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Úvodník - Bude z čeho vybírat
Zmocněnci všech šesti volebních stran v našem městě odevzdali
na radnici kandidátní listiny. V současné době se všechny
přezkoumávají. Pokud budou bez chyb, budou 1. září 2006
zaregistrovány – a na webových stránkách www.volby.cz najdeme
úplné seznamy všech kandidátů, kteří se budou ucházet o přízeň voličů
20. a 21. října 2006. Víte, které volební strany jsou v našem městě?
Představím je našim čtenářům podle abecedy (volební čísla ještě
neznáme):







Nestraníci (politické hnutí)
Občanská demokratická strana
Občansko demokratické sdruţení (sdruţení nezávislých
kandidátů)
Sdruţení pro lepší a krásnější Svobodu (sdruţení nezávislých
kandidátů)
Sdruţení Unie Svobody – Demokratická unie a nezávislých
kandidátů
Sdruţení pro rozvoj kultury a sportu (sdruţení nezávislých
kandidátů)

Máte problémy s orientací – kdo s kým a pro koho? Nevadí.
Kaţdá volební strana má svého zmocněnce. Se všemi jsem mluvil.
Získal jsem od nich jmenné seznamy kandidátů i svolení ke zveřejnění.
Je na nich devadesát jmen Vašich spoluobčanů, kteří chtějí v
městském zastupitelstvu pracovat v příštím volebním období a kteří se
budou v podzimních volbách ucházet o Vaše hlasy. Na kandidátních
listinách jsem našel spoustu kvalitních odborníků z různých oborů
lidské činnosti. Většinu z nich dobře znáte – a pokud ne, určitě se
voličům ve zbývajícím čase postupně představí. Na stránkách našich
novin rádi dáme prostor všem volebním stranám k prezentaci
kandidátů i k seznámení voličů se svými volebními programy.
Do letošních voleb podaly všechny volební strany úplné
kandidátky – to znamená po patnácti členech. Náš volební systém
umoţňuje voliči buď volit kompletní stranu, nebo si vybírat kandidáty z
různých volebních stran, případně kombinovat oba způsoby. K tomu se
ještě v průběhu předvolebních připrav vrátíme. Ze zkušeností z

minulých voleb víme, ţe mnoho voličů si vybírá své kandidáty právě
napříč volebními stranami a volí ty kandidáty, které dobře zná, kterým
důvěřuje, nebo jejichţ volební program je zaujal.
Na kaţdé z šesti kandidátek jsem našel zajímavé a velmi kvalitní
kandidáty. Proto si dovolím tipovat, ţe kaţdá volební strana získá
jeden aţ tři mandáty (čtyři by byl fantastický úspěch). Ke kaţdému
rozhodování zastupitelstva je však zapotřebí osmi hlasů! Ţádné
rozhodnutí zastupitelstva se neobejde (a poslední tři volební období
ani neobešlo) bez dohody nebo spolupráce poslanců dvou nebo tří
volebních stran. Připomínám to jiţ před volbami proto, ţe bychom
raději viděli fair play snahu před volbami – a dělnou spolupráci po
volbách, neţ boje na ţivot a na smrt.
Spolu se všemi čtenáři se těším na zajímavé volební programy –
i na představování nových i osvědčených tváří v komunální politice
našeho města. Příjemná je i feminizace na kandidátních listinách (celá
třetina - 30 ţen!!!)
St. Ondráček
Nestraníci (politické hnutí)

Občanská demokratická strana

1 Jan Horák
2 Emanuel Grubner
3 Petr Iliev
4 Stanislav Feik
5 Jitka Cardová
6 Eva Haladynová
7 Norbert Fleischer
8 Stanislav Kopiš
9 Jan Horák
10 Jaroslav Macháček
11 Dagmar Tlachačová
12 Helena Bernardová
13 Michal Rydval
14 Tomáš Imrišek
15 Marie Scibiorová

1. Dagmar Berrová
2. Bohuslav Krčmář
3. Robert Plecháč
4. Michal Bavor
5. Mgr. Jan Hainiš
6. RNDr. Radko Tásler
7. Miloš Tomeš
8. Martin Vachek
9. Pavel Dvořák st.
10. Ing. Věra Javůrková
11. Pavel Dvořák ml.
12. Jan Kapucián
13. Vilém Kaňka
14. Miroslav Bahník
15. Jana Trejbalová

Občansko demokratické
sdruţení

Sdruţ. pro lepší a krásnější
Svobodu

1.
2.
3.
4.
5.
6.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Ing. Milan Oravec
Mgr. Petr Hynek
Mgr. Jan Korbelář
MUDr. Dana Hůrková
MUDr. Karolína Feduňová
Petr Vlček

Lucie Trnková
Pavla Slováčková
Miroslav Hedvičák
Jaroslav Ritter
Ing. Jana Čermáková
Marcela Fleischerová

7. Mgr. Kateřina Horáčková
8. Mgr. Karel Ševčík
9. Mgr. Anita Báchorová
10. Jaroslav Hettler st.
11. Eva Hlávková
12. Radim Turyna
13. Jiří Pilný
14. Marie Pešková
15. Rudolf Leitgeb

7. Oto Ondruš
8. Markéta Vydrová
9. Robert Roudný
10. Eva Procházková
11. Radek Slováček
12. Jiří Mičánek
13. Jaroslava Piklová
14. Petr Horáček
15. Věra Klapperová

Sdruţ. Unie Svobody a
Demokratické unie

Sdruţ. pro rozvoj kultury a
sportu

1. Alexandr Nekvinda
2. Ing. Václav Jiránek
3. Mgr. Filip Poláček
4. Zdenka Dvořáková
5. Marie Hajdíková
6. Josef Martinek
7. Kristina Skučková
8. Blanka Glossová
9. Kamil Blaţek
10. Roman Pačes
11. Jiří Eliášek
12. Otakar Tlachač
13. Ivana Jelínková
14. Dana Šritrová
15. Alena Táslerová

1 Ing. Jiří Špetla
2 Lenka Stránská
3 Miloš Machan
4 Pavel Vlček
5 Jan Veverka
6 Siegfrid Patzelt
7 Jana Ewingerová
8 Jiří Šprinc
9 Radka Celbová
10 Tomáš Matějka
11 Jitka Miškovská
12 Karel Stránský
13 Jaroslav Kosina
14 Zdeňka Zavrtálková
15 Jaroslav Hettler ml.
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
2. kolo
MFC Svoboda : So St.Rokytník 4:1 (2:0) góly: Kosina
2x,Hrušovský,vlastní
3. kolo
Ta. Hostinné B : MFC Svoboda 4:2 (3:0) góly: Rejl(pen),Hrušovský
Dorost
TJ Lánov - SK MFC Svoboda 5:2
více na nové adrese http://mfcsvoboda.tym.cz

Šprinc
MFC Svoboda : So St. Rokytník 4:1 (2:0)
góly: Kosina 2x, Hrušovský, 1 vlastní
Průběh utkání jsem se opět dozvěděl zprostředkovaně krátce po
skončení zápasu. V první polovině se Mates opřel do míče tak,ţe po
odraze od soupeřova hráče skončil v síti.Další přesnou střelou ho
doplnil Jarda Kosina. Po výměně stran hosté sníţili na rozdíl jedné
branky, ovšem nejprve Jarin druhou trefou a následně Tomáš
Hrušovský zápas s konečnou platností rozhodli. Obrovskou zásluhu na
gólech má i Mates a jeho přesné přihrávky. Rozdávaly se i první ţluté
karty. Šolda i Robik Roudný si jistě příště dají pozor. Závěrem
dnešního kratičkého referátku bych rád jménem celého oddílu
poblahopřál klubovému kustodovi, sekretáři, maséru a vůbec
mnohafunkčnímu činovníkovi Pavlu Vlčkovi k narozeninám a poděkoval
za drobné pohoštění pro kamarády. Ať Ti Pájo vydrţí elán a nadšení do
dalších let. K dalšímu mači jedeme do Hostinného v neděli. Začátek
opět v 17.00.
Sprincak
Termínovka dorostu:
20.08 TJ Lánov - MFC Svoboda NE 14:15
26.08 SK Svoboda - FC M. Buky SO 14:45
02.09 Sp Pilníkov - MFC Svoboda SO 14:45
03.09 SK Studenec B - Svoboda NE 14:30
16.09 So Prosečné - MFC Svoboda SO 14:15
23.09. MFC Svoboda - So MartiniceSO 14:15
28.09. MFC Svoboda - Sp Pilníkov ČT 14:15
30.09. Ba Rtyně - MFC Svoboda SO 13:45
07.10 MFC Svoboda - FC Rudník SO 13:45
14.10 Svoboda - SK Studenec B SO 13:45
15.10. FC Rudník - MFC Svoboda NE 13:45
21.10. MFC Svoboda - TJ Lánov SO 13:15
28.10. FC M. Buky - Svoboda SO 12:15
Termínovka ţáků:
26.08 TJ Lánov - SK MFC Svoboda SO
30.08. FK Volanov - SK MFC Svoboda ST
02.09. SK MFC Svoboda - SK Sparta Úpice SO
09.09. So M.Svatoňovice - SK MFC Svoboda SO
16.09. SK MFC Svoboda - FKM Úpa C SO
23.09. So Vítězná - SK MFC Svoboda SO
28.09 So D.Branná - SK MFC Svoboda ČT
30.09. SK MFC Svoboda - Ji Kuks SO
07.10. FC Rudník - SK MFC Svoboda SO

11.10. SK MFC Svoboda - Ji H.Maršov ST
14.10 SK MFC Svoboda - Jiskra Podhůří SO
21.10. Sp Pilníkov - SK MFC Svoboda SO
28.10 SK MFC Svoboda - So Prosečné SO
muţi III.tř.:

Okresní přebor ţáků začíná poslední srpnový víkend, okresní soutěţ
přípravky "C", ve které hraje Svoboda spolu s FK Poříčí, Baníkem
Ţacléř a FC Mladé Buky, začíná 3. září. Na fotbalovou scénu přibyl
dorostenecký tým Svobody. Úvodní utkání OP hrají naši dorostenci v
Lánově a dalším zápasem bude derby 26.8. v Ml. Bukách!
BASEBALL
Muţi SB Rýchory o hrají v neděli 3. září s Roudnicí na jejich
hřišti, 16.-17. září play-off, 23.-24. září nadstavbu a předpokládáme,
ţe se udrţí na postupovém místě a budou hrát dva víkendy 30.9.-1.
120 a 7.-8. 10. nadstavbu o návrat do Českomoravské baseballové
ligy.
MS DŘEVORUBCŮ v Estonsku
se zúčastnily reprezentační týmy 27 zemí: Rakousko,Belgie,
Belorussia, Chorvatsko, Česká republika, Dánsko, Estonsko, Finsko,
Francie, Německo, Maďarsko, Itálie, Lotyšsko, Lichtenštejnsko, Litva,
Lucembursko, Nizozemsko, Norsko, Rumunsko, Rusko, Srbsko,
Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Švýcarsko, Ukrajina, Spojené
království.
Nás samozřejmě ţe, ţe ČR reprezentoval tým SOUL Svoboda nad
Úpou ve sloţení:
Závodníci: Jiří Herzog, Jiří Anděl, Hubert Barták, junior Jiří Černý.
Realizační tým: Bc.Alfonz Kokoška(vedoucí výpravy), Mgr. Jan
Korbelář (technický vedoucí), Ing. Pavel Češka (tlumočník)
Podrobnosti najdete na www.soules.cz/drevorubec.htm a výsledky
v příštím čísle SF.

-so
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Schůzka všech dospělých osob pracujících s dětmi a mládeţí ve
Svobodě nad Úpou se uskuteční středu 30.8.2006 od 17,00 hod
ve škole. Ţádáme všechny organizace, které pracují s dětmi a
mládeţí, aby se této důleţité schůzky zúčastnili. Za školu pan
Hainiš, za hasiče paní Trnková, za rybáře pan Slováček, za
lyţaře paní Holubová, za fotbalisty pan Machan, pan Kocík, pan
Rolenec, za skauty manţelé Eliáškovi, softbal a baseball pp.
Vojta Jiránek a Olda Vydra atd. Na programu bude sladění všech
aktivit pro děti a mládeţ ve městě.
2. Hasiči ve spolupráci se školou připravují pro děti "Rozloučení s
prázdninami". Sraz všech účastníků v sobotu 26. srpna 2006 u
hotelu PROM na Pietteho náměstí.
Program: sportovní soutěţe, hry, disko
3. Školní rok 2006/2007 začíná v pondělí 4. září 2006. Sraz všech
ţáků je v 7,45 hod. před školou. Odtud odejdete pod vedením
třídních učitelů do tříd. Prvňáčci a jejich rodiče počkají před
školou na pí uč. Rolencovou, která je odvede do školy.
4. Přehled třídních učitelů:
1. třída paní učitelka Rolencová
2. třída paní učitelka Klomínská
3. + 4. třída pan učitel Kopiš
5. třída paní učitelka Novotná
6. třída paní učitelka Hušková
7. třída paní učitelka Nešněrová
8. třída paní učitelka Slobodová
9. třída paní učitelka Drncová
5. Rozšíření počítačové učebny
Během prázdnin se nám podařilo
rozšířit počet počítačů v počítačové
učebně na 17. Na všech počítačích
jsou jak výukové programy, tak
moţnost připojení na internet.
6. Rybářský krouţek Se začínajícím
novým školním rokem je tu opět i
rybářský krouţek !! Zápis do krouţku proběhne 13.září 2006 od
15.30hod do 17.30hod na našem rybníčku v Albeřicích. Všichni
zájemci jsou srdečně zváni !! Aktuální informace na webových

stránkách krouţku www.rybymarsov.unas.cz veškeré dotazy
rád zodpovím na tel.čísle nebo e-mailem pytlak@centrum.cz
602205279
Vedoucí kroužku Radek Slováček
7. Fotosoutěţ o ceny - DIGITÁLNĚ MLADÝMA OČIMA - vyhlašuje
vedení školy společně s redakcí SF. Soutěţící ve dvou kategoriích
I. ţáci a ţákyně ZŠ, II. studenti středních škol a učilišť mohou
poslat digitálně tři fotografie s volnou tématikou na E-mail:
stondr@volny.cz do 14.9. Porotu, která zhodnotí všechny
fotografie bez jmen autorů, sestaví vedení ZŠ.
Těšíme se na vaše fotografie. Máte naprosto volnou ruku při
výběru – a tím, ţe můţete poslat do soutěţe tři fotografie,
mohou být i z různých prázdninových záţitků – fantazii se meze
nekladou. Pokud nechcete uvádět své jméno, můţete soutěţit i
pod vámi zvoleným heslem – a ke svému dílu se přihlásit aţ v
případě ocenění. Pokud bude zájem, jsme ochotni soutěţ rozšířit
i na prázdninové povídky nebo kresby. Slavnostní ocenění
fotografií bude vyhlášeno na Rudolfových slavnostech v sobotu
16. září.
-so
nahoru - obsah

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




ZÁŘIJOVÍ OSLAVENCI … V září oslaví své ţivotní jubileum paní
Danuše Nevečeřalová, pan Josef Stránský a paní Věra Šafářová.
Všem třem oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví,
dobrou náladu a hodně prosluněných dní.
ZPRÁVY ZE ŠKOLY … Hasiči ve spolupráci se školou připravují
pro děti "Rozloučení s prázdninami". Sraz všech účastníků v
sobotu 26. srpna 2006 u hotelu PROM na Pietteho náměstí.
Program: sportovní soutěţe, hry, disko
Lucie Trnková a Jan Hainiš
Důleţitá schůzka všech dospělých osob pracujících s dětmi a
mládeţí ve Svobodě nad Úpou se uskuteční ve středu 30.8.2006
od 17,00 hod ve škole. Ţádáme všechny organizace, které

pracují s dětmi a mládeţí, aby se této důleţité schůzky
zúčastnili. Za školu pan Hainiš, za hasiče paní Trnková, za
rybáře pan Slováček, za lyţaře paní Holubová, za fotbalisty pan
Machan, pan Kocík, pan Rolenec, za skauty manţelé Eliáškovi, za
softbalistky a baseballisty Vojta Jiránek a Olda Vydra. Na
programu bude sladění všech aktivit pro děti a mládeţ ve městě.
Školní rok 2006/2007 začíná v pondělí 4. září 2006. Sraz všech
ţáků je v 7,45 hod. před školou. Odtud odejdete pod vedením
třídních učitelů do tříd. Prvňáčci a jejich rodiče počkají před
školou na paní učitelku Rolencovou, která je odvede do školy.
Mgr. Jan Hainiš
















RUDOLFOVY SLAVNOSTI … na náměstí Svornosti ve Svobodě
nad Úpou se konají v sobotu 16. září 2006.
PŘIJME SE VYUČENÁ KUCHAŘKA … na Střední školu
lesnickou a zemědělskou ve Svobodě nad Úpou (Horská ulice).
Nástup 1. září 2006. Informace pí Rejsková 604 966 191 nebo
do školy na tel. 499 871 106
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
DEPRESE MUSIC BAR … ve Svobodě uvádí v sobotu 9. září
2006 TRAVESTI SHOW, vystoupení těch nejlepších (Manon,
Elzabeth a Daisy). Vstup 70 Kč, rezervace 605 371 714,
otevřeno od 20:00 hodin.
KONCERTY PŘED KOLONÁDOU … se konají kaţdou neděli,
začátky jsou vţdy ve 14°°hod. - při nepříznivém počasí se
uskuteční uvnitř budovy Kolonády.
Dům obnovy tradic, ekologie a kultury – DOTEK … na
bývalé faře v Horním Maršově připravuje tyto akce: 26.8. 18.30
koncert - Oswald Schneider, Nikola Čiko: Hodiny na tmu
Dva měsíce na obloze 27. srpna 2006 … (Jak jsem koupil,
tak prodávám –so.) Planeta Mars bude nejjasnejší na noční
obloze počínaje srpnem. Mars bude tak veliký jako měsíc za
úplňku. Toto bude nepříznivější 27.8., kdy se Mars přiblíţí do
vzdálenosti 31.65 mil od Země. Určitě se dívejte na oblohu 27.8.
12:30 v noci. Bude to vypadat tak, jako ţe Země má dva Měsíce.
Příště se Mars přiblíţí tak těsně aţ v roce 2287. Podělte se o tuto
zprávu se svými přáteli, protoţe nikdy během našeho ţivota
nebudeme mít šanci vidět to znovu.
Nový prospekt "KRKONOŠE" … Krajská sekce Národní
federace hotelů a restaurací České republiky ve spolupráci s

agenturou CzechTourism a Svazkem měst a obcí Krkonoše
vydala 10.000 kusů výtisků nového propagačního materiálu s
jednoznačným titulem Krkonoše. Podle Ing. Rudolfa Hamrleho,
předsedy krajské sekce, je k dispozici členům NFHR, kteří si v
něm zaplatili inzerci. Šířen bude na veletrzích cestovního ruchu a
při obchodních jednáních.
Ing. R. Hamrle dále uvedl: "Národní federace hotelů a restaurací
ČR a HO.RE.KA ČR vyjednává spojení v jednotnou Asociaci
hotelů a restaurací ČR. Pokud valné hromady obou profesních
sdruţení schválí podobu struktury organizace, příspěvkový řád,
organizační řád, stanovy a další potřebné dokumenty, vznikne
do konce roku jednotná a silná Asociace hotelů a restaurací ČR,
které se budou lépe prosazovat profesní zájmy členů." Nový
propagační materiál "Krkonoše" získali zájemci před časem jiţ v
Kolíně nad Rýnem při veletrhu RDA orientovaném na autobusové
zájezdy.
KS NFHR Královéhradeckého kraje bude provádět kontroly
"Oficiální klasifikace ubytovacích zařízení ČR". Kontrolou jsou
pověřeni proškolení členové KS NFHR a prověřovat budou
správnost údajů, které byly jednotlivými subjekty uvedeny v
ţádosti o přidělení klasifikačního znaku.
Zpracovala: D. Palátková


RYBÁŘSKÝ KROUŢEK … Se začínajícím novým školním rokem
je tu opět i rybářský krouţek !! Zápis do krouţku proběhne
13.září 2006 od 15.30hod do 17.30hod na našem rybníčku v
Albeřicích. Všichni zájemci jsou srdečně zváni !! Aktuální
informace na webových stránkách krouţku
www.rybymarsov.unas.cz veškeré dotazy rád zodpovím na
tel.čísle nebo e-mailem pytlak@centrum.cz 602205279
Vedoucí kroužku Radek Slováček
nahoru - obsah

