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Úvodník - Přeji vám úspěsný a pohodový nový rok 2006!
Dnes načínáme jiţ 17. ročník našich lokálních novin. Mrzí mě, ţe
je píši v ještě větším shonu, neţ obvykle. Nemohu proto napsat
všechno, co jsem si na přelomu roku předsevzal - a spěchem dostane
na frak i kvalita. Vánoce jsem promarodil - a hned po nich supluji v
páté třídě místní školy. Jsou tam milionové děti (ostatně jako ve všech
ostatních třídách - a ostatních školách). Je jich však ve třídě podstatně
méně, neţ je na základních školách obvyklé, a proto si mezi nimi
připadám spíš jako v rodině, neţli ve třídě. Kdyţ narazíme na nějakou
otázku, která nejde dost dobře vysvětlit ve třídě, tak odpověď hledáme
jinde. V hodině přírodopisu jsme se měli učit o kvasinkách. Na
moravském Slovácku by mohli ţáci o kvašení školit učitele. Ale ve
Svobodě? Po chvilce teoretických výkladů jsem zjistil, ţe bude
racionálním řešením exkurze do drogerie k panu Ţaludovi. Obzvláště
někteří kluci byli novými poznatky nadšeni. (Aţ se bude v době
dozrávání letního ovoce v nočním tichu ozývat bublání unikajícího
oxidu uhličitého z nádoby na skříni, bude to určitě dílo mladého
výzkumníka.)
Cestou zpět do školy jsme ještě stihli projít začátek Pietteho
stezky a kousek před školou jsme měli zastávku u klenotu mezi
svobodskými stromy - nádherného Javoru dlanitolistého (Acer
palmatum), na který mě upozornila paní Ing. Němcová, kdyţ byly
vysazovány nové okrasné višně před radnicí - a o kterém jsme se
zmínili jiţ v SF 655. Bohuţel tenhle krasavec zřejmě neudrţel tíhu
mokrého sněhu - a má čerstvě vylomenou větev. Také jsme prošli
Lipovou alejí, kde ještě leţí vyvrácená poslední ze čtyř mladých lipek,
které tam byly na podzim vysázeny.
Přece jen se alespoň na část úvodníku dostanu k tématu, o
kterém jsem chtěl původně psát. Nikdy bych nevěřil, jak je lidská
paměť krátká, nebýt téhle příhody. Celý podzim sepisuji historii
pálkovacích her v našem regionu - a jednou z velmi zajímavých kapitol
mělo být působení misionářů, zahraničních trenéru a učitelů angličtiny
v našem městečku. O tom, ţe prvním anglickým učitelem Aj na
svobodské škole byl Paul Redmann, jsem věděl moc dobře, protoţe
jeho příchod vyjednávala má ţena Léna a spolu jsme ho vezli z Prahy

do Svobody a ubytovali aţ do Vánoc v podkroví našeho domku. O tom,
ţe po něm učili pánové ze stejné univerzity v Leedsu, jsem se dočetl v
almanachu, kterou vydala ZŠ Svoboda. Bohuţel autorský kolektiv
tohoto úţasného a zajímavého díla zůstal z neznámých důvodů v
anonymitě - a jen torza z této práce najdete na webových stránkách
školy. Díky jim víme, kteří učitelé poloţili základy angličtiny celé
generace našich ţáků. Mnozí z nich (čtyři kluci a jedna ţákyně) vyuţili
svých znalostí ke studiu na střední škole v USA. Čtveřice učitelů absolventů univerzity v Leedsu:
ve šk.r. 1992 - 93 Paul Redman
ve šk.r. 1993 - 94 Phillip Matthews
ve šk.r. 1994 - 95 Steve Hoare
ve šk.r, 1995 - 96 Christian Cunningham
A jak to vypadá s tou pamětí? Marně jsme se ţenou Lénou
vzpomínali, kdo učil na svobodské škole před těmi Angličany (hosip
jako vyšitý!). Doma mám archiv všech ročníků SF, aţ na dva, které
jsem půjčil knihovně. Našel jsem spoustu zajímavých článků hlavně o
Paulu Redmannovi (ten byl skutečně mimořádnou osobností) - a pak
jsem začal znovu listovat v SF ročník 1990. Teprve tam jsem dohledal
překvapivý údaj. Tím chybějícím článkem učitelů angličtiny byla moje
ţena Léna, co by externí učitelka Aj - a pan Zdeněk Balcar, který učil
němčinu. Opět platí, ţe co je psáno, to je dáno!
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
Zprávy ze stolního tenisu
2.12 - 4.12.2005 odjela výprava SK Janské Lázně do Ţitavy.
Tradičně jsme při cestě navštívili Aqua park a Lunapark v zábavném
centru Babylon v Liberci. Po 5 hodinovém pobytu v tomto zařízení
jsme (7 dětí a 2 dospělí jako řidiči) dojeli do Zittau. Ubytovali nás v
mládeţnické ubytovně "Buď fit" v 9 km vzdáleném městečku
Waltersdorf. Večer jsme absolvovali jiţ tradiční společný trénink. Na
sobotní dopoledne jsme si z nabídek vybrali výlet do nedalekého
Ţitavského pohoří. Část cesty jsme jeli vlakem taţeným parní
lokomotivou. Tato úzkokolejná trať vede do malebného lázeňského
městečka Oibin. Po prohlídce lázeňského městečka jsme vystoupili na
kopec, kde jsme si prohlédli nově rekonstruované zříceniny starého
hradu a kláštera, ve kterém se konají koncerty. Odpoledne se
uskutečnilo utkání A a B druţstev. Celkovým součtem bodů jsme

našim hostitelům oplatili poráţku z května. Byli jsme i úspěšní i v
nedělní soutěţi jednotlivců, ve kterém naši hráči obsadili 1, 2, 4 místo.
Před odjezdem jsme navštívili vánoční trh v nedalekém městečku
Bernsdorfu. Na tomto projektu se finančně podíleli: Českoněmecký
fond Budoucnosti, Fond "Bariery" Charty 77, Královehradecký kraj a
SK Janské Lázně.
Výsledky z regionálních soutěţí: A Druţstvo dosáhlo velmi
překvapivého vítězství v Ţacléři s druţstvem Baníku Ţacléř A v poměru
11 - 7. Po dlouhých několik let se nám nepodařilo nad tímto rivalem na
jejich stolech zvítězit. Nejvíce se na tomto vítězství podíleli Roman
Vacek 4 body a Karel Cvejn se 3 body. I v následujícím zápase s
druţstvem Koberce Brázda Vrchlabí C jsme zvítězili 12 - 6. Po polovině
soutěţe se dělíme s druţstvem Poříčí o 3 - 4 místo. B druţstvo je po
polovině soutěţe na 7 místě. V soutěţi starších ţáků jsme dosáhli
prvního vítězství nad druţstvem Svatoňovic. I s tímto vítězstvím
budeme hrát v závěrečném turnaji o 9 - 12 místo, který se sehraje na
našich stolech ve Svobodě nad Úpou. Starší ţákyně i v posledním
turnaji neprohrály a tak obhájily svůj titul Regionálního přeborníka z
roku 2004. Blahopřejeme.
17.12. měl být sehrán poslední 5tý turnaj o Pohár Rýchorky. Pro
výpadek elektrického proudu jsme museli tento turnaj přeloţit na
30.12. Den před Silvestrem se sešlo na tomto turnaji 11 hráčů.
Přivítali jsme i hráče z Trutnova. Vítězové jednotlivých kategoriích: V
ţácích vyhrál Ondřej Hník, druhé místo Miroslav Baier - oba jsou z
Trutnova, třetí místo obsadil Jakub Erban. V soutěţi ţákyň zvítězila
Lucka Slaninová, druhé místo obsadila Tereza Slaninová a třetí místo
obsadila Alena Hainišová. V soutěţi ţen bylo pořadí Michaela Hůrková,
Tereza Krčmářová a třetí místo obsadila Kristýna Matějíčková. V
soutěţi muţů bylo pořadí Petr Bureš, Tomáš Friedrich a Pelikus
Bronislav. V soutěţi neregistrovaných muţů bylo konečné pořadí: Jiří
Slanina, Jan Hainiš a na třetím místě ze stejným počtem bodů byli
Lukáš Kocík, Richard Kocík a Zdenek Rolenec.
Soutěţe neregistrovaných ţen se zúčastnily pouze dvě ţeny:
Dana Hůrková a Slaninová Dagmar. Vítězové si odnesli poháry, které
jim připomenou tento třetí ročník. Věříme, ţe v příštím 4. ročníku
vítězové obhájí svoje umístění.
Malá rekapitulace naší činnosti v roce 2005. Členové oddílu se za
rok 2005 zúčastnili mimo regionálních soutěţ druţstev a jednotlivců,
15 turnajů, z toho bylo 11 turnajů s mezinárodní účasti. V zahraničí se
hráči oddílu zúčastnili turnajů v Německu, Rakousku, Maďarsku a
Polsku. Na těchto turnajích se druţstvo i jednotlivci vţdy umístili v
první polovině startovního pole. V průběhu těchto turnajů byly
navázány další kontakty a přátelské vztahy mezi jednotlivými hráči
různých národností. Oddíl Stol. tenisu TP v letošním roce organizoval
dva velké turnaje. Prvním turnajem byl jubilejní 10. ročník

mezinárodního turnaje o "Putovní pohár města Janské Lázně", který se
hrál tělocvičně OA v J. Lázních a v "Rýchorce" ve Svobodě nad Úpou.
Druhým velkým turnajem bylo 33. Mistrovství republiky druţstev muţů
a ţen tělesně postiţených sportovců, které se uskutečnilo ve sportovní
hale v Malé Úpě. Na těchto turnajích se představilo na 120 hráčů TP
stolního tenisu. Viděli jsme úspěšné medailisty z Paralympijských her
Sydney, Athén a MS a ME, kompletní reprezentaci naší republiky. Z
republikového turnaje byl také pořízen televizí ČT 1 záznam do pořadu
Paralympijský magazín.
Všem příznivcům sportu, přejeme hodně osobních a sportovních
úspěchů a hlavně pevné zdraví. Připomínáme, ţe herna stolního tenisu
je stále přístupná veřejnosti.po domluvě na tel. čísle 603 163 117
Petr Bureš
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. VÁNOČNÍ TURNAJ v hal.kopané
3.-5.tř.
Vánočního turnaje se zúčastnilo
celkem 10 druţstev z Trutnovska. ZŠ
Mládeţnická Trutnov, ZŠ
Svoboda"A+B", ZŠ Komenského
Trutnov, ZŠ Mladé Buky, ZŠ V Domcích "A + B", ZŠ Strţ Dvůr
Králové, ZŠ R.Frimla Trutnov a "KZČ" Eldorádo při ZŠ
Mládeţnická. Hrálo se ve skupinách kaţdý s kaţdým 1 x 8 minut,
potom vyřazovacím způsobem 1x10 minut.
Pořadí skup. A:
1) V Domcích"A" 14:2 12 bodů
2) Komenského 13:3 7 bodů
3) Mládeţnická 9:7 6 bodů
4) Svoboda"A" 5:7 4 body
5) Mladé Buky 1:20 0 bodů
Pořadí skup. B:
1) Frimla 7:1 12 bodů
2) Eldorádo 10:2 9 bodů
3) Strţ DK 7:8 6 bodů
4) V Domcích"B" 0:4 1 bod
5) Svoboda "B" 0:9 1 bod

Dále se hrálo vyřazovacím způsobem:
čtvrtfinále:
Kom. TU - Strţ Dv.Králové 3:0
Eldorádo - Mládeţnická 3:0
O 7 - 10.místo:
Svoboda"A" - Svoboda"B" 4:0
V Domcích"B" - Mladé Buky 4:0
Semifinále:
Eldorádo - V Domcích "A" 1:1 (pen. 1:2)
Komenského - Frimla 1:0
O 9. - 10.místo:
Svoboda "B" - Mladé Buky 2:2 (pen. 2:0)
O 7. - 8.místo:
Svoboda "A" - V Dom. "B" 2:1
O 5.- 6.místo:
Strţ Dv. Král. - Mládeţ. 1:1 (pen. 1:1)
O 3.- 4.místo:
Eldorádo - Frimla 3:0
Finále:
V Domcích "A" - Kom. 1:1 (pen. 1:2)
2. ZÁPIS budoucích prvňáčků se uskuteční na naší škole v termínu
od 23.1. - 27.1.06. Pracujeme na
jeho přípravě.
3. LYŽOVÁNÍ - Zápis do lyţařského
výcviku pro začátečníky a mírně
pokročilé proběhl v pondělí 2. ledna
2006 na lyţařském vleku DUNCAN ve
Svobodě nad Úpou. Zapsáno a
rozděleno do skupin bylo 63 dětí, coţ
je maxim. Další zájemce jiţ bohuţel
nemůţeme přijmout!! Lyţařský výcvik bude probíhat kaţdé
pondělí od 1500 do 1630 hod. pod vedením zkušených cvičitelů.
Jsou to: Ivana Jelínková, Zdeně Dvořáková, Alena Holá, Martina
Holubová, Petr Holub, Jarča Davidová, Martin David, Stanislav
Kopiš, Jiří Slanina a Karel Ševčík. Martina Holubová, tel. 605 877
858 Kontaktní telefon přímo do areálu je 603 243 259
4. LYŽAŘSKÝ VÝCVIK 7. ročníku se letos koná 3.1.- 7.1.2006
opět na Pomezních boudách - na penzionu Blesk. Poprvé se ho
společně s našimi ţáky zúčastní i děti ze školy v Kowarech, se
kterou jsme navázali spolupráci. Polská výprava s sebou přivezla
děti z německé školy a do budoucna bychom chtěli
spolupracovat i s nimi. Pedagogický doprovod zajišťuje Mgr.Jan
Hainiš a Mgr.Stanislav Kopiš.

Vše nejlepší v Novém roce 2006 hodně osobních i pracovních
úspěchů všem přeje
Dagmar Berrová
starostka města
nahoru - obsah

Stopem třemi oceány XIX. - Martin Duda
Ahoj Stando,
Moc ti děkuju za email a vánoční přání. To teda koukám na ta
kvanta sněhu, které tam teď máte. To musí být krása. Musím se
přiznat, ţe mám radši teplejší klima, ale přece jen mi ta zima chybí
spolu s lyţováním, sáňkováním, atd. Já jsem si za těch posledních 12
let moc nezalyţoval. Je to neuvěřitelný, viď, Stando? Uţ je to 12 let,
co jsem poprvé odcestoval do USA jako výměnný student, po tom co
mně Paul pomáhal s mou aplikací do toho výměnného programu. No a
od té doby se prostě nemohu zbavit toho cestovního brouka, kterého
mám v hlavě. Já si asi nedám pokoj, dokud neuvidím kaţdý kout té
naší planety.
Umím si představit, ţe tolik sněhu vám tam teď dělá trochu
neplechu s transportem, atd. Musely to ale být krásné Vánoce s tolik
sněhem, specielně pro děti.
Já uţ jsem skoro měsíc zpět v Melbourne. Na Fidţi jsem nenašel
další jachtu směřující na Šalomounovy ostrovy, protoţe jsem tam
připlul trochu pozdě. Uţ začínala sezóna cyklonů. Lidi plující tím
směrem byli uţ pryč. Tak jsem trochu změnil plán. Plul jsem na NZ,
kde jsem strávil měsíc se svými kamarády, a teď uţ jsem skoro měsíc
zpět v Melbourne. Měl jsem v plánu tady zůstat jen pár měsíců, a pak
pokračovat v cestách trochu jiným způsobem. Za posledních 15
měsíců jsem potkal mnoho lidí na krásných multimiliono-vých
jachtách, kteří prostě přemísťují tyto krásné lodě po celém světě na
místa, kam si potom majitel zaletí, aby na lodi strávil pár týdnů a zase
odletěl řídit svůj business. Tito lidé vydělávají krásné peníze, a při tom
cestují po celém světě. Já jsem si vytvořil několik kontaktů, a tak teď
sháním práci na takových lodích. Jenţe před týdnem jsem zjistil něco
nového. Můj trvalý pobyt v Austrálii není zas tak trvalý. Zjistil jsem, ţe
kdyţ v Austrálii nestrávím dva z pěti roků od doby, kdy jsem obdrţel
trvalý pobyt v Austrálii (květen 2002), emigrační úřad mi prostě můţe
neobnovit můj trvalý/netrvalý pobyt. Chci si teda zaţádat o občanství,
a potom bych mel české i australské a nemusel bych uţ nikdy mít
takovéto dilema. O občanství si ale nemůţu zaţádat, jestliţe jsem v
Austrálii nebyl 12 měsíců za poslední dva roky a to jsem právě nebyl.

Nejdříve si tedy můţu zaţádat o občanství v Austrálii v listopadu
2006, dvanáct měsíců po návratu z mých cest. Za poslední týden se
mi od přemýšlení kouří z hlavy. Nerad bych to rezidentství tady ztratil.
Je přece jen hezké mít moţnost přebývat, pracovat, odlétat a přilétat
do Austrálie a na NZ, kdy se mně zachce. Jestliţe se teď zase
vypravím někam na loď a nebudu v Austrálii aţ do května 2007, coţ je
datum, před kterým si musím jakoby obnovit své rezidentství, mohlo
by se stát, ţe mně to prostě neobnoví, protoţe v Austrálii netrávím
dost času a nemám k zemi ţádné vazby. Ještě nejsem úplně
rozhodnut, ale přikláním se k rozhodnutí, ţe bych tady teď zůstal do
listopadu příštího roku (2006) a pak si zaţádal o občanství. Po podání
ţádosti v listopadu 2006 bych se mohl na pár měsíců podívat domů.
Potom bych se sem vrátil někdy v únoru 2007, vyzvednul si občanství
a australský pas, a pak zase hurá na oceán… Věci se samozřejmě
mohou změnit, ale myslím, ţe to tak asi udělám. Chtěl jsem se teď
někdy podívat domů, abych vás všechny viděl a trochu poreferoval a
ukázal vám ty tisíce fotek, které jsem pořídil, ale bude to asi muset
počkat. Mám teď také v plánu koupit si Canon 20D a nějaké dobré
objektivy, abych mohl fotit opravdu kvalitní fotky. Nafotil jsem několik
krásných fotek, ale bohuţel ten můj Olympus (4.1 Mgp.) prostě nedělá
moc kvalitní fotky. Moc mě to mrzí, protoţe ta místa, na kterých jsem
byl, nabízela neuvěřitelné příleţitosti pro pořizování neopakovatelných
fotek. Rozhodl jsem se, ze uţ nikdy nebudu cestovat bez pořádného
foťáku, a tak si teď musím koupit ten Canon. Asi před půl rokem jsem
napsal email asi 100 českým obchodům s digitálními foťáky, jestli by
nechtěli způsobem dodání foťáku sponzorovat mou expedici. Jenţe
bohuţel se tak nestalo. Někteří úředníci se mně i dost netaktně
vysmáli, coţ mě docela překvapilo a trochu rozzlobilo. Sponzorství v
Čechách asi není tak populární. No nic, za pokus to stálo, i kdyţ to
nevyšlo.
Stando, brzo sepíšu další díl mé cesty. Vím, ţe uţ jsem dlouho
nic nenapsal, ale jak se člověk ocitne na zemi, tak se najednou objeví
pozemsky ţivot plny aktivit a dny najednou utíkají jako voda. Měj se
moc pěkně. Přeju vám moc a moc krásné svátky. Myslím na vás.
Martin Duda
nahoru - obsah

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


ÚKLID CHODNÍKŮ … Upozorňujeme občany na Zákon 13/1997
Sb. ze dne 23. ledna 1997 o pozemních komunikacích § 27

odstavec č. 4.: "Vlastník nemovitosti, která v zastavěném území
obce hraničí se silnicí nebo s místní komunikací, odpovídá za
škody, jejichţ příčinou byla závada ve schůdnosti na přilehlém
chodníku, která vznikla znečištěním, náledím nebo sněhem,
pokud neprokáţe, ţe nebylo v mezích jeho moţností tuto závadu
odstranit: u závady způsobené povětrnostními situacemi a jejich
důsledky takovou závadu zmírnit."
Marian Báchor










PRODÁM SLUNNÝ BYT 3+1 … na Rýchorském sídlišti v Dolním
Maršově rekonstruovaný s novou koupelnou a kuchyní. Telefonní
spojení 728 076 071 nebo 607 509 049.
VYUŽITÍ VÝVĚSNÉ TABULE … nabízí občanům Městský úřad
občanům naproti poště v parčíku, kde je část této tabule
vyhrazena pro smuteční oznámení. Smuteční oznámení je nutno
dodat na Městský úřad a pracovníci poté neprodleně zajistí
vyvěšení ve vyhrazené části tabule. Tato sluţba je samozřejmě
poskytována zdarma.
Ubytování po celé Praze … a okolí kvalitní levné ve více jak 90
standardních hotelech, penzionech a ubytovnách nabízí za
výhodné ceny /pracovní pobyty od 100,- Kč, cestovní ruch
pobyty od 200,- Kč/ společnost ALTOM. Vzhledem k námi
nabízeným mimořádným cenám poskytujeme individuální
aktuální nabídku na základě Vaší zcela nezávazné poptávky.
Poptávku můţete zaslat vyplněním formuláře " poptávka
ubytování" na www.altom.cz, neb přímo na adresu
lehovska@altom.cz. Naše nabídka bude obsahovat kompletní
informace o nabízených ubytovacích zařízeních a cenách. Renata
Lehovská ALTOM s.r.o. - tel. 724 585 585
ZNAČKOVÉ SNOWBOARDOVÉ PRKNO … s vázáním a boty
(vel. 7) PRODÁM. Vše velice zachovalé - zakoupeno loni. Cena
dohodou. Kontaktní telefon 604 210 652.
FIRMA LUCRACO PRO OBČANY … hodlá rozšířit své nabídky
sluţeb o nedělní, sváteční nebo večerní prodej potravin. Jsme si
vědomi toho, ţe v centru města skončil provoz prodejny masa a
potravin. Řekněte nebo zavolejte na tel. 499 871 188 našim
zaměstnancům, které potraviny bychom měli zajišťovat. Jiţ dnes
máme ve své nabídce obloţené housky, nápoje, kávu, čokoládu
apod., ale také třeba denní tísk a tabákové výrobky. Můţeme
nabídky změnit nebo rozšířit, kdyţ budeme dobře znát vaše
potřeby.
Ing. Lubor Kracík



DESET LET SLUŽEB … Při prohlídce ročníku našich novin SF



1995 jsme zjistili, ţe firma LUCRACO slaví deset let svého
podnikání ve Svobodě nad Úpou. V VI. ročníku SF čís. 285 jsme
se dočetli, ţe slavnostní otevření čerpadla pohonných hmot ve
Svobodě nad Úpou se konalo před deseti lety - v pátek 8.
prosince 1995. Firmě LUCRACO i jejím zaměstnancům přejeme
do dalších let mnoho úspěchů.
PLAKETA PRO BOBA ROUDNÉHO … Obrátil se na nás
předseda České baseballové asociace Dr. Petr Dittrich s
dotazem, kdy budeme předávat ocenění Evropské konfederace
baseballu dlouholetému reprezentantovi ČR. Robertovi jsem se
uţ omluvil - a Petrovi vysvětlil, ţe vše vázne na dokončení
publikace o historii pálkovacích her. Tisk máme dohodnutý,
problémy uţ jenom s redukcí stránek na finančně únosný náklad.
Tiskárna je schopná publikaci vytisknout do osmi dnů od dodání
rukopisu (dnes by se zřejmě mělo říkat počítačopisu). Typujeme
to na půlku ledna. Účast kromě předsedy ČBA přislíbil i čestný
předseda Aleš Hrabě.
-so



Poděkování … V úterý 14. prosince 2005 pro nás, seniory,
uspořádalo vedení pečovatelského domu s personálem krásné
posezení před vánočními svátky. Bylo pro nás připraveno bohaté
pohoštění a dokonce i hudba pana Pavla Dvořáka, při které jsme
si všichni s chutí zazpívali. Děkujeme tímto za práci, kterou
musely kuchařky v přesčase věnovat této akci. Děkujeme všem!
Obyvatelé pečovatelského domu ve Svobodě nad Úpou.
nahoru - obsah

