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Úvodník - Komunální volby klepou na dveře!
Všechny naše občany mohu potěšit zprávou, ţe se o členství v
městském zastupitelstvu uchází šest - a moţná i sedm volebních
stran. Je to dobrá zpráva. Proč dobrá? Především to znamená, ţe
stovka našich občanů je ochotna na úkor svého volného času
bezplatně pracovat pro blaho našeho města. Sítem voleb jich sice
projde jen patnáct, ale i ti zbývající mají moţnost zapojit se do práce v
komisích, ve společenských organizacích nebo prosazovat zajímavé
programy své volební strany prostřednictvím těch kandidátů, kteří
mandát získají.
Přesný seznam kandidátů (i volebních stran) se dozvíme v úterý
15. srpna v poledne, kdy zápis volebních stran na Městském úřadu
končí. Do voleb, které proběhnou ve dnech 20. a 21. října 2006 bude
ještě dost času na to, aby volební strany seznámily voliče se svými
volebními programy. Mohou samozřejmě vyuţít bezplatné propagace v
našich novinách. Harmonogram volebních příprav i všechny potřebné
instrukce k technice voleb také zařadíme do příštích čísel SF. Dnes
vám předloţíme výsledky volebních stran uplynulých svobodných voleb
i jména kandidátů, kteří v nich získali mandát voličů pro práci v
Městském zastupitelstvu Svobody nad Úpou:
Volby 1990
OF 9 mandátů: Petr Kadrmas, Jiří Kaňka, Josef Čermák, St. Ondráček,
Jan Korbelář, Ing. Milan Oravec, Karel Tichý, Karel Riegel a Marie
Pešková
ČSL 6 mandátů: Josef Silný, Ing. Václav Jiránek, Miloš Drnec, Ing.
Pavel Voborský, Drahomíra Majerová, Ferdinand Smolík
Volby 1994
ODS+NK 9 mandátů (60%): Jiří Kaňka, Petr Kadrmas, Rudolf Leitgeb,
Ing. Milan Oravec, Karel Riegel, MUDr. Dana Hůrková, Mgr. Stanislav
Ondráček, Mgr. Jan Korbelář, Ing. Miroslav Bogusch
KDU+ČSL 3 mandáty (20%): Ing. Václav Jiránek, Stanislav Hofman,

Fernand Smolík
KSČM+NK 1 mandát (6,67%): Ivo Šubrt
Nezávislí 1 mandát (6,67%): Stanislav Kraus
Sdruţení NK 1 mandát (6,67%): Alexandr Nekvinda
Volby 1998
ODS+NK 7 mandátů (45,84%): Karel Riegel, Jiří Kaňka, MUDr. Dana
Hůrková, Ing. Milan Oravec, Rudolf Leitgeb, Jan Renner, Ing. Miroslav
Bogusch
KDU-ČSL 5 mandátů (32,85%): Ing. Václav Jiránek, Ing. Věra
Javůrková, Mgr. Zdeněk Rolenec, Pavel Dvořák, Alexandr Nekvinda
KSČM 3 mandáty (16,51%): Ivo Šubrt, Ing. Jaroslav Chmelař, Jana
Škvrnová
Volby 2002
ODS+NK 4 mandáty (27,43%): Josef Slanina, Karel Riegel, Ing. Milan
Oravec, MUDr. Dana Hůrková
SNK Poctivě a s rozumem 4 mandáty (25,65%): RNDr. Radko Tásler,
Ing. Věra Javůrková, Dagmar Berrová, Pavel Dvořák (odstoupili
Mgr.St. Ondráček a Ing. Jan Bena)
KSČM 3 mandáty (16,49%): Ivo Šubrt, Ing. Jaroslav Chmelař, Mgr.
Svatava Juhászová
US-DEU+NK 2 mandáty (12,74%): Ing. Václav Jiránek, Mgr. Zdeněk
Rolenec
KDU-ČSL 1 mandát (9,16%): Jan Horák
Sdr. pro volný čas (8,50%): 1 mandát: Petr Kadrmas
Volby 2006? Odpověď se dozvíme 21. října.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
FOTBAL
1. kolo 7.8.2006
Baník Rtyně : MFC Svoboda 4:2 (1:0) góly: Naiman, Kosina
Jiţ to vypadalo,ţe první půle úvodního zápasu skončí smírně,
kdyţ se domácí Baník ujal vedení. Gól do šatny nám příliš nepomohl.
Po přestávce jsme inkasovali ještě dvakrát. Za stavu 3:0 se začalo
štěstí klonit k nám a dvěma góly, nejprve Naiman, pak Kosina, jsme
utkání zdramatizovali. K vyrovnání chyběl jenom krůčíček. Bohuţel se

v závěru třepetal míč v Cedníkově síti, takţe setěr. V dalším zápase
přivítáme doma Starý Rokytník a budeme chtít vyhrát. Začne to v
sobotu v pět.
Sprincak

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 bude derby 26.8. v Mladých Bukách!
BASEBALL
1) 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.
Současná tabulka mezioblastní soutěţe:

ME V SOFTBALU žákyň
v Mladých Bukách se ve dnech 1.-5. srpna konalo na dokonale
upraveném hřišti klubu Sparks BAK Mladé Buky a díky vzorné
organizaci proběhlo hladce i za deštivého počasí v závěrečném
finálovém dni. Turnajem prošel bez zaváhání reprezentační tým České
republiky, ve kterém úspěšně statovala i děvčata z našeho regionu:
především Bára Škopová z Mladých Buků, která byla vyhlášena

nejlepší nadhazovačkou celého šampionátu, Klára Vokatá ze Dvora
Králové n.L., Veronika Teichmanová z Trutnova a Petra Zakouřilová z
Kostelce n.Orl. Konečné pořadí: 1. Česká rep., 2. Rusko, 3. Velká
Británie, 4. Slovensko a 5. Polsko. Fotografie ze šampionátu najdete
na webových stránkách města i ČSA (Česká softbalová asociace).
22. roč. závodu v běhu do vrchu JANSKÉ LÁZNĚ - ČERNÁ HORA
odstartuje v sobotu 12.8.2006 ve 13 hod. u Kolonády v Janských
Lázních. Trasa 8600 m dlouhého závodu s převýšením 650 m vede
směrem na Hoffmanovy boudy po asfaltové silnici k horní stanici
kabinové lanovky spol. MEGA-plus na Černé hoře. Doplňkový program
BĚH KOLONÁDOU na 1 km pro všechny kategorie (vč. vozíčkářů a
maminek s kočárky) "Buď fit" ve 12,30 - promenádní koncert ve 14 a
vyhlášení výsledků v 16 hodin.
JEZDECTVÍ
Od paní Svatavy Juhászové jsem
dostal tuto zprávu: "Zasílám Vám foto z
Mistrovství ČR pony 2006 ze Zduchovic 28. 30.7. V kategorii deti do 12 let obsadila v
silné konkurenci Monika Zemánková s
hřebcem Bento sedmé místo. V otevřené
soutěţi pro všechny účastníky MČR v ceně
"La Boheme Zduchovice" Monika Zemánková
s klisnou Borkou zvítězila. Oba koně pochází z chovu pana Pechana z
Vlčic." Ke zprávě přibalila krásné fotky paní Renaty Hofmann
(www.studioren.cz). Jako ochutnávku pár otiskneme na další
stránce (nekvalitní černo-bílý tisk). V originále je najdete na webových
stránkách města a v městské knihovně.
-so
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Novinky z informačního střediska ve Svobodě nad Úpou

1. Prezentace na webových stránkách:
www.svobodanadupou.eu je nová internetová adresa, kterou
se nám podařilo včas zajistit u domén evropské unie. Na těchto
stránkách bude turistický informační server pro Svobodu nad Úpou a
Východní Krkonoše. Po zadání uvedené adresy zjistíte, ţe stránky jsou
v provozu a doplňují se denně o nové informace.
Výhoda těchto stránek je i v tom, ţe jsou uvedeny na mnoha
místech internetu na čelních místech, takţe jsou dostupné široké
veřejnosti, která snáze objeví Vaše sluţby. Kaţdý poskytovatel sluţeb
z našeho města nebo ten, kdo vytváří zajímavé věci, zde můţe mít
svoji prezentaci. Některé jsou zdarma jiné zpoplatněné. Najdete zde
cyklostezky, výlety, zajímavosti, ubytování, historii, další sluţby apod.
Stránky jsou určeny pro ucelenou prezentaci regionu a všech jeho
sluţeb. Jste očekáváni, veškeré informace obdrţíte u Šárky Dudkové.
2. Prezentace Vašich služeb v informačním středisku:
Informační středisko ve Svobodě nad Úpou je oficiální informační
centrum s certifikátem Czech Tourism, pracující pod svazkem Krkonoše svazek měst a obcí a podporováno Královéhradeckým
krajem. Na základě oficiální metodiky informačních center Vám
chceme sdělit, co pro Vás informační středisko můţe udělat a jakým
způsobem se zde můţete prezentovat: Informační střediska mají
charakter veřejné sluţby a jejich hlavním úkolem je ve svém rajonu
zajistit propagaci a bezplatné poskytování turistických informací
návštěvníkům a přispívat ke spokojenost návštěvníků regionu s
nabízenými sluţbami ve svém rajonu, k vyrovnání sezónní
návštěvnosti a rovnoměrné, celoroční obsazenosti ubytovacích kapacit
ve svém okolí.
Subjektům provozujícím výdělečné sluţby v cestovního ruchu jsou
nabízeny varianty propagace:
a) řádková informace v interní databázi - informační středisko je
povinné poskytnout všem zdarma
b) sluţby nad rámec povinné informace - zpoplatněný balíček sluţeb
pro konkrétní podnikatelské subjekty, prezentace na vlastních
webových stránkách, řádková inzerce v katalozích sluţeb
distribuovaných zdarma, obrázková inzerce v katalogu sluţeb,
distribuce vlastních propagačních materiálů, vystavení propagačních
materiálů v informačním středisku
c) výměna propagačních materiálů informačního střediska (o jeho
výdělečných sluţbách) s provozovatelem výdělečných sluţeb. Oba
subjekty si navzájem budou propagovat své sluţby bezplatně.
Vztah vůči ubytovatelům a zájemcům o ubytování
a) Informační středisko musí poskytnout informaci o ubytování zájemci
zdarma. Pokud ale samo nabízí zprostředkování ubytování, nejprve

doporučuje zájemci svou sluţbu, neboť tím zájemci usnadní zajištění
ubytování. Pokud však samo informační středisko nemůţe tuto sluţbu
zajistit, poskytne zájemci, pokud o to poţádá, kontakt na ubytovatele.
Znamená to, ţe informační středisko zajišťuje prezentaci úplně
všem poskytovatelům sluţeb ve Svobodě nad Úpou. Chce to pouze
jediné, abyste nás navštívili, nahlásili nám základní údaje a dohodli se,
jakým způsobem chcete být prezentováni. Kaţdý obdrţíte i propagační
materiál města, Krkonoš a všech zajímavostí v okolí pro své klienty.
Důležitá informace pro ubytovatele a začínající ubytovatele:
Pronajímat svůj objekt či apartmá můţete i bez ţivnostenského
listu a to v případě, ţe neposkytujete klientům ţádné sluţby ( snídaně,
úklid apod. ), pouze musíte poskytovat pronájem. Nezbavuje Vás to
však povinnosti odvádět městu poplatek z ubytování a v daňovém
přiznání takto získané peníze zahrnout do svých příjmů.
V případě, ţe byste klientům chtěli poskytovat sluţby, jste
povinni mít ţivnostenské oprávnění a taktéţ jako v předchozím případě
odvádět městu poplatek z ubytování a příjmy opět zahrnout do svých
příjmů.
Šárka Dudková
nahoru - obsah

Prohlášení Komise pro cestovní ruch ve Svobodě nad Úpou
Jak skutečně vznikla naučná stezka Via Piette
V sobotu při otevírání naučné stezky se děkovalo - Hradní
společnosti Aichelburg, panu Klimešovi, paní starostce a dalším,
děkoval i pan Piette osobně. Podařila se totiţ dobrá věc. V tom
děkování se ale zapomnělo na ty, co si dali za cíl myslet na turisty, na
významné lidi, co zde ţili, na jejich odkazy a proto přišli s myšlenkou a
návrhem - vytvoření této naučné stezky.
Komise pro cestovní ruch spadá pod Městský úřad ve Svobodě
nad Úpou. Její členové jsou pracovníci v oboru cestovního ruchu, kteří
pro rozvoj města pracují zdarma a ve svém volném čase. Přesto by
jejich práce a nápady neměly být nepovšimnuty a neměly by slouţit ke
zviditelňování jiných osob.
Za tři roky práce jsme mimo jiných aktivit, navrhli tři důleţité
věci ovlivňující dění ve Svobodě nad Úpou, které se zdárně
uskutečnily:
- myšlenka a návrh projektu Pietteho naučné stezky

- Rudolfovy slavnosti
- setkání města s podnikateli
K naučné stezce Via Piette:
Naučná stezka vznikla jako nápad a na návrh naší komise. Byla
vypracována do téměř současné podoby - včetně vyhlídky na
Muchomůrce a ukázky krkonošských hornin, staré školy, Japia,
sousoší, apod.. Věnovali jsme tomu víc neţ půl roku práce. Pak uţ
jsme jen hledali vhodného projektanta a realizátora stezky. Paní
starostka nám navrhla pana Klimeše, s čímţ jsme souhlasili a předali
jsme jí pro pana Klimeše zpracované materiály. Navíc jsme radě města
navrhli, aby se oslovily sousední obce, aby na naučnou stezku
navázaly, aby vznikla jedna velká stezka a v rámci mikroregionu se
získaly peníze na její financování.
Po předání materiálů, jsme se však rázem ocitli mimo dění naučné
stezky a tím se také stalo, ţe se neuskutečnily všechny naše
představy, které měla stezka městu přinést.
Teprve o sedm měsíců později, jsme se dozvěděli, ţe náš návrh
stezky pan Klimeš dokončil ve spolupráci s paní starostkou a lidmi,
které jsme oslovili dříve my a pomáhali nám ji v komisi vytvořit svými
znalostmi. Aţ nyní, takto zpracovaný projekt byl předán Hradní
společnosti Aichelburg, která je však všude uváděná, jako původce
myšlenky a návrhu naučné stezky (!?)
Pokud bychom stezku nenavrhli, dnes by ţádná neexistovala. Do
doby našeho návrhu ţádný jiný návrh o této stezce neexistoval ani
myšlenka, ţe by stezka propojila sousední obce.
Proto budeme poţadovat, aby na informační tabuli naučné stezky
bylo odstraněno, ţe stezka vznikla na návrh Hradní společnosti
Aichelburg, neboť ta ji za finanční obnos 1.439.771,-Kč pouze
realizovala s pracovníky Veselého Výletu a je jí tedy neprávem
přisuzována myšlenka celé stezky, a aby na ni bylo uvedeno ( kdyţ je
naše komise a lidé kteří v ní pracují, příliš zanedbatelná poloţka), ţe
stezka vznikla na návrh města Svobody nad Úpou.
Za Komisi pro cestovní ruch ve Svobodě nad Úpou
Josef Búš
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Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - starosta@musvoboda.cz


SRPNOVÍ OSLAVENCI … V srpnu oslaví své ţivotní jubileum
paní Marie Umlaufová, paní Marie Háková, pan Jaroslav Mačí,



paní Růţena Pozděnová, paní Růţena Řeháková, paní Věra
Stodůlková, paní Jana Skučková a pan Raimund Gloss. Všem
oslavencům přejeme do dalších let pevné zdraví, dobrou náladu
a hodně prosluněných dní.
ZPRÁVY ZE ŠKOLY … 1/ Ve středu 30.8.2006 se od 17,00 hod
ve škole uskuteční velmi důleţitá schůzka všech dospělých osob
pracujících s dětmi a mládeţí ve Svobodě nad Úpou. 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 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". Tato akce
proběhne v sobotu 26.srpna 2006. Bliţší informace přineseme v
příštím čísle těchto novin.
Lucie Trnková a Jan Hainiš






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
VYMĚNÍME BYT 4+1 … v O.V. Na Rýchorském sídlišti za 3 +
1+ doplatek tel. 603 272 007
VANDALIZMUS VE SVOBODĚ NAD ÚPOU … Dlouho jsem se
rozmýšlela nad tím zda napíšu tento článek,ale opravdu se mi
zdá neskutečné co se za poslední měsíce děje. Ve Svobodě je
mnoho obyvatel, kteří si přejí Svobodu hezčí,ale na druhou
stranu se tady ničí vše co je nové a hezké. Jen od začátku roku
jsme odstraňovali následky nájezdů vandalů asi pětkrát v
případě zničených tabulí na vycházkové trase "VIA PIETTE", dále
někdo ukradl lavičku z autobusové zastávky na náměstí.
Vandalové zlomili nově vysazenou lípu v Lipové aleji, v Maršově
2 někdo zničil rozvodnou skříň VO a v neposlední řadě si někdo
zkrášlil svoji zahrádku květinami z nově osázeného parčíku
naproti poště. A to nepíši o běţných opravách odpadkových košů
poškrábaných lavičkách atd. Je to opravdu smutné, ţe se najdou
tací, kteří nemají úctu k majetku nás všech. Někdy mám pocit,
ţe je lepší nedělat ţádné nové věci, aby vandalové neměli
příleţitost. Ale jak to tady bude v budoucnu vypadat?
Dagmar Berrová



PODĚKOVÁNÍ … Velké poděkování patří paní Hofmanové za
květinovou výzdobu u sousoší na náměstí Svornosti.







KONCERTY PŘED KOLONÁDOU … se konají kaţdou neděli,
začátky jsou vţdy ve 14°°hod. - při nepříznivém počasí se
uskuteční uvnitř budovy Kolonády.
12.8. mimořádný koncert - SEMILSKÁ 12, závody v běhu do
vrchu - start u Kolonády, cíl Černá hora
13.8. OSTAŠ - jazzová kapela z Trutnova
20.8. PODZVIČINKA - dech. hudba Bílé Třemešné
27.8. IVÁN GUTIÉRREZ - osobitý kolumbijský hudebník se směsí
velkoměstského folklóru, známý ze spolupráce se Zuzanou
Navarovou.
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
Kasper CZ s.r.o. … výroba střešních konstrukcí a dřevostaveb,
se sídlem Úpice, Revoluční 411, hledá managera na pozici
VEDOUCÍ VÝROBY
Poţadujeme:
- Vzdělání ÚSO směr stavební, dřevařský nebo strojní
- Poţadovaná praxe min. 3 roky
- Schopnost řízení týmu a prosazování firemní filozofie, loajalita,
flexibilita
- Velmi dobré komunikativní schopnosti
Nabízíme:
- dobré platové podmínky
- perspektivní zaměstnání v dynamicky se rozvíjející firmě
Písemné přihlášky zasílejte na níţe uvedenou adresu nejpozději
do 31. 8. 2006.
Kontakt :
Ivana Šantrochová - personalista KASPER KOVO s.r.o.
Telefon - 499 827 163, mobil - 731 192 923
E-mail : i.santrochova@kasperkovo.cz
Adresa : KASPER KOVO s.r.o., Ţitná 476, 541 03 Trutnov
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