Svoboda fórum č. 676
Obsah: Úvodník - Radko Tásler: Kam se má ubírat Svoboda?
Sportovní zprávy
Zprávy ze školy
Fotografická soutěţ - Digitálně mladýma očima
Šestka - To nejlepší na konec!!!
Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - Radko Tásler: Kam se má ubírat Svoboda?
Blíţí se komunální volby a 6 politických stran a seskupení bude
předkládat nebo jiţ předkládá své programy. Jistě se najde mnoho
témat, která nejsou lhostejná většině svobodských občanů. Oprava a
údrţba komunikací, zlepšení celkového vzhledu obce, řešení
nedostatku parkovacích míst pro osobní automobily zejména v zimním
období, podpora sportu a zájmových klubů, lepší prostory a podmínky
pro městskou knihovnu, provoz městského stadionu, dětská hřiště,
svoz komunálního odpadu apod. Pro nové zastupitele asi největším
problémem nebude shodnout se ve své většině na výše uvedeném, ale
otázkou budou pochopitelně peníze a tedy co udělat dříve a co potom.
Co by však nemělo chybět v politickém programu, je vize, kam
by se měla Svoboda ubírat. Svoboda má ideální předpoklad se stát
skutečnou bránou do východních Krkonoš. Ne Trutnov, ten se dá
objet. Ale přes Svobodu musí kaţdý, kdo chce navštívit východní část
hor, cestovat. Svoboda by se měla zaměřit na "měkkou" turistiku a
výlety lázeňských hostů. Měla by se stát místem pro klidnou
dovolenou, místem, kam by se lidé rádi vraceli za odpočinkem
uprostřed lesů a hor. Svoboda můţe nabídnout nejen svoji polohu, ale
i svoji historii. Jen to musíme umět prodat. Kam Svobodu směřovat,
jak ji nabídnout a propagovat, by mělo alespoň nastínit příští
zastupitelstvo opravdu velkou většinou. Z návrhů občanů, ţivnostníků
a podnikatelů by měly vzniknout projekty a na ně se snaţit společně
získat peníze z "Evropy", dokud tam nějaké jsou.
Není jednoduché rozhodovat s výhledem do budoucna na více
neţ jedno volební období. A často je to nepopulární a obtíţná práce.
Návštěvník Svobody spoléhající na veřejnou dopravu se musí hned na
autobusovém nádraţí umět orientovat kde je, musí ho přivítat
příjemné prostředí a ne dehtový zápach nebo clona dýmu z páleného
listí. Automobilista musí být naveden na odstavné parkoviště, kde
bezplatně zaparkuje a při návratu najde své auto v pořádku. První co
uvidí, nesmí být odpadky, poškozený městský mobiliář a divoké
skládky v různých zákoutích. Jsou věci, které jsou v kompetenci
zastupitelstva, ale především se musíme snaţit my všichni.

Svoboda je v létě průjezdním městem. To by se mělo změnit.
Nechtěl bych uţ být nechtěně přítomen telefonickému rozhovoru, kde
si paní stěţovala svému manţelovi, ţe neví kde je, ţe je tady smrad a
je to strašná díra, kde není nic otevřeno … Radko Tásler
Radko Tásler
VOLBY UŢ ZA MĚSÍC! Vyberte si strany nebo osobnosti?
1 - Dagmar Berrová, Bohuslav Krčmář, Robert Plecháč, Michal Bavor,
Mgr. Jan Hainiš, RNDr. Radko Tásler, Miloš Tomeš, Martin Vachek,
Pavel Dvořák st., Ing. Věra Javůrková, Pavel Dvořák ml., Jan
Kapucián, Vilém Kaňka, Miroslav Bahník, Jana Trejbalová
2 - Jan Horák, Emanuel Grubner, Petr Iliev, Jitka Cardová, Eva
Haladynová, Norbert Fleischer, Stanislav Kopiš, Jan Horák ml.,
Jaroslav Macháček, Dagmar Tlachačová, Helena Bernardová, Michal
Rydval, Tomáš Imrišek, Marie Scibiriová
3 - Alexandr Nekvinda, Ing. Václav Jiránek, Mgr. Filip Poláček, Zdenka
Dvořáková, Marie Hajdíková, Josef Martínek, Kristina Skučková,
Blanka Glossová, Kamil Blaţek, Roman Pačes, Jiří Eliášek, Otakar
Tlachač, Ivana Jelínková, Dana Šritrová, Alena Táslerová
4 - Ing. Milan Oravec, Mgr. Petr Hynek, Mgr. Jan Korbelář, MUDr.
Dana Hůrková, MUDr. Karolína Feduňová, Petr Vlček, Mgr. Kateřina
Horáčková, Mgr. Karel Ševčík, Mgr. Anita Báchorová, Jaroslav Hettler,
Eva Hlávková, Radim Turyna, Jiří Pilný, Marie Pešková, Rudolf Leitgeb
5 - Ing. Jiří Špetla, Lenka Stránská, Miloš Machan, Pavel Vlček, Jan
Veverka, Siegfried Patzelt, Jana Ewingerová, Jiří Šprinc, Radka
Celbová, Tomáš Matějka, Jitka Miškovská, Karel Stránský, Jaroslav
Kosina, Zdeňka Zavrtálková, Jaroslav Hettler ml.
6 - Lucie Trnková, Pavla Slováčková, Miroslav Hedvičák, Jaroslav
Ritter, Ing. Jana Čermáková, Marcela Fleischerová, Oto Ondruš,
Markéta Vydrová, Robert Roudný, Eva Procházková, Radek Slováček,
Jiří Mičánek, Jaroslava Piklová, Petr Horáček, Věra Klapperová
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
6. kolo
So M. Svatoňovice : MFC Svoboda 0:1 (0:0) gól: Kosina
Jak je vidno z výsledku, gól padl aţ ve druhé půlce. To se trefil
Jarda Kosina, který má letos formu jako hrom. V prvním poločase

jsme dle mého názoru byli lepším týmem a domácí nás ohroţovali
spíše sporadicky. Bohuţel jsme hráli, jak řekl Karel Hendrych příliš
profesorsky, takţe jsme sice často drţeli míč, ale vyloţená šance
téměř ţádná. Po přestávce to jiţ bylo napínavější a po příchodu
uzdravujícího se Matese se střídala rána za ranou. Zhruba pět minut
před koncem jsme se dočkali díky Jardově povedené akci.
7.kolo
MFC Svoboda : Ji.Horní Maršov 4:1 (3:1) góly: Krywdiuk 2x,
Matějka 2x
Klasický obrázek, který se dá vidět při setkání těchto dvou
soupeřů. Utkání mělo, jako správné derby, pořádný náboj. Tentokrát
však z boje vyšla vítězně Svoboda. Jako první otevřel skóre Matěj po
spolupráci s Jardou Kosinou. Potom se krásně uvolnil přes obránce
Joska Krywdiuk, který je čerstvou posilou z Trutnova. Hned záhy přidal
tento hráč hlavou třetí gól. Maršov se střelecky zapsal pouze jednou.
Po výměně stran se znovu trefil Mates po přihrávce Krywdiuka a
zakončil tak sobotní střelecké představení. I kdyţ to výsledkově
nevypadá, Maršov rozhodně nebyl výrazně slabším soupeřem.
Sprincak
Dorost:
Prosečné - MFC Svoboda 5:1
St.ţáci:
MFC Svoboda-Sparta Úpice 1:17
MFC Svoboda - FKM C Úpa 0:14 !!
Příravka C:
FK Poříčí - MFC Svoboda 4:4
MFC Svoboda - Mladé Buky 0:6
Baník Ţacléř - MFC Svoboda 4:0
muţi III.tř.:
další zápasy:
8 ne 24.9. So Č.Důl - SK Svoboda
9 ne 28.9. SK Svoboda - Ba Rtyně
10 ne 1.10. SK Svoboda - So B.Třemešná
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
BASEBALL

Muţi SB Rýchory hrají baráţ o ČML 2007! V úterý ráno jsme
dostali od ČBA teto mail: Baráţ o ČML mají právo hrát 11. a 12. tým z
ČML (Lokomotiva Louny a Tempo Titans Praha) + vítězové oblastí PRA
(Krč Altron), StČ (SB Rýchory), JČ (Angels České Budějovice), JM a SM
zatím nevíme). Informace o turnaji (systém, místo) rozešleme
počátkem týdne. Budeme hrát dva víkendy 30.9.-1.1.10 a 7.-8. 10. o
návrat do ČM ligy. Fr. Přibyl, ředitel ČBA
MLADOBUCKÁ PADESÁTKA
7. ročník oblíbené turistické akce bude odstartován v sobotu 30.
září 2006 na stadiónu v Mladých Bukách. Disciplíny:
pěší trasy 12, 25, 50 km
cyklistické 31 nebo 58 km
horská kola 26, 50, 66 km
horská kola extrém 65 km
Startovné: dospělí 10,- a 15,- Kč, děti zdarma.
info: www.zpa.cz/turistika/mb.html
V. ročník HUBERTOVY JÍZDY v sobotu 30. září 2006 - zahájení v 10
hod. na louce u ZŠ Mladé Buky.
MLADÍ HASIČI ZE SVOBODY
zvítězili na závodech v Mladých Bukách! Uţ je po prázdninách, a
tak začíná další ročník hry PLAMEN. Ještě před jeho začátkem jsme se
rozjeli do Libňatova vyzkoušet, co umíme na ZPV (závod poţární
všestrannosti). Byla první zkouška před závody, které budou ve
Svatoňovicích tuto sobotu. Pro mnohé děti to byla novinka a byly na
těchto závodech poprvé. Běţí se většinou členitým lesním terénem,
kde se plní různé úkoly - jako je střelba ze vzduchovky, topografie,
ručkování po laně, základy přenosných hasicích přístrojů (co se čím
můţe a nemůţe hasit), grafické a topografické značky a také
zdravověda. To jsou důleţité věci pro hasiče, aby se uměli zorientovat
v terénu, ,znát hlavní hasičské dovednosti a v neposlední řadě umět
dát první pomoc a získat kondičku. Naše tři druţstva se zúčastnila
závodů v mladší kategorii ve sloţení: 1) Lucka Horváthová, Lucka
Čudková, Terezka Horáková, Vašek Spěvák a Filda Trnka, 2) Péťa
Hrobařová, Týnka a Káťa Bartoňovi a 3) Honza Pikl ,Verča Spěváková
a Anetka Flaischerová. Na závody vyráţí pětičlenné hlídky, ale tady
jsou povoleny i tříčlenné, ale musí plnit úkoly za ty chybějící. Šlo nám
o to, aby se mohly závodů zúčastnit všechny děti a ozkoušet
atmosféru závodů. Výsledky: První hlídka zvítězila a to je zatím náš
největší úspěch, protoţe se nám povedlo porazit i Libňatov a Hajnicí,
postrach všech malých hasičů, protoţe jsou moc dobří a málokomu se
povede před ně dostat. Druhá hlídka byla na 13. místě a třetí na 14.
místě. I to jsou pěkná umístění. Ve štafetě dvojic jsme vybojovali

krásné 3. místo. Krouţek je kaţdé úterý od 16 hod. a v neděli v 10
hod. sokolovny.
Lucie Trnková 776 798 666
SOFTBAL
Italský náborový plakát láká nové adeptky softbalu sloganem:
"My, softbalové slečny jsme krásné, hodné, inteligentní, bystré,
sympatické! Přijď mezi nás i Ty!! Máme stejný cíl!"
Softbal a baseball nejsou jen sporty, je to komplexní výchovný
program. Teď na podzim začneme ochutnávkou ve Svobodě na hřišti u
sokolovny kaţdé úterý od 16ti hodin společná cvičení pro děti
mateřských škol a prvního stupně základní školy. V zimní přípravě se
věnujeme kondičnímu cvičení a míčovým hrám, jako doplňkový sport
doporučujeme lyţování. V předjaří začneme atletikou a na jaře se
pustíme naplno do pálkovacích her (T-ball). Stále však dbáme na fairplay, vzájemnou toleranci, slušné chování i vystupování.
Bliţší informace na mob. 737 683 333, tel. 499 871 243 nebo email: stondr@volny.cz
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Ve středu 13.9.2006 se ţáci 3.-5. třídy
zúčastnili dopravně bezpečnostní akce
"Jezdíme s úsměvem" ve spolupráci s
dopravní policií v Trutnově. Naši ţáci
se podíleli na hodnocení dopravní
situace v našem městě.
2. Ve čtvrtek 14.9.2006 se uskutečnil na
naší škole turistický den. Ţáci 2.,3. a 4. ročníku odešli na
rašeliniště na Černé hoře. Ţáci ostatních ročníků prošli Pietteho
stezku, která byla otevřena letos o
prázdninách.
3. V letošním roce ţáci naší školy zahajovali
Rudolfovy slavnosti. Ve spolupráci s
vyučujícími vytvořili hodinové pásmo
tance, zpěvu , hry na hudební nástroje a
pohádek. Poděkování si zaslouţí všichni ti,
kteří reprezentovali naši školu na
veřejnosti ale i učitelé, kteří s dětmi
pásmo nacvičili. Jedná se zejména o paní
učitelky Rutarovou, Pleskačovou,

Drncovou, Rolencovou a Nešněrovou. Ve stánku jsme prodávali
výrobky z keramiky. Celkem jsme utrţili 2400.- Kč. Celou tuto
částku věnujeme na nákup keramické hlíny a glazur. Poděkování
patří i panu Syrovátkovi z Mladých Buků za bezplatné zapůjčení
prodejního stánku.
4. Upozorňujeme na novou internetovou adresu školy :
www.zssvoboda.eu
5. Nebojte se internetu! Na škole se opět
rozjedou počítačové kurzy pro seniory.
Školit budou stejní lektoři jako před
prázdninami: Mgr. Jan Hainiš a Mgr.
Stanislav Kopiš. Termíny si můţete
dohodnout na tel. 731 481 922.
6. Premiérové fotografické soutěţe "Digitálně
mladýma očima" se zúčastnilo 15 ţákyň
naší školy. Zvítězila Eliška Janková ze
5.tř. před Katkou Vachkovou ze 3. třídy a
Veronikou Blaţkovou z 5. třídy. Na dalších místech byla Monika
Blaţková a Vráťa Miškovský. Všechny soutěţní fotky budou k
nahlédnutí na webových stránkách školy.
nahoru - obsah

Fotografická soutěž - Digitálně mladýma očima
...bude pokračovat! Vyhodnotili jsme výsledky vyhlášené soutěţe
k Rudolfovým slavnostem, ale budeme pokračovat dlouhodobou
formou soutěţe - která bude mít název FOTKA MĚSÍCE ŘÍJNA (pak
listopadu, atd.). Soutěţit budeme opět ve dvou kategoriích I. ţáci a
ţákyně ZŠ II. studenti středních škol a učilišť
Soutěţící budou posílat kaţdý měsíc digitálně tři fotografie s
volnou tématikou na E-mail: stondr@volny.cz . Porotu, která zhodnotí
všechny fotografie bez jmen autorů a na závěr kaţdého měsíce vyhlásí
výsledky, sestaví vedení ZŠ.
Jak dopadlo první kolo?
Do uzávěrky jsme dostali 15 fotografií I. kategorie (ţáci ZŠ) a 3
fotografie od studentky střední školy. V počítačové učebně si soutěţní
fotky prohlíţeli ţáci školy a hodnotili shlédnuté fotografie body (0 aţ 5
bodů). Kdo zvítězil?
1. Eliška Janková 5. tř.: "Bojíte se zmije?"
2. Katka Vachková 3.tř.: "Malé štěstí"
3. Veronika Blaţková 5. tř.: "Bulharská kerka"

Ve II. kategorii (studenti středních škol a učilišť) se zúčastnila soutěţe
Izabelka Hrnčířová třemi zajímavými panoramatickými fotkami Jihlavy

Slavnostní ocenění fotografií bylo vyhlášeno na Rudolfových
slavnostech v sobotu 16. září a vítězné fotografie budou vystaveny v
Městské knihovně.
Fotografování bylo jiţ v minulých letech nejrozšířenějším
koníčkem na celém světě. Díky digitální fotografii, počítačům i
mobilním telefonům se přenos fotografií natolik zlevnil, ţe se
fotografické soutěţe mohou zúčastnit stovky školáků. Soutěţní
fotografie si pak mohou prohlíţet na webových stránkách školy.
Potěšilo by nás, kdyby stejnou nebo podobnou soutěţ zorganizovaly
sousední školy. Soutěţ by pak mohla být mnohem zajímavější, protoţe
po školních kolech by mohla následovat regionální - nebo okresní kola.
Ceny vítězům prozatím vyrábíme bez větších finančních nákladů
- vítězné fotky pouţijeme na vyhotovení diplomů. Pokud získáme
sponzory, mohly by být v budoucnosti i zajímavé věcné ceny. K tomu
pouţiji oblíbený slogan bratra Ţiţky: "UVIDÍME!"
-so
nahoru - obsah

ŠESTKA - TO NEJLEPŠÍ NA KONEC!!!
Váţení občané, náš volební slogan značně pohoršil některé
konkurenční volební strany. Neberte to tragicky. Kdyţ uţ nám los

přiklepl poslední číslo, ještě to neznamená, ţe chceme v zastupitelstvu
hrát poslední housle. Naopak, chceme po volbách spolupracovat se
všemi zvolenými zastupiteli ku prospěchu města a spokojenosti
občanů. Proto jsme také zvolili poněkud dlouhý název, se kterým
jdeme do voleb (ale šestka se voličům lépe pamatuje):
Co bychom chtěli?

















Vypracovat priority oprav komunikací ve městě, společně s
akciovou spol. VaK při řešení kanalizace vybudovat chodník na
Lázeňské ulici.
Zapojit město do projektu KH kraje na budování cyklistických
stezek - trasy Svoboda nad Úpou Janské Lázně, Svoboda - Sejfy
- Trutnov (financováno grantem).
Vypracovat informační systém města (včetně výstavby
veřejných WC) - realizace pomocí grantu pro rozvoj a turizmus.
Nechat posoudit kulturní význam lesního hřbitova v Dolním
Maršově (unikátní památka) a získat od památkářů finance na
potřebné opravy
Vymezit prostory na Rýchorském sídlišti pro venčení psů.
Přehodnotit situaci celé budovy kina. jiţ neinvestovat do různých
zajišťovacích prací, ale připravit víceúčelové vyuţití prostoru.
Vypracovat důsledný systém zimní údrţby, určit zodpovědnou
osobu (zastupitel nebo úředník), a na něj směřovat dotazy na
řešení problémů občanů. V zimě zákaz parkování na Sluneční
stráni (parkoviště pod kopcem), na ulici 5. května apod. Pro
lokalitu na horní části Horské ulice udrţovat parkoviště na
městském pozemku pod RD (před SOUL).
Ubytovatelé a občané, kteří nemají parkoviště na vlastním
pozemku, parkovat mimo vozovku na připravených parkovištích
(za roční poplatek).
V zimním období zajistit přístupové schodiště na Sluneční stráň
jednoduchým krytím boků a neriskovat úrazy při cestě mimo
schody (jako uplynulou zimu).
Zajistit pomocí KÚ více kontejnerů na tříděný odpad. Přesvědčit
občany, aby komunální odpad důsledně třídili. Tím získat
dostatek financí na podporu maminek novorozenců (které by
mohly mít roční hájení od poplatků za novorozeně) a důchodců
nad 70 let, kteří by určitě rádi svůj komunální odpad důsledně
třídili, kdyţ by byli od poplatků osvobozeni.
Miroslav Hedvičák
Ve Svobodě nad Úpou 18.9.2006

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).
nahoru - obsah

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














VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA V ŘÍJNU … oslaví čtyři
jubilanti: paní Anna Madlová, paní Terzie Danihelová, paní Marie
Imrišková a pan Jaroslav Vlček. Všem přejem do dalších měsíců
a let pevné zdraví, dobrou ţivotní pohodu a hodně prosluněných
dní.
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
PŘIJMEME DOMOVNÍKA … Východočeská plynárenská a.s.
bude vypisovat výběrové řízení na domovnické sluţby na svém
rekreačním zařízení v Horních Albeřicích. Místo bude volné od
listopadu. Pokud se zajímáte o toto místo, zašle Vám na
poţádání paní Helena Tučková (referent nákupu) na sídle VČ
plynárenské a.s. na Praţské ul. 702 v Hradci Králové (PSČ 500
04) tiskopis "Povinnosti domovníka". Informace na tel. 495 060
724, 724 942 597, případně e-mail: helena.tuckova@rwevcp.cz
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
VEČERNÍ KURZY ANGLIČTINY … Nový školní rok můţe začít i
pro Vás, pokud se chcete naučit základy anglického jazyka, či se
v něm zdokonalit! Přihlaste se do těchto večerních kurzů:
Angličtina pro naprosté začátečníky Angličtina pro ty, co uţ něco
umí - pokračovací kurz Angličtina pro mírně pokročilé
Místo konání: budova ZŠ Svoboda nad Úpou. cena: 1990,- Kč za
pololetí na tel.č. 603 591 552, e-mail: L.pospisilova@volny.cz
HASIČI (A HASIČKY) JEDOU!! … 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
Další závody budou tuto sobotu 23.9.2006, sraz u poţární
zbrojnice v 7:45, s sebou teplé oblečení, náhradní boty a malou
svačinku, návrat odpoledne. A hasiči ještě jednou - ţeny
Ve spolupráci se SDH Libňatov jsme dali dohromady druţstvo
ţen ve sloţení - Tereza, Verča, Máca, Izabela, Radka , Agáta A
Lucka a jely jsme okusit své štěstí do Mladých Buků na závody o
mladobucký pohár. Podařilo se nám hned poprvé zaţít, jak
chutná vítězství. Umístily jsme se na prvním místě a odvezly
jsme si i putovní pohár, který máme vystavený v cukrárně Aneta
u pohárů našich nejmenších. Příští rok se přihlásíme o Pohár
starosty, kde bude v našem týmu ještě Ballů a Jarča.
PRVNÍ ZASEDÁNÍ … okrskových volebních komisí se uskuteční
dne 27.9.2006 od 16,00 hodin v zasedací místnosti Městského
úřadu ve Svobodě nad Úpou. Na tomto zasedání sloţí členové
komisí předepsaný slib a z přítomných členů budou vylosování
předsedové a místopředsedové okrskových volebních komisí.
RUDOLFOVY SLAVNOSTI 2006 … Třetí Rudolfovy slavnosti
jsou za námi. Jsem přesvědčena, ţe je mezi námi spousta
spokojených návštěvníků. Počasí nám přálo a myslím si i podle
prvních ohlasů, ţe se občané dobře bavili. Program nám letos
připravila agentura Pernštejni v duchu doby Rudolfa II a myslím,
ţe byl velmi zdařilý. Chtěla bych touto cestou jménem svým i
starostky města poděkovat všem, kteří se na organizaci
slavností jakýmkoli způsobem podíleli a zejména sponzorům, bez
kterých bychom asi tyto slavnosti nemohli pořádat.
Sponzoři:
Královéhradecký kraj 20.000,- Kč
Vodovody a kanalizace a.s. Trutnov 10.000,- Kč
Společnost OSNADO 10.000,- Kč
VIAMONT 10.000,- Kč
SAT Hofman ELEKTRO 10.000,- Kč
Stavební firma ČNES a.s. Kladno 5.000,- Kč
Stavební firma A + K 5.000,- Kč
LUCRACO s.r.o. Praha 5.000,- Kč
INGENIRING KRKONOŠE a.s. 3.500,- Kč
SKI SCHOOL KRKONOŠE s.r.o 2.000,- Kč
SKI CENTRUM Šafář Roman a Zdeněk 1.000,- Kč
Miroslav Hedvičák 1.000,- Kč
Ještě jednou děkuji a pevně doufám, ţe si to příští rok
zopakujeme.
Ivana Hlaváčková



SEZNAM ČLENŮ OKRSKOVÝCH VOLEBNÍCH KOMISÍ …
Okrsek č. 1 Školní jídelna ZŠ



Balcarová Ivana zapisovatelka
Grubner Jan Nestraníci (politické hnutí)
Hřebenář Jaroslav Sdruţení nezávislých kandidátů "Občansko
demokratické sdruţení"
Mgr.Ondráčková Helena Sdruţení nezávislých kandidátů
"Sdruţení pro lepší a krásnější Svobodu"
Šrůtková Eva Sdruţení nezávislých kandidátů "Sdruţení pro
rozvoj kultury a sportu"
Rutarová Zina ODS
Nekvinda Alexandr ml. Sdruţení US-DEU a nezávislých kandidátů
Holubová Martina delegace starostkou města
Okrsek č. 2 Budova bývalé Mateřské školy Rýchorské
sídliště
Vlčková Marta zapisovatelka Horák Jaroslav Nestraníci (politické
hnutí)
Gaislová Helena Sdruţení nezávislých kandidátů "Občansko
demokratické sdruţení"
Michelová Irena Sdruţení nezávislých kandidátů "Sdruţení pro
lepší a krásnější Svobodu"
Škvrnová Jana Sdruţení nezávislých kandidátů "Sdruţení pro
rozvoj kultury a sportu"
Krčmářová Libuše ODS
Šefr Michal Sdruţení US-DEU a nezávislých kandidátů
Turková Eva delegace starostkou města
REKAPITULACE … volebního období 2002-2006 zde
nahoru - obsah

