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Úvodník - Návrh rozpočtu 2007
Za nejzajímavější událost nejen týdne, ale i měsíce, roku a
moţná i desetiletí povaţuji rozhodnutí starosty, svolat veřejné
zasedání Zastupitelstva Města Svobody nad Úpou na úterý 19.
prosince 2006 od 17. 00 hodin do kongresového sálu hotelu PROM na
Pietteho náměstí. Co je na tom tak zajímavého? Problémem kaţdé
vesnice nebo malého městečka bývá letitá nevraţivost mezi Horňáky a
Dolňáky (to se netýká sexu!). Ve velkoměstech bývají podobné averze
mezi kluky různých čtvrtí nebo fanoušky sportovních velkoklubů
(Sparta - Slávie). Ve Svobodě nad Úpou po sloučení Svobody a
Dolního Maršova zhruba před padesáti lety má řada občanů výhrady
ke snahám přenést téměř veškeré dění ve městě do centra. Před
prodejem Rýchorky a před uzavřením kina se konala veřejná
shromáţdění i různé kulturní akce střídavě v kině na náměstí Svornosti
a v Rýchorce (před Rýchorkou také v sokolovně). Nikdo nemůţe
zazlívat početnému obyvatelstvu Rýchorského sídliště i všem, kteří ţijí
na Novém Světě nebo ve Dvojce (v katastru Maršova 2), ţe měli ke
tvrdošíjnému pořádání společných akcí v centru města výhrady.
Jsem přesvědčen o tom, ţe rozhodnutí starosty (nebo rady)
potěší nejen občany Rýchorského sídliště a celé severní části města,
ale i nás z centrální a východní části, protoţe se určitě rádi podíváme
na kongresový sál v Promu - o kterém mnozí z nás (včetně mne)
neměli ani tušení. Navíc je program úterního veřejného zasedání tak
bohatý, ţe si ho určitě nenecháte ujít. Předkládáme ho v úvodníku - a
návrh rozpočtu na rok 2007 najdete na čtyřech stránkách uvnitř listu.
V dnešním čísle ještě najdete zajímavé informace o blíţící se
lyţařské sezóně (letos se ale moc rychle vinou sv. Petra neblíţí): jízdní
řád skibusu, článek o carvingu, nabídku servisu pro lyţaře a
snowboardisty, pozvánky na akce našich sousedů a pár inzerátů.
Program zasedání: Zahájení, prezence; Schválení programu jednání;
Schválení zápisu z minulého jednání ze dne 7.11.2006; Volba
návrhové komise pro přípravu usnesení; Určení ověřovatelů zápisu;
Dodatky č. 3 k veřejnoprávním smlouvám - přestupky; Poţární řád;

Vyhláška č. 4/2006 - poplatky odpad; VaK a.s.; Městská policie;
Odměny členů zastupitelstva + stanovení cestovních náhrad členů
zastupitelstva; Volba předsedy finančního výboru; Volba předsedy
kontrolního výboru; Jednací řád kontrolního a finančního výboru;
Rozpočtové opatření č. 4/2006; Rozpočet města na rok 2007 ;
Nemovitosti;
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
LYŢOVÁNÍ
Lyţařský výcvik dětí mateřských a základních škol pořádaný
lyţařským oddílem ve Svobodě nad Úpou bude zahájen v pondělí 8.
ledna 2007 v 15. hod v areálu lyţařského vleku Duncan. Zápis bude
tentokrát probíhat jinak: buď na telefonu 605 877 858 nebo osobně v
pátek 5. ledna 2007 v areálu lyţařském vleku Duncan (abychom se v
pondělí jiţ nezdrţovali rozdělováním dětí do druţstev). Cena poplatku
je 200,- Kč na sezonu a moţnost zakoupení celosezonní jízdenky.
Novinkou je vytvoření druţstva snowbordistů, ale zde budou platit
určitá pravidla: přijímáme děti 1.-4. třídy, úplné začátečníky a počet je
omezen na max.12 dětí, jinak ostatní je stejné jako u lyţařů.
Martina Holubová
STOLNÍ TENIS
Závěrečná zpráva z turnaje o " Pohár města Svobody nad Úpou"
K finálovému turnaji o "Pohár města Svobody nad Úpou", v
pořadí jiţ pátého turnaje, se sešlo celkem 14 hráčů a hráček. Hráči byli
rozděleni do dvou stejně výkonnostních skupin. Muţi organizovaní a
neorganizovaní, doplněné Luckou Slaninovou, utvořili osmičlennou
skupinu.
Závěrečná zpráva z turnaje o " Pohár města Svobody nad Úpou"
Ve druhé, šestičlenné skupině hráli ţáci a ţákyně. Hráči mezi sebou
sehráli velmi zajímavé boje. Hráči, kteří byly zařazeni do skupiny k
muţům, kteří hrají pravidelně soutěţe, si vyzkoušeli svoji dovednost.
Byla znát herní převaha těchto organizovaných hráčů. V první skupině
zvítězil Petr Bureš, druhé místo obsadil David Vaněk a třetí místo
obsadila Lucka Slaninová, která porazila Tomáše Friedricha i Mirka
Baiera. S neregistrovanými pány si také lehce poradila. V ţácích
dominoval Jakub Erban, který v turnaji neztratil ani set.

Výsledky:
muţi registrovaní v ČSAT
1. Vaněk David
2. Tomáš Friedrich
3. Miroslav Baier
ţeny:
1. Lucie Slaninová
2. Tereza Krčmářová
Ţáci:
1. Jakub Erban
2. Filip Rolenec
3. Lukáš Kocík
ţákyně:
1. Tereza Slaninová
2. Jana Friedrichová
3. Eliška Janková
neregistrovaní:
1. Jiří Slanina
2. Ríša Kocík
3. Karel Ševčík.
V neregistrovaných ţenách se pouze prvního turnaje zúčastnila
Johana Šárková. V následných 4 turnajích si nepřišla ţádná ţena
zahrát a odreagovat se od všedních starostí. Škoda. Celkem se těchto
turnajů zúčastnilo 62 hráčů a hráček. Věříme, ţe příštího roku tento
turnaj bude hrát větší počet neorganizovaných hráčů a hráček. Tento
turnaj nám pomohli finančně zajistit město Svoboda nad Úpou a TSUT
Trutnov v projektu "Sportuj s námi". Vítězové všech kategorií získali
malé poháry a první tři z kaţdé kategorie medaile a diplom.
Petr Bureš
TÝDEN SPORTU?
O vánočních prázdninách bývá hlavní sportovní náplní pro děti a
mládeţ lyţování. Ale jak výstiţně říká jedna koleda "na Vánoce dlouhé
noce ...", zřejmě by to chtělo trochu zpestřit nabídku. Rádi bychom
proto oprášili jednu tradici, která ve Svobodě mívala úspěch - týden
sportu. Bohuţel nám citelně chybí sokolovna, ale dá se nahradit
organizováním několika výjezdů do okolních tělocvičen. Skibusy mívají
ve svém jízdním řádu prostoje! Vše závisí na zájmu dětí a rodičů.
Uděláme na škole průzkum - a pokud bude zájem dětí, připravíme

program. Ti odrostlejší se mohou ozvat na mailovou adresu
stondr@volny.cz nebo na tel. 737 683 333. Program zveřejníme v
příštím čísle SF 682 20. prosince 2006.
St. Ondráček
III. OLYMPIÁDA dětí a mládeţe uţ klepe na dveře! Předchozích
dvou ročníků (v Chocni a v Brně) jsme se zúčastnili - a byla to paráda!
Výběr a přípravu reprezentačního týmu kraje v softbalu děvčat měla
na triku trenérská dvojice z Mladých Buků - Jarča Andělová a Alena
Kopecká, baseballový tým kluků St. Ondráček a Petr Mudroch. Děvčata
se v obou ročnících dostala aţ do finále, kde podlehla jen výběru Prahy
a přivezla stříbrné medaile. III. ročník se koná ve dnech 19.-23.
června 2007 v Ústí nad Labem (baseball se hraje v Lounech). Se zimní
přípravou začneme hned po Vánocích. Pálkovací hry jsou ale náročným
sportem. Kdo chce uspět, musí se dlouhodobě připravovat. Proto na
jaře zahájíme přípravu a soutěţe i pro nejmladší ţáky a ţákyně,
abychom ve výkonnostních a vrcholových soutěţích navázali na
bohatou tradici, kterou tvořili tatínkové a maminy dnešních dětí.
-so
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. V pondělí 4.12. a v úterý 5.12. potěšily všechny děti oslavy čerta
a Mikuláše. Ve spolupráci se svobodskými hasiči, majiteli disco
klubu Deprese a Městem Svoboda nad Úpou se pobavily na
Mikulášské diskotéce a pak trochu bály na Mikulášské stezce
odvahy. Bohuţel se znovu mezi dětmi objevil "idiot", který při
stezce odvahy pozhasínal několik svíček. V úterý se ţáci 9.
ročníku převlékli za čerty, Mikuláše a anděly a vyrazili rozdat
dárky do mateřské školy. Poté prošli také celou školu.
Poděkování patří všem ţákům 9. třídy za perfektní přípravu této
akce.
2. V minulých týdnech proběhlo školní kolo dějepisné olympiády.
Děkujeme paní učitelce Huškové za organizaci školního kola.
VÝSLEDKY DĚJEPISNÉ OLYMPIÁDY
Školní kolo
Iveta HRUŠOVSKÁ 7. třída 49, 5 bodu
Karolína FÜLSACKOVÁ 7. třída 47, 5 bodu
Sandra ŠMÍDOVÁ 7. třída 47, 5 bodu

3. Ve spolupráci se společností Scio a s odborem školství
Královéhradeckého kraje pořádáme na naší škole testování
vědomostí ţáků 9. třídy. Ve čtvrtek 30.11. ţáci dostali testy z
cizích jazyků a z češtiny. Pokračovali ve středu 6.12.
matematikou a testem ze všeobecných vědomostí.
4. Z pátku 8.12. na sobotu 9.12.2006 budou ţáci 2.-4. třídy spát
ve školní druţině. Zajímavý program jim připravily vychovatelky
školní druţiny paní Procházková a paní Kasmanová.
5. Ve čtvrtek 23.11. se naši ţáci zúčastnili okresní soutěţe v
předlékařské pomoci. Druţstvo páťáků ve sloţení Eliška Janková,
Dominik Celba a Daniel Lang, vybojovalo vynikající 2. místo.
Druţstvo starších ţáků ve sloţení Barbora Hrnčířová, Veronika
Píšová a Zuzka Dombaiová, skončilo 7. Všem dětem děkujeme
za vzornou reprezentaci školy a zároveň děkuji paní učitelce
Slobodové za perfektní přípravu dětí na soutěţ.
6. Školní časopis "X - Y - Z, přečti si to hned!" připravuje parta
mladých redaktorů - šéfem je Norbert Tippelt z 8.tř., redakci
tvoří početný tým: sekretářka a zapisovatelka: Pavla Holubová
rozhovory: Pavla Holubová, Iveta Hrušovská kříţovky: Alena
Hainišová, Eliška Janková vtipy: Bára Smolíková, Kristýna
Kozúbková sport: Jana Drličková, Kateřina Straková novinky:
Sandra Kochová, Monika Blaţková národka: Isabela Kyselová a
Karolina Fullsacková. Novinařina je běh na dlouhou trať. Drţíme
proto palce ţákovské partě, aby vydrţela s dechem. Je to uţ
čtvrtý pokus v novodobé historii školy o vydávání novin. První
byla parta kolem Mirka Baláţe, která vydávala asi dva roky
necenzurované noviny "Školní drbnu", po nich parta kolem
vnučky kolegyně Jany Zárubové vydávala "Školní Drbnu II.".
Vloni to byly dvě party - jednu vedla Lucka Kleprlíková, druhou
Sorajja Behjoudiová - obě ale byly sprinterky, skončily hned po
prvním čísle. Nesmíme ale zapomínat na velmi zdařilé noviny 1.
třídy (!!!), které po celý školní rok kdysi vydával s vydatnou
pomocí své babičky paní Moravcové nejmladší šéfredaktor v
historii svobodské školy Mirek Hajdík. První číslo X-Y-Z má vyjít
15. prosince 2006.
nahoru - obsah

Došlá pošta
Váţený pane Ondráčku, prosím o zveřejnění jednoho poděkování
hasičskému sboru ve Svobodě nad Úpou. Tak milé a hodné kluky by
měli platit zlatem :-) . Byli tak ochotní a dokázali člověka psychicky

podrţet v těţké chvíli. Jsem jim moc vděčná za všechno.
V pátek 10. listopadu nám chytly saze v komíně. Přesto, ţe cesta
k našemu rodinnému domku čp. 211 v Luční ulici nevede prakticky
ţádná - je to jen cestička, která se svaţuje a je plná bahna, na podzim
nesjízdná, se hasiči dostavili k poţáru v rekordním čase. Byli to pan
Bahník, pan Pikl, pan Černý a pan Kropáček. Předvedli nejen dokonalý
profesionální zásah, ale navíc byli milí a všechny nás psychicky
podpořili. Moc jim za všechno chci ještě jednou poděkovat. Anna
Kněţovičová a Ludmila Cervanová
nahoru - obsah

Sjezdové lyžování a carving
http://web.quck.cz/skialp/index.htm
O carvingu uţ bylo napsáno mnoho polemik, článků a informací.
Bylo poloţeno mnoho otázek a přesto, ţe to "dětské" období uţ má za
sebou, tak se stále objevují názory, povaţující carving jako styl za
módní záleţitost. Pravdou je, ţe tento styl ve své specifické podobě je
pouţíván např. v závodním lyţování jiţ dlouhá léta. U běţné lyţařské
veřejnosti však docházelo a stále dochází k nepochopení toho, co tento
styl dělá tím, čím je a co je jeho obsahem. Jedni za zásadní změnu
povaţují absenci hůlek při jízdě, coţ jak popíšu v dalším textu, není
pravda. Jiní zase vidí celou změnu v novém tvaru lyţí, coţ z jistého
pohledu můţe tvořit podstatný díl pravdy. Celá ta zásadní změna však
spočívá především ve stylu jízdy a celkové změně techniky, neţ v tom,
zda pouţiji nebo nepouţiji k jízdě hůlky, anebo jezdím na lyţích více
nebo méně vykrojených. Z jistou mírou nadsázky lze říct, ţe
"kárvovat" lze téměř na jakékoliv lyţi. Vţdyť i poloměr vyjetého
oblouku na moderní a typicky carvingové lyţi lze do značné míry
ovlivnit silou, kterou na tuto lyţi působíme. Poloměr oblouku pak můţe
být znatelně menší nebo naopak větší neţ ten, který je pro danou lyţi
uveden výrobcem.
Ve sjezdovém lyţování nastal přibliţně v roce 1995 veliký
převrat. První vlaštovky jsou tu sice uţ od roku 1992, ale carvingová
doba začíná aţ v polovině devadesátých let. Klasická technika byla
nahrazena novou technikou, technikou řezaného oblouku
(carvingovou). S novou technikou přišly nové lyţe, které jsou
vhodnější pro všechny kategorie lyţařů a všechny moţné podmínky.
Začaly se nazývat lyţe carvingové. Mnozí z těch, kdo je vyzkoušeli jiţ
pochopili, ţe jsou v mnoha směrech výhodnější neţ lyţe klasické, tedy
výrazně nevykrojené. . Jejich výhody vycházejí z jejich velkého

bočního vykrojení a jsou zřejmé. Velká točivost, vysoká schopnost
nakrojení oblouku a jeho vyjetí po hranách. Lyţe jsou také širší a to je
velkou výhodou v měkkém sněhu a ve volném terénu. Velkou výhodou
je i to, ţe jsou kratší coţ je lepší v boulích a těţkém terénu, zároveň
však svou menší délkou neztrácí na klidu jízdy, ba jsou i klidnější (to
zase díky novým konstrukcím), bohuţel to však neplatí pro jízdu v
přímém směru (pro tu však nejsou určeny!!!), kdy jsou velmi výrazně
nestabilní. Výzkumy a hlavně praxí však bylo zjištěno, ţe nebezpečí
zaříznutí v běţných rychlostech nehrozí. Díky svému vykrojení
mnohem více drţí na ledových plotnách, tedy alespoň pokud jsou
nabroušené! A snad největší výhodou je velké ušetření sil lyţaře, který
si tak více uţije.
A navíc! - Kdo jednou okusil krásu říznutého oblouku, ten uţ
nikdy rovně nepojede. To mohu potvrdit z vlastní zkušenosti! S
carvingovými lyţemi poznáme krásu lyţování i na kopcích, které
bychom dříve odsoudili jako plácky pro dětičky, ba dokonce se nám
moţná ani na prudké svahy nebude chtít! Řezaný oblouk, tedy oblouk
jetý po hraně, je nebrzdivý, takţe narozdíl od klasického smýkaného
oblouku, kde si vlastně v kaţdém oblouku přibrzďujeme, se nám lyţe
budou pěkně rozjíţdět!
Nutno říci, ţe carving není všechno, a ţe v tuto chvíli
zapomenout na smykový oblouk a uţ jedině pěkně po zaříznuté hraně,
je samozřejmě nesmysl! Carving je pouze varianta sjíţdění pouţitelná
hlavně na upravené tratě. V terénu jej lze zpravidla pouţít jen
omezeně. Carving potřebuje hodně prostoru na trati a málo lidí okolo,
takţe ho také nelze provozovat vţdy a všude s ohledem na boulovaté
sjezdovky a rozjeţděné sjezdovky plné sjíţdějících a hlavně šoupajících
lyţařů. Carvingové lyţe lze pouţít i pro jízdu smykovými oblouky (i
kdyţ čím větší vykrojení, tím menší ochota ke smyku), takţe se
nemusíte bát, ţe kdyţ ten carving neumíte, tak to není nic pro Vás! S
moderní lyţí budete postupně lyţovat mnohem snáze, s menším
vynaloţením sil a tedy s mnohem větším poţitkem! Chce to jen
trpělivost a ochotu učit se!
Nezapomínejte na údrţbu svých lyţí! Kvalitní lyţe potřebují
kvalitní servis!! Proč lyţařský servis? Je-li hrana tupá, můţete počítat s
tím, ţe nájezd na první zledovatělou plotnu skončí pádem. Je-li hrana
rezavá, brzdí a chvíli potrvá, neţ se rychlost vrátí do normálního
standardu. Na skluznice se zase lepí sníh, kdyţ není namazaná a nebo
je teplota sněhu vyšší neţ 0°C a lyţe nejedou, mezi dvěmi plochami
(skluznicí a sněhem) nedochází k odvodu vody... chybí struktura lyţe!
Nechali jste si udělat běţný servis u nových lyţí a zjistili jste, ţe
se Vám zařezávají hrany, oblouk uţ není takovým potěšením? Chybí
Vám totiţ spodní úhel hran, případně nemáte správný boční úhel hran
a tuning hran, který Vám hrany ještě vyleští. Prvním broušením jste
totiţ o všechno přišli a lyţe jste si částečně znehodnotili. Pravidelný

servis je předpokladem záţitků z jízdy, sportovních výkonů a také
bezpečnosti pro sebe a okolí. Strukturování skluznice, broušení hrany
a mazání se zpravidla provádí několikrát za zimní sezonu s ohledem na
to, jak často jezdíte a na samotných sněhových podmínkách. Nutné je,
aby lyţe či snowboard byly připraveny před začátkem sezony. Tady
doporučujeme nechat provést velký servis v odborném skiservisu,
stejně tak se dělá servis lyţí po sezóně, aby vydrţely do dalšího
lyţování naimpregnované a nerezavěly Vám.
Pokud chcete, aby Vám lyţe nebo snowboard splnily to, co od
nich očekáváte, musejí mít srovnané skluznice, strukturu, boční
úhlování hrany, spodní úhel hrany, tuning hrany a dokonalou
impregnaci. Proto jsme pro tyto účely pořídili skutečně profesionální
servisní stroj - automat, známý ze zahraničních středisek, který bude
k dispozici všem milovníkům zimních sportů po celý rok v Rýchorce.
Josef Búš
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
starosta@musvoboda.cz






JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP
IHNED. Bliţší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo
mob. 602 466 579.
PRODÁM ELEKTRICKÝ SPORÁK … se sklokeramickou deskou a
horkovzdušnou troubou, kruhové topné těleso, stáří 4 roky (jako
nový), jedna oválná varná zóna, zbytkové teplo, minutka, dětská
pojistka, gril, 2x pečící trouba. Cena 6.900,- Kč. Telefon: 737
959 035
MĚSTO JANSKÉ LÁZNĚ … vyhlašuje VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na
funkci vedoucí(ho) odboru technických sluţeb Městského úřadu
Janské Lázně
Druh práce a místo výkonu práce:
vedoucí odboru technických sluţeb, Janské Lázně
Předpoklady:
- věk nad 18 let, způsobilost k právním úkonům, občan ČR,
trvalý pobyt na území ČR, bezúhonnost, ovládání jednacího
jazyka
Poţadavky:
- úplné střední vzdělání
- dovednost pracovat na PC
- schopnost analyticky a koncepčně myslet



- umění jednat s lidmi (dobré komunikační a organizační
schopnosti)
- řidičský průkaz sk. B (další sk. výhodou)
Zařazení do platové třídy:
- platová třída odpovídající druhu práce - dle platných předpisů
Náleţitosti přihlášky jsou: jméno, příjmení a titul, datum a
místo narození, státní příslušnost, místo trvalého pobytu, číslo
občanského průkazu, datum a podpis uchazeče
K přihlášce uchazeč připojí: ţivotopis (dosavadní zaměstnání,
odborné znalosti), originál výpisu z evidence Rejstříku trestů ne
starší neţ 3 měsíce, ověřenou kopii dokladu o nejvyšším
dosaţeném vzdělání (doklady obsahující osobní údaje budou
ihned po skončení výběrového řízení vráceny zájemci).
Přihlášky s poţadovanými doklady zašlete nejpozději do 15.
ledna 2007 (do 16 hodin) na adresu: Městský úřad Janské
Lázně, náměstí Svobody 273, 542 25 Janské Lázně.
Relaxační masáţe … uvolňovací techniky, automobilizační
cvičení, vyuţití reflexních bodů na nohou. KDE? Hotel Siréna
Janské Lázně. KONTAKT: 739 275 844, Marta Šaralová fyzioterapeutka. Moţnost zakoupení vánočních dárkových
certifikátů: 15 minut - 150,-Kč. 30 minut - 200,-Kč. 45 minut 250,-Kč. (kaţdá 9.masáţ zdarma)
nahoru - obsah

