubner ml., Petr Iliev, Stanislav Feik, Jitka
Cardová, Eva Haladynová, Norbert Fleischer, Stanislav Kopiš, Jan
Horák ml., Jaroslav Macháček, Dagmar Tlachačová, Helena
Bernardová, Michal Rydval, Tomáš Imrišek, Marie Scibiorová
5 - Sdruţení pro rozvoj kultury a sportu
Váţení občané,
Většina našich kandidátů se v našem městě narodila, nebo v
něm ţije jiţ mnoho let, většinu z nás znáte jistě osobně. Jsme vesměs
parta lidí, kteří fandí sportu, ať jiţ aktivně, nebo pasivně.
Mezi námi najdete lidi, kteří se starají o mládeţ, sportují, nebo se
různě podílejí na organizaci sportovních a kulturních akcí. Pokud od
Vás dostaneme mandát, chceme pracovat se všemi Vámi zvolenými
zastupiteli na rozvoji našeho města. Jak jiţ z názvu našeho sdruţení
vyplývá, naší prioritou bude sportovní vyţití dětí a mládeţe, poskytnutí
nově vybudovaných sportovišť místní škole a školce a tím přispět k
přílivu rodin s malými dětmi do města.
Za minulé volební období byla podpora sportu naším městem

mizivá, proto jsme se letos rozhodli kandidovat a tuto situaci nejen
napravit, ale vybudovat u nás v budoucnu opravdový sportovní areál,
který by slouţil široké veřejnosti a zároveň by byl by přínosem pro
turistiku ve městě. Pokud se má Svoboda stát turistickou obcí,
takováto věc je zapotřebí. Nechceme, aby sem lidé jezdili jenom
přespávat.
Co se kultury ve Svobodě týče, máme pocit, ţe nás sousední
obce kulturně "válcují", proto bychom rádi rozšířili repertoár akcí.
Chceme
1. zajistit finanční prostředky pro vybudování volejbalového hřiště,
tenisového kurtu a dětského hřiště v areálu fotbalového stánku MFC
Svoboda
- protáhnout veřejné osvětlení aţ k areálu, provádět zde zimní údrţbu
- podporovat fotbalový oddíl
2. Podporovat kulturní akce pro děti a mládeţ, ale i typu "Rudolfových
slavností" atd. ve sportovním areálu
3. Zlepšit komunikaci zastupitelů,jak mezi sebou, tak s obyvateli
města
4. Vyřešit parkování, zimní údrţbu komunikací, techniku, pověřit
odpovědnou osobu
5. Podporovat turistický ruch - spolupráce se svazkem obcí
6. Věnovat pozornost i "zapomenutým"částem obce (Dolní
Maršov,Nový Svět), opravit komunikaci na Rýchorském sídlišti, opravě
dětských hřišť a jejich údrţbě
Za naše sdruţení kandidují: Ing. Jiří Špetla, Lenka Stránská, Miloš
Machan, Pavel Vlček, Jan Veverka, Siegfried Patzelt, Jana Ewingerová,
Jiří Šprinc, Radka Celbová, Tomáš Matějka, Jitka Miškovská, Karel
Stránský, Jaroslav Kosina, Zdeňka Zavrtálková, Jaroslav Hettler ml.
6 - Kandidáti SDRUŢENÍ PRO LEPŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ SVOBODU se
představují voličům:
1. Lucie Trnková * 29.5.1967, školy SOU a SŠPP v Kopidlně jako
zahradnice pošťačka, rozvedená, 4 děti: Izabela studuje na SŠ
grafické v Jihlavě, Sabina na gymnáziu Úpice, Barbora a Filip ZŠ
Svoboda. Jsem předsedkyní školské rady, vedu krouţek mladých
hasičů. Mohu poradit a pomoci v úpravě zeleně, v mimoškolní
činnosti.
2. Pavla Slováčková *8.6.1972, jsem vdaná a mám 2 syny.
Vzdělání: ZŠ Svoboda nad Úpou, SOU obor kuchařka a institut
obchodní výchovy v Hradci Králové pro vedoucí provozoven. Po
studiu jsem dělala vedoucí kuchařku v mateřské školce i na
hotelu. Nyní pracuji v místní prodejně potravin jako prodavačka.
Jsem členkou rybářského spolku a pomáhám s kaţdoroční

3.

4.
5.

6.

7.

8.

9.

přípravou dětských rybářských závodů. Zúčastňuji se veřejných
zasedání městského zastupitelstva a zajímám se o to, co se ve
městě děje. Proto bych se po volbách ráda dostala do městského
zastupitelstva, abych mohla o chodu města taky trochu
rozhodovat, a pomohla vyřešit problémy např. s tříděním
odpadů, s venčením psů a problematikou cestovního ruchu,
obchodu a turismu ve Svobodě nad Úpou.
Miroslav Hedvičák * 12.8.1945 Vzdělání: vyučen a SPŠ strojní
Trutnov Povolání: podnikatel - majitel Měšťanského domu a
Bowlingového centra, člen České hospodářské komory - členem
dozorčí rady. Stav: ţenatý, děti Martin 38 let a Lucie 36 let.
Zapojení do činnosti sdruţení s cílem aktivně pracovat pro rozvoj
turizmu a podílet se na zlepšení třídění komunálního odpadu ve
městě.
Jaroslav Ritter 4.6.1950, vyučen kovář, klempíř. Mým ţivotním
krédem je "Budeme mí to, o co se přičiníme!"
Ing. Jana Čermáková *11.1.1962 Vzdělání: Vysoká škola
strojní a textilní v Liberci - obor ekonomika, dokončení v r. 1986
Stav: rozvedená Povolání: ekonomická ředitelka firmy sídlící v
Trutnově Děti: Barbora Čermáková, 22 let, studentka UK Praha,
Petr Čermák, 18 let, student gymnázia Trutnov Představa o
zapojení do činnosti sdruţení: Ekonomická oblast - vyuţití
profesních znalostí např. ve finanční komisi města, případně
pomoc při přípravě projektů pro získání dotací z EU ekonomické analýzy projektů apod. Oblast kultury - zapojení do
iniciativ, které budou směřovat k oţivení kulturního ţivota
města.
Marcela Fleischerová * 26.10.1968 středoškolské vzdělání,
soukromá podnikatelka, děti: dcera Aneta 6 let, syn Leonard 4
roky Koníčky: sport Představa: ráda bych pomohla ke zkrášlení
města, parčíky a bezpečné dětské koutky, sponzoruji malými
příspěvky malé hasiče.
Ota Ondruš *16.12.1951 - vyučený malíř pokojů, v současné
době zaměstnancem Státních lázní. Celý ţivot pracoval ve Sboru
dobrovolných hasičů v různých funkcích. Mezi jeho zájmy patří
prevence proti poţárům a široká paleta činností dobrovolných
hasičů.
Markéta Vydrová *24.10.1976 vyučená dámská krejčová. Byla
oporou softbalového týmu, který opakovaně získala titul
šampionek Evropy v softbalu. Jiţ šest let je v domácnosti - stará
se o dvojčata a denně jezdí do speciální školy v Trutnově.
Důvěrně zná problematiku speciální výchovy. Tou je také její cíl
v práci pro město.
Robert Roudný * 29.4.1976, SOU lesnické, svobodný Chtěl
bych se podílet na zlepšení třídění odpadu - a všech sportovišť

ve městě.
10.
Eva Procházková * 1.4.1951, Vzdělání: PgŠ-Litomyšl,
povolání: vychovatelka ŠD, stav-vdaná, děti: Šárka 31 let,
Štěpán 23let. Zapojení do činnosti sdruţení: práce s dětmi,
zapojení do kulturního a sportovního vyţití dětí, dětský park
/hřiště/ s bezpečnými průlezkami.
11.
Radek Slováček * 23.2.1972, ţenatý, 2 syny Jakuba 8 let
a Michala 4 roky. Pracuji 13 let jako technik ve firmě na výrobu
plastových oken v Jičíně. Pocházím z Mladých Buků a do
Svobody n.Úpou jsem se před 12 lety přiţenil. Mojí největší
zálibou je rodina a rybařina. Ve volném čase se věnuji výchově
rybářského potěru. Myslím si, ţe v našem městě je plno věcí,
které by se měli změnit k lepšímu! S programem našeho
sdruţení plně souhlasím a budu se snaţit pomoci při jeho plnění!
12.
Jiří Mičánek * 9.12.1976 Vzdělání: SPŠ elektrotechn.
Pardubice - obor elektronické počítačové systémy. Je ţenatý, má
dvě děti: hyperaktivní čtyřletou dceru Nelu a ročního syny
Jakuba. Povolání: soukromý podnikatel (pozn.red.: jezdí po
světě jako počítačový expert). Koníčky: rodina, sport Představa
o zapojení do činnosti sdruţení: Sportovní oblast - hrozně rád
bych pomohl městu k vybudování nějakého sportoviště nebo
"areálu" (tenis, volejbal, nohejbal) a podpořil rozvoj sportu pro
nejmladší.
13.
Jaroslava Piklová * 17.6.1973 SOU Klánovice - kuchařka
VESNA Janské Lázně, vdaná - syn Honza 7 let Chci pomáhat při
kulturním a sportovním vyţití dětí
14.
Petr Horáček * 13.2.1971 vyučen automechanikem,
zaměstnán jako řidič u Lesní správy. Jeho největším koníčkem je
fotbal, ale ve své sportovní kariéře patřil i mezi naše nejlepší
softbalové nadhazovače. Chce se věnovat práci s dětmi a
mládeţí ve sportovních přípravkách.
15.
Věra Klapperová * 5.1.1947 Vzdělání: gymnázium
Trutnov, knihovnická škola Brno. Nyní pracuji v obchodní
akademii v Janských Lázních jako sociální pracovnice. S
volebním programem našeho sdruţení plně souhlasím a budu
pomáhat s plněním jeho programu.

KDE? CO? A ZA CO?
O jednotlivých bodech našeho programu jsme jiţ voliče
seznámili. Dnes bychom chtěli na jednom příkladu voličům ukázat, jak
probíhá formování našeho programu - a jaký styl jednání si při řešení
problémů naše sdruţení představuje - a jaký by rádo vidělo u všech
kandidátů, kteří získají mandát:
1) Občan A přišel se zajímavým námětem: Zlepšit třídění odpadu

a za ušetřené peníze finančně pomoci penzistům nad 70 let a
maminám s novorozencem do jednoho roku zproštěním poplatku za
odvoz. Poţádali jsme naši ekonomku C, aby nám to propočítala.
Během dvou dnů jsme měli poţadovanou expertízu:
"Dobrý den, dívala jsem se na čísla týkající se svozu
komunálního odpadu a třídění odpadu. Ani v rozpočtu na rok 2005 a
2006 ani v závěrečném účtu města za rok 2005 není na příjmové
straně poloţka týkající se úhrady za třídění odpadu. Jediná příjmová
poloţka týkající se odpadu je místní poplatek za komunální odpad
vybíraný od občanů. Ten byl v roce 2005: 876 891 CZK. V roce 2006
se dle rozpočtu předpokládá poplatek ve výši 800 000 CZK." Potom
perfektně vyčíslila výdaje za uplynulé roky a závěr zněl:
"Při osvobození od povinnosti platit místní poplatek za svoz
odpadu pro důchodce a novorozeňata by byly příjmy města sníţeny od
důchodců (200 osob) asi 90 tisíc Kč, od maminek novorozenců (15) asi
6750,- Kč. Bohuţel, vzhledem k tomu, ţe zmínku o příjmech za třídění
odpadů jsem neobjevila, nedokáţu posoudit, zda je tento propad
moţno zkvalitněním třídění odpadů kompenzovat." Mailem jsme se
dotázali jedné úřednice na radnici - paní B - a během hodiny jsme měli
kvalifikovanou odpověď. Nejprve vyčísleny všechny příjmy za tříděný
odpad v posledních letech a potom celkové vyjádřen, které ocituji: "Z
uvedených čísel vyplývá, ţe lidé se třídit snaţí a mnoţství vytříděného
odpadu se zvyšuje. Je ale otázkou, zda toto mnoţství je skutečně od
našich občanů ( nikoli podnikatelů, kteří s městem nemají uzavřenou
smlouvu ) nebo od občanů z okolních obcí.
To je myslím daleko závaţnější problém. Úkolem budoucího
starosty ( podle mého názoru podotýkám ) by mělo být jednání s
okolními obcemi, aby zde tento poplatek zavedli také a jejich občané
by pak nemuseli vozit odpad k nám, aby ušetřili za týdenní známku
nebo odpadový pytel. Co se týče Vašeho návrhu na osvobození
poplatku, je to problém, protoţe v tu chvíli vyvoláte vlnu další, kteří
budou chtít osvobodit - např. nyní rada projednávala ţádost všech
členů - hasičů, ţe vykonávají zásluţnou činnost pro město a chtěli by
od poplatku osvobodit. Myslím si, ţe výsledkem by byla rozsáhlá
vyhláška s různými osvobozeními, kterými zkomplikujete výběr tohoto
poplatku - důsledkem bude navýšení nákladů spojených s tímto
výběrem - nekřesťanské poštovné, náklady na exekuce apod. Myslím
si ţe roční poplatek za 450,-Kč za takovou sluţbu jako je likvidace
veškerého domovního odpadu (v tomto poplatku je například i jarní
velkoobjemový odpad, kdy nám přetékají kontejnery ve všech částech
města a řidiči se musejí točit i několikrát ) není velký a lidé by měli za
tento luxus zaplatit alespoň těch 450,- Kč ročně.
Názor paní B: Raději bych se zaměřila na zkulturnění stání a
jejich rozšíření, aby byli občanům kontejnery dostupné a nemusely k
nim např. jezdit autem a hlavně, aby byly vzhledné a hezky schované,

protoţe to co někdy vidím kolem popelnic a kontejnerů je fujtajblové,
a tak se ani lidem nedivím, ţe nechtějí sáhnout holou rukou na víko
kontejneru či popelnice.
Pokud budete potřebovat ještě další informace kolem odpadu ale
i jiných činností města, které souvisejí s financemi, ráda Vám
odpovím. Přeji hezký den."
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.
JUBILEA … Ještě jednou připomínáme, ţe v říjnu oslaví kulatá
ţivotní jubilea čtyři svobodští občané: paní Anna Madlová, paní
Terezie Danihelová, paní Marie Imrišková a pan Jaroslav Vlček.
Přejeme jim do dalších měsíců a let pevné zdraví, dobrou ţivotní
pohodu a hodně prosluněných dní.
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … Zastupitelstva Města svolává starostka
Svobody nad Úpou na čtvrtek 12. října 2006 od 18. 00 hodin do
školní jídelny ZŠ v Kostelní ulici. Program: Prodej nemovitostí,
rozpočtové opatření č.3/2006, rozprava.
BESEDA S OBČANY … k průběhu jednání jako obvykle půl
hodiny před zasedáním.
PRVNÍ JEDÁNÍ … okrskových volebních komisí se uskutečnilo
dne 27.9.2006 od 16,00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou. Členové komisí sloţili předepsaný
slib a z přítomných členů byli vylosování předsedové a
místopředsedové okrskových volebních komisí. Jejich jména a
kompletní aktualizovaný seznam najdete uvnitř listu.
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
TÝDEN KNIHOVEN … V Týdnu knihoven má kaţdý návštěvník





knihovny 1 hodinu zdarma na internetu, probíhá amnestie na
poplatky za upomínky, registrace nových členů je na rok zdarma
a probíhá prodej vyřazených knih - kus za Kč 3,-. V knihovně
jsou vystaveny obrázky hub, které děti kreslí v akci Dětičky
kreslí houbičky. Za výkresy dostávají malou odměnu.
KROUŢEK HASIČŮ … je kaţdé úterý v 16:00 a kaţdou neděli v
10:00 na hřišti u sokolovny. jsou mezi námi vítány děti všech
věkových kategorií !!! Lucie Trnková 776 798 666
RYBÁŘSKÝ KROUŢEK … Od středy 4. října 2006 se rybářský
krouţek přesouvá do školy!! A teď pozor - velká změna!!
Krouţek bude 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 plánujeme počítačové školení pro veřejnost.
Kurzy povedou pan Hainiš a pan Kopiš. Kurz bude probíhat do
vánočních prázdnin. Celé školení je zadarmo. Zájemci se mohou
přihlásit telefonicky na čísle 731 481922 u pana Hainiše. Úvodní
schůzka všech zájemců o počítačovou výuku bude ve středu
18.10.2006 v 18,00 hod. ve škole!
Seznam členů okrskových volebních komisí …
Okrsek č. 1 Školní jídelna ZŠ
Ivana Balcarová - zapisovatelka
Jan Grubner - Nestraníci (politické hnutí)
Jaroslav Hřebenář - Sdruţení nezávislých kandidátů "Občansko
demokratické sdruţení"
Mgr. Helena Ondráčková - Sdruţení nezávislých kandidátů
"Sdruţení pro lepší a krásnější Svobodu"
Eva Šrůtková - Sdruţení nezávislých kandidátů "Sdruţení pro
rozvoj kultury a sportu"
Mgr. Zina Rutarová - ODS
Alexandr Nekvinda ml. - Sdruţení US-DEU a nezávislých
kandidátů
Martina Holubová - delegace starostkou města
Okrsek č. 2 Budova bývalé Mateřské školy Rýchorské
sídliště
Marta Vlčková - zapisovatelka
Jaroslav Horák - Nestraníci (politické hnutí)
Helena Gaislová - Sdruţení nezávislých kandidátů "Občansko
demokratické sdruţení"
Mgr. Irena Michelová - Sdruţení nezávislých kandidátů "Sdruţení

pro lepší a krásnější Svobodu"
Jana Škvrnová - Sdruţení nezávislých kandidátů "Sdruţení pro
rozvoj kultury a sportu"
Libuše Krčmářová - ODS
Michal Šefr - Sdruţení US-DEU a nezávislých kandidátů
Eva Turková - delegace starostkou města
nahoru - obsah

