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Úvodník - Někdo má rád vdolky?
Televize se stala ve většině domácností hlavním zdrojem
informací i zábavy. Mnozí již mají bohatý výběr díky satelitnímu příjmu
- a snad každá další domácnost má alespoň čtyři základní programy Tv1, Tv2, Novu a Primu. Nemusíme proto být závislí na tom, co nám
televize servíruje, ale naučili jsme se vybírat pořady, o které máme
zájem díky tiskovinám, ve kterých je týdenní nabídka televizních
programů a ze kterých si sestavujeme vlastní pořad. Námět pro dnešní
úvodník mi dala událost z prvního týdne nového roku. Hned první
všední den uprostřed napínavého detektivního příběhu na Primě
přerušila odpolední vysílání Primy regionální stanice RTA Východní
Čechy a naservírovala pásmo reklam a vysílání klipů Óčka.
Možná, že náhlá změna programu potěšila naši omladinu (ne
každý má rád vdolky), ale mou ženu to rozpálilo do běla a ti, kteří
tohle pirátství umožnili, mají kliku, že nevlastníme střelné zbraně.
Věřím, že mnozí čtenáři mají stejně jako já averzi k aroganci moci a
také pro ně jsem se chtěl dopátrat příčin. Marně jsem se pokoušel
dovolat do regionální stanice RTA (permanentně bylo obsazeno její
telefonní číslo). Proto jsem poslal mailem dotaz do TV Prima - a hned
druhý den jsem dostal písemnou odpověď:
"Regionální studia mají oficiálně přidělenou licenci od Rady pro
rozhlasové a TV vysílání a Prima TV musí podle licence, kterou má
sama od RRTV pro své vysílání přidělenu, poskytnout časový prostor.
Časy vstupů regionálních televizí do vysílání Prima TV upravovala
dohoda, jejíž účinnost skončila 31.12.2006. Přes veškerou snahu
televize Prima o vstřícné jednání s regionálními televizemi v síti RTA
nebyla uzavřena nová dohoda o připojovacích časech po tomto datu.
Televize Prima proto považuje vstupy regionálních televizí RTA do
vysílání od 1.1.2007 za neoprávněné a nesouhlasí s nimi. Licenční
podmínky FTV, včetně posledního rozhodnutí RRTV z roku 2006, jakož
i historická znění licenčních podmínek FTV a regionů, včetně
základních programových specifikací a závazných částí jejich
programových skladeb, jsou k dispozici na www.rrtv.cz.
Bohužel do doby, než v této věci rozhodne RRTV, nemůžeme

danou situaci nijak změnit a nemáme žádnou právní možnost, jak
zamezit narušování našeho vysílání. FTV podala RRTV jak návrh
komplexního řešení situace po 31.12.2006, tak návrh na vydání
předběžného opatření vůči regionům RTA.
Bylo by dobré, kdyby se diváci obraceli se svými připomínkami i
k regionálním TV studiím a podpořili takové řešení situace, které
umožní divákům sledovat jejich oblíbené pořady.
Omlouváme se za vzniklou situaci a věříme, že bude v nejbližší
době vyřešena.
J. Růžková
Vím, že každá mince má dvě strany. Chtěl jsem proto získat
názor RTA na její spor s Primou. Na www.radiotv.cz jsem našel
článek ze dne 1.1.2007, ve kterém jsem se dočetl o tom, jak majitel
firmy RTA pan Jaroslav Berka si obstaral úvěr ve výši sto milionů Kč a
"skupuje studia, která mají právo vysílat na kmitočtech Primy"
(citováno ze zprávy generálního ředitele Primy Martina Dvořáka).
Zatím se mu podařilo získat nadpoloviční podíly v jihočeské televizi
Gimi, východo-českém Pulsu a jihomoravském Fatemu. Smlouvu
uzavřel také s ostravskou televizí Polar a jedná s třemi dalšími studii.
A co na to divák? Ten se může jedině divit.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
LYŢOVÁNÍ
Připomínáme, že lyžařský výcvik dětí mateřských a základních
škol, pořádaný lyžařským oddílem ve Svobodě nad Úpou, bude
zahájen v pondělí 8. ledna 2007 v 15 hod v areálu lyžařského vleku
Duncan. Zápis bude tentokrát probíhat jinak: budˇna telefonu 605 877
858 nebo osobně, ale již v pátek 5. ledna 2007 v areálu lyžařského
vleku Duncan (abychom se v pondělí již nezdržovali rozdělováním dětí
do družstev). Cena poplatku je 200Kč na sezonu a možnost zakoupení
celosezónní jízdenky. Novinkou je vytvoření družstva snowboardistů,
ale zde budou platit určitá pravidla: přijímáme děti 1.-4. třídy (po
dohodě i starší), úplné začátečníky a počet je omezen na max.12 dětí
(příp. 2x12), trénovat budeme vždy v pondělí, případně ještě ve
čtvrtek. Jinak ostatní je stejné jako u lyžařů. Kontakty: Eva Tlachačová
- 604 671 571, Martina Holubová 605 877 858

PS - Předpokládáme, že v pondělí již bude na svahu sníh. Pokud ne,
odložíme kurz o týden.
PROGRAM NA VOLNÝ ČAS VÁNOCE 2006 byl úspěšný:
pátek 22.12.: Vánoční laťka, soutěž ve skoku vysokém ZŠ Mladé
Buky
sobota 23.12.: florbal mix tělocvična ZŠ Mladé Buky
pondělí 25.12.: florbal, volejbal tělocvična ZŠ Mladé Buky
úterý 26.12.: stolní tenis Rýchorka Svoboda nad Úpou
středa 27.12.: stolní tenis Rýchorka Svoboda nad Úpou, florbal,
volejbal tělocvična Mladé Buky
čtvrtek 28.12.: 9:00 florbal, volejbal tělocvična Mladé Buky, 15:00
šachy ZŠ Svoboda škola
pátek 29.12.: 9:00 - 11:00 bowling Club Svoboda nad Úpou
VSTUP NA VŠECHNY AKCE BYL VOLNÝ !
Největší účast zájemců byla na florbalu v Bukách, bowlingu a
stolním tenisu ve Svobodě, nejmenší zájem byl o šachy (které mívaly
ve Svobodě dlouhou tradici). Děkujeme především ředitelům obou škol
(Janu Hainišovi a Láďovi Kosovi), Petru Burešovi a Miroslavu
Hedvičákovi za perfektní a bezplatnou službu pro naši akci! Připravíme
podobný program i na jarní prázdniny, které jsou již za měsíc - od 5.2.
do 11.2.2007!
BASEBALLISTÉ SB RÝCHORY
schůzovali v pátek 29. prosince v kongresovém sálu hotelu
PROM. Potěšila nejen účast šestnácti hráčů, ale také dvou vzácných
hostů - předsedy České baseballové asociace Petra Ditricha a
manažera klubu Patriots Liberec Radka Šenka. Dohodli jsme se na
účasti v mezioblastní soutěži 2007, na práci s dětmi a mládeží i na
rozvoji pálkovacích her v našem regionu. Radek Šenk slíbil, že nám
pomůže s uhrazením dluhu u softbalového klubu a mail Petra Ditricha
ocituji:
Dr. Petr Ditrich pro SB Rýchory - 2.1.2007
Ahoj, vše nej do Nového roku.
Myslím, že se na Vaší schůzce ledacos vyříkalo a snad bude další
rok po baseballové stránce lepší. Držím Vám palce a jak jsem říkal,
pokud budete něco potřebovat, tak se ozvěte. Sliboval jsem materiál
ze skladu, tady jsou naše možnosti: 4 kovové pálky 34-32, z toho dvě
v solidní kvalitě, 6 helm, velikosti nejsou problém
Horní dresy po juniorech SSK, stačí odpárat CZECH REPUBLIC.
Vypadají dobře. Možnosti jsou buď 17 červených nebo 15 bílých. Není
to ale Vaše barva. Napište jestli máte zájem. Spodní trika UE hrané,
ale vyprané. Kalhoty Rawlings už jsou v horší kvalitě a bude problém s
většími velikostmi. Tašky Rawlings už jsou dost poškozené.
Myslím, že jsme připraveni připravit kompletní použitou sadu pro

15 hráčů. Dejte vědět jestli máte zájem ještě před koncem tohoto
týdne.
Petr Ditrich
I. Krkonošská Rally
- automobilová soutěž, která se pojede podle mezinárodních
sportovních řádů FIA a jejich příloh, Standardních propozic pro rally
Federace Automobilového sportu AČR a národních sportovních řádů
- centrem soutěže bude město Trutnov
- součástí jsou rychlostní testy na uzavřené trati, jeden z nich se
pojede na okraji města, tak aby byl přístupný velkému počtu diváků,
další rychlostní zkoušky se pojedou v nejbližším okolí
- rally se pojede s ohledem na klimatické podmínky 19.-20.1.2007 za
typicky zimních podmínek na chemicky neošetřovaných komunikacích.
NOC TULENÍCH PÁSŮ v náhradním termínu!
Závod Noc tuleních pásů 2007 byl pro naprostý nedostatek
sněhu v celých Krkonoších v termínu 6. ledna 2007 organizátorem
zrušen. Předběžně byl stanoven náhradní termín - sobota 24. února
2007. V nejbližší době bude o náhradním datu AKLVK Alpine PRO SKI
TRAB team jednat se všemi zúčastněnými subjekty. Trať ani jiné
podmínky se měnit nebudou. Sledujte aktuality !!!
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Vzhledem k velmi špatným sněhovým podmínkám musíme
odvolat lyžařský kurz 7. tříd. V případě zlepšení podmínek bude
kurz v březnu.
2. Zápis žáků do 1. třídy proběhne na naší škole ve středu 17.
ledna 2007 od 14.00 hod do 18,00 hod.
3. Plavání žáků 2. a 3. třídy. Děti začnou chodit na plavání přibližně
v polovině února 2007.
4. Pololetní prázdniny jsou v pátek 2. února 2007
5. Jarní prázdniny v našem regionu již za měsíc - od 5. února do
11. února 2007.
MATEŘSKÁ ŠKOLA
ADVENT V MATEŘSKÉ ŠKOLE
Celý měsíc prosinec byl ve znamení krásných vánočních svátků.

Začínali jsme 4.12. 2006 Mikulášskou dílnou pro děti a rodiče
nejstarších dětí mateřské školy. V této dílně společně s dětmi tvořili i
rodiče a vyrobená dílka si odnášeli domů. Děti pro rodiče vlastnoručně
připravily pohoštění, na kterém si všichni pochutnávali při odpoledním
posezení.
5.12. 2006 jsme v mateřské škole přivítali žáky ZŠ Svoboda nad Úpou
v převlečení Čertů a Mikulášů. Děti z mateřské školy si pro ně
připravily písničky a básníčky a odměnou jim byly připravené balíčky
se sladkostmi.
14.12. 2006 se konala slavnostní nadílka u vánočního stromu s
pohoštěním, zpěvem koled a vánočních zvyků. Přesto, že v letošním
roce bylo hraček o něco méně, děti byly spokojené a nadšené.
Každoročně se této nadílky účastnily i bývalé kolegyně, které zde v
minulosti pracovaly. Celé dopoledne provázela příjemná, pohodová,
vánoční atmosféra. Odpoledne si děti odnášely domů osobní dárečky a
vyrobené dárky pro rodiče.
18.12. 2006 se uskutečnilo vánoční posezení s rodiči nejmladších dětí.
Krátké pásmo písniček navodilo vánoční pohodu pro všechny. Po té
následovalo občerstvení a hry s rodiči u vánočního stromu.
20.12. 2006 jsme již po několikáté navštívili vánoční ZOO ve Dvoře
Králové nad Labem.
Navštívili jsme tygry, pavilon opic, vodní svět a pavilon slonů. Výlet se
vydařil a byl takovou příjemnou tečkou za naší snahou připravit děti
na prožití těch opravdových vánoc v kruhu svých rodin.
PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM:
- panu Báchorovi - za zhotovení zrcadel pro děti do umývárny
- pí Moravcové - za propisovací tužky
- p. Dvořákovi - za darování videa
- pí Tesařové - za videokazety s pohádkami
- pí Pačesové - za darování hraček pro děti
- pí Rakusové - za 2 000,- Kč na hračky
- pí Juházsové a Mičánkové - za perníky na Mikuláše a Vánoce
- pí Munzarové - za pečivo na Mikuláše
- pí D. Mačiové - za masky na karneval
- pí Pejósové - za sladkosti k Mikuláši
- cvičení žen -jóga - za sponzorský dar v hodnotě 550,- Kč na hračky
pro děti - p. Slováčkovi - za zhotovení fotek ze ZOO
- a všem rodičům za vánoční cukroví
- všem, kteří věnovali drobné dárky, plyšové hračky
Do nového roku 2007 přejeme všem čtenářům těchto novin hodně
zdraví, pohodu a lásku v srdcích, kterou můžeme každý všední den
rozdávat.

Jana Hanušová, MŠ Svoboda nad Úpou
X-Y-Z - přečti si to hned!
je název školních novin, jejichž první
číslo chtěli mladí redaktoři vydat již před
Vánocemi, ale dny před Vánocemi ubíhaly
příliš rychle. Dočkáme se ještě před koncem
pololetí? Připomeneme členy redakčního
kolektivu fotkou:
nahoru - obsah

Došlá pošta
KLUB DŮCHODCŮ
Vážení důchodci, přejeme vám v roce 2007 hodně zdraví, pohody
a krásných chvil v soukromí i na našich společných akcích. Zároveň
děkujeme Městskému úřadu ve Svobodě nad Úpou za finanční
příspěvek, který použijeme na společné akce v letošním roce.
Za vedení klubu důchodců: Jana Erbenová, Hana Bernardová,
Bedřich Bureš
PTÁCI V ZIMĚ
Pestrou směsici ptáků, kteří přezimují v zimě poblíž našich
obydlí, nám představil ve svém článku pan Zdeněk Balcar, ale jeho
článek už nestihnu přepsat do dnešního vydání. Odklad ale by neměla
mít závěrečná poznámka: "Pokud objevíte ve svém krmítku nebo v
zahradě zajímavého a vzácného ptáčka, ohlaste se nám
pozorovatelům: Zdeněk Balcar DPS - tel. 499 771 250 nebo Střed.
lesnická škola - Ing. J. Franc a Ing. Zd. Balcar - tel. 499 871 106".
Článek otiskneme v příštím čísle SF.
OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI
Letošní Vánoce zažil svobodský kostel zajímavou kulturní
událost. Svou vánoční besídku zorganizovala škola nejen pro své děti a
rodiče, ale i pro veřejnost. Kostel praskal ve švech.
Vystoupení se dětem i učitelskému sboru povedlo - a díky
pěkným fotkám a webovým stránkám p. A.Miláčka si je můžete
prohlédnout na adrese http://www.aloismilacek.unas.cz/
TÝDEN SPORTU
o Vánocích - letos prakticky bez šancí na lyžování (výjimkou byla
sjezdovka Anděl na Černé hoře) - si užily děti díky spolupráci dvou

sousedních škol (Svoboda a Buky) a vstřícným majitelům heren a
sportovišť. Jaká byla nabídka?

nahoru - obsah

Aktuality
V loňském roce jsme vydávali na pokračování seriál o cestách
Martina Dudy po světových oceánech a několik článků o ročním
putování Filipa Procházky napříč Amerikou, Kanadou a Aljaškou. Letos
se podařilo na dálku pomocí mailů uskutečnit v Austrálii setkání obou
mladých cestovatelů - a na jaře se čtenáři dočkají dalších dílů seriálu
"Stopem přes tři oceány". Věřím, že čtenáře může zajímat i mailová
korespondence, která umožnila setkání dvou bývalých spoluhráčů
našeho baseballového týmu u protinožců:
Filip Standovi: 1.12. 4:35
Ahoj Stando,
posilam pozdravy ze Sydney, jsme tu dva tydny, chodili po

robotach a prochazeli ulice australske aglomerace, zajimava zalezitost,
chceme se posunout na sever, pravdep. do queenslandu. bohuzel
nemam moc casu, napis nejake info a novinky od nas z regionu a
pozdravuj. chtel sem se te zeptat, jestli nemas telef. kontakt na
Martina Dudu, na email se mi neozval, byl bych za to moc vdecny,
myslim ze se chysta na vanoce domu. Mej se hezky a pozdravuj
Helenu
zdravi Vas Filip
Standa Filipovi: 1.12. 6:32
Ahoj Filipe,
potesil jsi me zpravou. Od pani Dudove jsem dostal vse, co
Martin posledni rok posilal vcetne fotek. pry ted ma umysl ziskat
kapitansky certifikat pro vetsi plachetnice - na jedne, ktera se jmenuje
Boomerang, vozi skupinu turistu. Ma ale novou nabidku, premistit opet
nejakou jachtu do Chille. Prikladem posledni jeho mail (je na nem
mailova adrsa - to misto je na severovychode Australie - domu prijede
na mesic v lednu, telefon zjistim).
Standa
Následovala série výměna mailů mezi mnou, maminkou Martina a
oběma cestovateli. Ke kontaktu během dvou týdnů došlo:
Filip Standovi: 2.1.2007 02:53
Ahoj Stando,
diky za vanocni a novorocni prani,
nedavno jsme se vratili z plachetnice, a
taktez prejeme zdravicko a pohodu do
noveho roku, pripojujeme par fotek z
Whitsunday islands. Spolu s Jirkou Lukesem
jsme vyrazili ze Sydney ve stare Toyote
rocnik 88, kterou jsme koupili po 3 tydnech
prace, naplnili nadrz a hura smer na Queensland. Na vychodnim
pobrezi mijite spoustu narodnich parku, destne lesy na Great Dividing
Range, se zajimavou rozmanitou vegetaci, zastavujeme v Byron Bay,
nejvychodnejsim vybezku Australie, projizdime aglomeraci Brisbane a
mirime k Fraser Island, nejvetsimu
pisecnemu ostrovu na svete. Ponton nas
prevazi na ostrov, bereme jen batohy a
hlavne dostatek vody, auto nechavame na
pevnine, nebot bez poradneho jeepu
nemate sanci.
Zkousime stopovat na pisecne plazi o
delce 120 km, ta se pri odlivu promeni v
pevnou prirodni highway. Odliv potrva jeste
3 hodiny a prvni auto chytame po 2 hodinach slapani po plazi, v Dilli

village davame fazole pred 50km stezkou ostrovni dzungli. Vitaji nas
pavuciny, dlouho tudy nikdo nesel, rvouci cykady a k veceru mraky
komaru, taboriste hledame ve tme a planovanou studanku s vodou
nenachazime ani rano. Druha cast ostrova je turisticky vice
navstevovana, doplnujeme vodu a pokracujeme.
Treti den vylezame z dzungle opet na pisecnou highway a po 15
km prochazce stopnem Svycara, jenz nas hodi az k vraku lodi Moreno.
No, ale ted par vet od Martina, ktereho potkavame v Airlie Beach,
dalsich 800 km severne od Fraseru na vychodnim pobrezi. Posle
navazujici clanek. Doufam, ze se mate dobre, preju pohodu a mejte se
krasne.
Zdravi Filip a Martin
Dnes jsem dostal obsažný mail od Martina včetně pěkných fotografií
plachetnice Boomerang.
Připravuje se na další výpravu. Jeho dopis otiskneme v příštím čísle
SF.
-so
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
starosta@musvoboda.cz






Připomínáme … že v sobotu 6. ledna 2007 je v 10.00 - 11.00
na náměstí a v 11.00 - 12.00 u Rýchorky svoz nebezpečného
odpadu.
PŘIJME SE VYUČENÁ KUCHAŘKA … na Střední školu
lesnickou a zemědělskou ve Svobodě nad Úpou (Horská ulice).
Informace pí Rejsková 604 966 191 nebo do školy na tel. 499
871 106
UPOZORNĚNÍ PRO OBČANY … Schválením Obecně závazné
vyhlášky č. 4/2006 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů na veřejném zasedání
Zastupitelstva města Svoboda nad Úpou dne 19. 12. 2006 se
stanovil poplatek na rok 2007 ve výši 480,- Kč. Částka je splatná
do 30. 6. 2007 a můžete ji zaplatit v hotovosti v pokladně
(2.patro MěÚ), poštovní poukázkou nebo převodem na účet
České spořitelny č.35-1303700359/0800 (var.symbol sdělíme po
telefonu).
Dana Petržílková, referentka odpadového hospodářství











Důleţité upozornění občanům … Městský úřad sděluje
občanům, že z důvodu zavádění nového zákona o hmotné nouzi
budou sociální pracovnice MěÚ od ledna 2006 do dubna 2007 k
dispozici klientům pouze v úřední dny, t.j. pondělí a středa od
8,00 do 17,00 hodin.
JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP
IHNED. Bližší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo
mob. 602 466 579.
FIRMA LUCRACO … již dvanáctým rokem slouží svobodským
občanům. Kromě prodeje pohonných hmot zajišťuje také prodej,
servis a půjčovnu elektrického ručního nářadí, zahradní a lesní
techniky, kompresorů a tlakové vzduchotechniky. Postupně
zavedla další služby občanům: prodej tiskovin, občerstvení ap.
Vzhledem k tomu, že v centru města nemají občané šanci
nakoupit si v neděli a o svátcích některé potraviny, na které ve
všední dny zapomněli, rozšiřují sortiment nabídky podle přání
svých zákazníků. Majitel firmy Ing. Luboš Kracík a zaměstnanci
firmy LUCRACO přejí svým zákazníkům do nového roku pevné
zdraví, pohodu a bezpečí na svých cestách za prací nebo
zábavou v roce 2007.
PŘEBOR ŠKOL V ŠACHU … (došlo po uzávěrce) pořádá Střední
škola lesnická a zemědělská ve Svobodě nad Úpou v úterý 23.
ledna 2006. Soutěží čtyřčlenná družstva ve třech kategoriích: A žáci 1.-5. třídy ZŠ, B - žáci 6.-9.tř. ZŠ, C - studenti a žáci
středních škol a učilišť ředitel soutěže, přihlášky, info: Martin
Malinský, tel. 732 902 509, Malinsky88888@seznam.cz
Startovné: za každé družstvo 160,- Kč, (škola, kde proběhne
základní kolo, má slevu 40,- Kč)
pozn.red.: Pokud bude zájem sousedních škol, uspořádáme
základní kola společně jako soutěž jednotlivců. Ozvěte se na tel.
499 871 243 nebo 737 683 333- šachové soupravy máme,
místnost zajistíme. St. Ondráček
Relaxační masáţe … uvolňovací techniky, automobilizační
cvičení, využití reflexních bodů na nohou. KDE? Hotel Siréna
Janské Lázně. KONTAKT : 739 275 844. Marta Šaralová fyzioterapeutka
Možnost zakoupení vánočních dárkových certifikátů : 15 minut 150,-Kč...30 minut - 200,-Kč...45 minut - 250,-Kč...(každá 9.
masáž zdarma)
nahoru - obsah

