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Uvnitř listu najdete:
1. Informace, zprávy a inzerce ve stránce starostky města
2. Bohaté sportovní zprávy:
LYŢOVÁNÍ:
 výsledkovou listinu z trojutkání mateř.škol
 informaci o skicrossu
 pozvánku na trojutkání základních škol ve sjezdovém
lyţování
 další jarní akce Asociace školních sportovních klubů
FOTBAL:



výsledky přípravných zápasů svobodské fotbalové
přípravky
výsledky přípravných zápasů mladších ţáků

BASEBALL:




muţi SB Rýchor se chystají na letošní ligu
vysílají svého zástupce na Parlament ČBA
vyhlašují nábor přípravky a mládeţ.týmů

FLORBAL:



okresní kolo ORION FLORBAL CUPU
chystáme Malou ligu florbalu v našem mikroregionu

ATLETIKA:
 halová sezóna svobodské sprinterky Lucky Martinkové
3. VI. díl Technického okénka Tomáše Wolfa
4. Zprávu z výroční schůze Mysliveckého sdruţení

Co dnes nenajdete v SF ?





Zprávu ze 33. jednání rady, která se konala v pondělí 1. března
Zprávu z výroční schůze hasičů (nedodali)
Zprávu z výroční schůze rybářů (nedodali)
Nenajdete ani Zlaté stránky Svobody 2004, po kterých touţí
mnoho čtenářů SF - včetně mne.

Proč nejsou? Na opakované výzvy nedodal telefonický kontakt
jediný řemeslník, obchodník nebo instituce, která slouţí občanům.
Mohl bych dlouze popisovat, kolik mi dalo času vyhledat kontakt na
sluţby, které jsem potřeboval nedávno (pokrývač, instalatér, elektrikář
apod.). Navíc nový telefonní seznam je na dvě věci, kdyţ potřebujete
rychlou pomoc. Nápad Telecomu vydávat telefonní stránky pro celý
kraj nebyl šťastný a hledání určitě neurychlí. Naštěstí jsem nevyhodil
předchozí okresní vydání - a stále pouţívám Zlaté stránky Svobody,
které jsme vydali před lety. Ty ale nutně potřebují aktualizaci a
doplnění o mobilní telefony sluţeb. Bez vás, čtenářů a místních
podnikatelů to nezvládnu. Pomůţete?
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Fotbalová přípravka (roč.93-96) - zimní příprava:
13.12.2003 - Vánoční turnaj v Úpici - 4. místo (z pěti účastníků),
zúčastnili se Pešek, Beneš, Stehlík, Tesař, Plecháč, Kocík, Celba,
Šrůtek, skórovali 7x Beneš a 1x Kocík, nejlepším hráčem Michal Tesař
1.2.2004 turnaj roč. 93 v Úpici - 9. místo z devíti účastníků, účast
Eder, Beneš, Stehlík, Kocík, Šrůtek, Pešek, Berro, Oláhová, nejlepší
hráči Svobody Lukáš Šrůtek a Naďa Oláhová
21.2.2004 - turnaj v Malých Svatoňovicích - 5. z osmi účastníků! porazili jsme Poříčí 2:0 (Beneš, Berro), remízovali s Č. Kostelcem 1:1
(Beneš) a v boji o 5. místo porazili Č. Kostelec 3:1 (2x Beneš a Kocík).
Nejlepší brankář a střelec P.Beneš, hráč F.Rolenec.
6.3.2004 - turnaj st. přípravky v Úpici - Bohuţel pro účast na
lyţařských a skautských závodech bez účasti hráčů Miškovský, Berro,
Hofman, Rolenec. Sestavy: 1.čtyřka Stehlík, Kocík, Eder, Pospíšil, 2.
čtyřka: Celba, Plecháč, (Pešek), Tesař (Šrůtek). Náchod - Svoboda

10:0, Č. Kostelec - Svoboda 3:4, Hostinné - Svoboda 2:4 a o finále
Úpice - Svoboda 2:2, na penalty vítězí Svoboda a jde do finále: Česká
Skalice 8:1, ale 2. místo našeho týmu v silně obsazeném turnaji je
báječné!
Richard Kocík
Mladší žáci - neděle 7. března 2004 v Úpici - Naši mladší ţáci
získali 2. místo mezi sedmi účastníky turnaje ţáků roč. 91. Výsledky
našeho týmu: Jaroměř - Svoboda 3:1 (Beneš), Svoboda - Hronov 4:1
(Beneš 3x, Štelzer), Úpice B - Svoboda 0:1 (beneš), Úpice A Svoboda 0:4 (Beneš, Králová, Boček, Štelzer), Svoboda - Nové Město
1:2 (Turyna), Svoboda - Ryzně 5:0 (Trejbal 3x, Berro, Štelzer).
Sestava našeho týmu: Beneš, Berro, Králová, Miškovský, Štelzer,
Turyna, Boček, Trejbal, Pospíšil. Svobodským mladším ţákům i jejich
trenérům gratulujeme k výbornému výsledku!
LYŢOVÁNÍ
V posledním čísle opět řádil tiskařský šotek - a ve výčtu jmen
dobrovolných trenérů přípravky nám vypadla tři jména velmi
zaslouţilých dlouholetých trenérů. Proto seznam s omluvou uveřejňuji
znovu: Dětem se pečlivě věnují členové lyţařského oddílu - p. Petr
Bajburin, pí Míla Bejdáková, pí Zdena Dvořáková, pí Alena Holá, p.
Petr Holub, pí Ivana Jelínková, p. Stanislav Kopiš, p. Jiří Slanina, p.
Láďa Stránský a p. Karel Ševčík.
LYŢAŘSKÉ ZÁVODY MATEŘ. ŠKOL
Na lyţařský výcvik úspěšně navázaly lyţařské závody. Tentokrát
jako čtyřboj mateřských škol našeho regionu (Janské Lázně, Svoboda
nad Úpou, Dolní Maršov a Mladé Buky). V pátek 28. února se malí
lyţaři sešli na svahu "Krvák" ve Svobodě, kde pánové K. Uxa a N.
Tippelt provozují lyţařský vlek a umoţnili nám nejen uspořádání
závodů, ale i jízdu na vleku pro závodníky a jejich doprovod zdarma.
Děti zápolily ve čtyřech kategoriích a byly mohutně povzbuzovány
rodiči, prarodiči, ostatními kamarády i p. učitelkami. Pro všechny to
jistě bylo příjemně strávené dopoledne, zvlášť kdyţ se vydařilo i
počasí. Všechny děti byly nakonec odměněny, vítězové získali
opravdové medaile, diplomy a všechny děti bez ohledu na umístění
alespoň symbolickou medaili "fidorku" a další sladkosti.
Ještě jednou děkujeme za pomoc všem dobrovolníkům, obsluze
vleku Krvák i ochotným vlekařům Duncanu (přeprava lyţí a bot na
skútru). Doufáme, ţe tradice bude pokračovat i v další sezóně.
Kolektiv zaměstnanců mateřské školy

Výsledková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

listina - Dívky 3 Jasmína Jíšková
Bára Bjedáková
Mich. Davidová
Aneta Fleischerová
Kateř. Bartoňová
Ilona Särköziová
Eliška Jarošová

4 1/2

let:
Jan.Lázně
Jan.Lázně
Ml. Buky
Svoboda 37,6 36,4
Svoboda 37,7 37,7
Svoboda 41,0 37,8
Ml. Buky

Výsledková
1.
2.
3.

listina - Chlapci 3 - 4 1/2 let:
Zdeněk Tlachač
Jan.Lázně 41,7
Vláďa Šplíchal
Jan.Lázně 39,9
Ondřej Košťál
Jan.Lázně 47,1

38,4
41,4
60,1

34,9
38,0
37,4
74,0
75,4
78,8
43,4

34,1
33,1
34,1

69,0
71,1
71,5

37,8

81,2

80,1
81,3
107,2

Výsledková listina - Dívky 5 -6 let:
1. Karolína Matějů
Dol.Marš.
28,5 28,8
2. Tereza Uxová
Svoboda 31,0 30,5
61,5
3. Katka Vachková
Svoboda 31,7 31,3
63,0
4. Alena Fülsacková
Svoboda 33,9 32,1
66,0
5. Nik. Procházová
Svoboda 35,6 31,5
67,1
6. Sára Hlubučková
Ml. Buky
34,9 32,5
7. Sandra Machová
Jan.Lázně
33,3 35,2
8. Viktorie Paynová
Svoboda 34,3 34,9
69,2
9. Marie Fialová
Jan.Lázně
35,8 33,5
10. Mirka Feková
Jan.Lázně
34,9 34,6
11. Sára Podojilová
Jan.Lázně
35,8 33,8
69,6
12. Emma Zámišová
Ml. Buky
37,5 36,2
13. Eliška Bečvářová
Jan.Lázně
38,4 36,2
74,6
14. Bára Langerová
Svoboda 86,4 100,1 186,5
Výsledková
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

listina - Chlapci 5 -6 let:
Zdeněk Holzinger
Jan.Lázně
30,0 30,8
Matěj Červený
Ml. Buky
31,2
Jan Tomíček
Jan.Lázně
32,8 31,9
Dominik Šeps
Dol.Marš.
33,9 32,7
Jakub Karmáček
Jan.Lázně
34,8
Dominik Rohrbach
Svoboda 34,3 34,0
68,3
Lukáš Moravec
Jan.Lázně
35,2
Dominik Kohl
Dol.Marš.
36,3 36,6

60,8
30,5
64,7
66,6
33,1
36,0
72,9

57,3

67,4
68,5
69,3
69,5
73,7

61,7
67,9
71,2

Příznivci lyţování se mohou těšit na závěrečné lyţařské akce. v
sobotu 13. března 2004, kdy proběhne v dopoledních hodinách závod
v obřím slalomu a odpoledne se uskuteční tradiční karneval.
Martina Holubová
SKICROSS
V sobotu 28. února se v Jánských Lázních konaly závody ve skicrossu. Trať přijelo okusit asi 100 borců. Mezi nimi i Jirka Šritr a Martin
David z našeho malého města. Jirka Šritr se umístil na 7. místě v
kategorii juniorů a Martin David na 8. místě v muţích. Muţe vyhrál
Zdeněk Šafář.

BASEBALL - muţi
SB Rýchory se připravují na jarní ligovou sezónu, která se
rozběhne na plné obrátky jiţ za měsíc. O naše hráče Boba Roudného,
Filipa Procházku a Jirku Šenka mají zájem extraligové oddíly - Tegola
Praha a Arrows Ostrava. Hráčům samozřejmě hostování nebo přestup
umoţníme, abychom nebrzdili jejich výkonnostní růst. Pro solidní
výkony v lize máme stále dostatečnou hráčskou základnu. Naším
dlouhodobým problémem je zajišťování financí. Výdaje na vrcholový
sport nejsou malé - a finanční situace měst a obcí našeho
mikroregionu není růţová. Přesto věříme, ţe si zastupitelé uvědomí
význam udrţení sportu, který si svými dlouhodobými výkony právo na
existenci zaslouţí. Parlament České baseballové asociace se koná v
sobotu 13. března v Praze na Strahově. Na jednání nás bude
zastupovat Filip Procházka. Schůzka výkonného výboru našeho klubu
se uskuteční hned následující neděli.
Ţáci a kadeti trénují pravidelně pod vedením pp. Mudrocha a
Kafky kaţdé pondělí a středu od 15ti do 16,30 hod. v tělocvičně ZŠ
Mladé Buky. Provádíme nábor do krajského týmu, který se bude
připravovat na II. ročník Olympiády mládeţe, která bude v r. 2005 v
Brně a zorganizueme soutěţe v T-ballu a slowpitchi pro děti a mládeţ
našeho mirkoregionu i pro neregistrované hráče.
ATLETIKA
Lucka Martínková absolvovala podzimní sprinterskou přípravu se
zdravotními problémy. Načasovat formu na halu nebylo pro ni ani
jejího trenéra vůbec jednoduché. Zaměřila se proto hlavně na běh
60m. Získala titul Přebornice Libereckého kraje v kategorii juniorek i
ţen a na mezinárodních závodech "Jablonecká hala 2004" získala 4
místo a na M ČR juniorek 3. místo.
Do letní sezóny přejeme Lucině, aby se jí vyhnulo zranění a ve
své sprintérské dráze dosahovala stále tak pěkných výsledků.
FLORBAL
Na okresním kole ORION FLORBAL CUPu v Trutnově získala
děvčata Mladých Buků 2. místo - a výborně si vedli kluci z Horního
Maršova. Postoupili ze skupiny, ale z bojů o medaile je vyřadil aţ po
velkém boji tým Úpice. Mladobučtí kluci vyhráli první utkání ve své
skupině, ale na kvalitní týmy velkých trutnovských škol uţ neměli.
Škoda, ţe nemůţeme do velkých turnajů postavit "společenství" dvou
nebo tří malých škol. Potom bychom ve všech velkých sportech
(atletice, lyţování, fotbalu, florbalu, volejbalu, basketbalu), nehráli
druhé housle! Ţáci 4. a 5. tříd ZŠ Svoboda, ZŠ Horní Maršov a ZŠ
Mladé Buky proto zorganizují dlouhodobou soutěţ (Malou ligu) v
ţákovských kategoriích (ţáci a ţákyně 4. a 5. tříd, 6.-7. tříd a 8.-9.

tříd, případně i "dorostenců").
VYBÍJENÁ
se hraje na školách jako sportovní průprava pro velké sporty volejbal, basketbal, házená apod. Na okrskový přebor do Trutnova (ZŠ
R. Frimla) je uzávěrka přihlášek jiţ zítra! Soutěţí se v kategoriích
starší děti (4.-5. třída) a mladší ţáci a ţákyně (pouze 6. třída).
ŠKOLNÍ FOTBAL
Má celostátní turnaje ve dvou velkých skupinách: McDonald´s
Cup je pro dvě kategorie: ţáky 2.-3. tříd a 4.-5. tříd. Přihlášky jsou jiţ
jen do středy.
Coca Cola Cup - je pro změnu pro starší ţáky. Letos na sebe v
prvním kole (duben) opět narazí dvě sousední školy - ZŠ Svoboda a
ZŠ Mladé Buky. Vítěze opět čeká velmi kvalitní soupeř - fotbalisté ZŠ
Náchodská Trutnov (= Poříčí). Jedná se o vylučovací boje. Vítěze
celostátního finále čekají letenky do Portugalska na ME. Nám tahle
moţnost určitě nehrozí.
nahoru - obsah

Myslivci rokovali ...
V České republice je 6,5 mil. ha honebních pozemků se 4 876
honitbami, kde hospodaří a dobrovolně pracuje na ochraně přírody a
pečuje o zvěř kolem 100 tisíc členů Českomoravské myslivecké
jednoty (ČMMJ) a v dalších třech organizacích.
V našem bývalém okrese Trutnov je v 59 honitbách 1000 členů,
mezi kterými je i naše Myslivecké sdruţení (MS) Rýchory s výměrou 2
393 ha na katastrech Mladé Buky, Svoboda nad Úpou a Horní Maršov
pod Správou KRNAP. Naše MS má 40 členů.
Kaţdoročně se konají výroční členské schůze MS a tak tomu bylo
i letos 21. února na myslivecké chalupě "Pod kaštany" v Sejfech.
Předseda MS pan Aleš Rychlík zahájil slavnostní schůzi přivítáním členů
a zvláště hostů. Byli to předseda Okresního mysliveckého spolku
(OMS) pan Dr. J. Čechura, zástupci KRNAP a Lesní správy Svoboda
nad Úpou, zástupci obcí Mladé Buky a Horní Maršov. Byl přítomna i
kabelová televize z Mladých Buků.
Hlavním obsahem zpráv bylo hospodaření a hodnocení plánu
práce za rok 2003. Po předsedovi podali svá hodnocení členové výboru
za úseky finanční, myslivosti, kynologie, střelectví, brigádnické
činnosti a na závěr zpráva revizní komise.
Plán péče o zvěř v zajišťování přípravy krmiv a přikrmování zvěře
v zimním období v 21 krmelcích byl splněn, kdyţ členové zajistili cca

100 q sena a letniny, jeřabiny, kaštany a ţaludy, ovoce, suchý chléb a
další doplňky. MS zakoupilo 25 q ovsa, řepu a sůl. Zajistilo také léčení
spárkaté zvěře a vakcinaci lišek proti vzteklině. Ochranu zvěře proti
škodlivé zvěři provedli myslivci odlovem 18 lišek, třech kun a další
škodné. Také předepsaný plán odlovu slabé a pro chov nevhodné
zvěře byl splněn. Zvláště se podařila redukce přemnoţené černé zvěře
ulovením 27 průběrných kusů. Zajíce ani kachny nelovíme. Chráníme i
ojedinělé druhy jako sluky, tetřevy, tetřívky a koroptve. Vybudovali
jsme podsedy, kazatelny a opravili krmelce a přezimovací obůrku pro
jelení zvěř v Horním Maršově.
Brigádnická činnost byla opět překročena jak v revíru a na
myslivecké chalupě, tak pro LH. Plán na rok 2004 byl sestaven podle
potřeb MS a Státní správy KRNAP. Je to zajišťování krmiv, péče o zvěř
a její ochrana, odlov i se zaměřením na sníţení škod na lesních
porostech zvěří a průběrný odlov. Kaţdý člen odpracuje 36
brigádnických hodin. Zúčastníme se kontrolních střeleb. Bude také
třeba zvýšit počet loveckých psů, kterých máme zatím jen 5 - a to
norníků. Plán obsahuje další běţné úkoly práce v honitbě i společenské
akce. Chceme obnovit a zlepšit práci se školami a s mládeţí a
poskytovat více informací o myslivecké činnosti pro veřejnost.
V diskusi vystoupil předseda OMS Dr. Čechura s hodnocením a
připomínkami ke zdravotnímu stavu zvěře v okrese. Uvedl, ţe účinnost
vakcinace lišek přinesla výsledky, ţe v ČR není jiţ druhým rokem
ţádné ohnisko vztekliny a stejně úspěšný byl vliv léčení na zdravotní
stav spárkaté zvěře. Uvedli některé otázky činnosti OMS a ČMMJ v
rámci České republiky.
Pozdravné projevy přednesli zástupci obcí, kterým na závěr
poděkoval předseda za finanční příspěvky a spolupráci. Po schválení
usnesení a plánu práce s rozpočtem popřál předseda členům i hostům
hodně zdraví a úspěchy v práci i naplnění hesla, ţe "Přírodní
obnovitelné bohatství státu je třeba chránit, zvelebovat a zachovat se
zvěří pro další generace".
Poslední částí programu bylo pasování lovců při ulovení prvních
jezevců po dlouhé době v našem revíru.
Při této příleţitosti chceme poděkovat občanům v našem revíru
za pomoc při přikrmování zvěře poblíţ obcí. Domluvte se však s
myslivci o místech a druhu krmiv!
Za MS Rýchory Zdeněk Balcar
Oblastní přehlídka mysliveckých trofejí se koná ve Střední
lesnické škole v Trutnově ve dnech 3.-4. dubna 2004.
Zveme přátele přírody, myslivosti a školní mládeţ!!
pozn.red.: V době, kdy mi pan Balcar předával zprávu, strhl a poranil
poblíž Horské ulice volně pobíhající pes "husky" před zraky sousedů

srnku. Přátelé, nepouštějte ani v okrajových částech našeho města
volně své psy, většina z nás ráda pozoruje lesní zvěř, která v zimě
hledá potravu poblíž stavení - a odpustíme jí i spoušť, kterou někdy v
létě zanechají srnky s mláďaty na našich neoplocených zahrádkách.
-so
nahoru - obsah

Technické okénko VI.

V minulém dílu jsme si objasnili základy paměti a logickou
reprezentaci jedniček a nul na nám známé znaky.
Dnes: Svět elektronických pamětí II., do světa bitu a bytu IV.
Jak se zdá, ve světě počítačů všechny cesty vedou k CPU
(procesor). Procesor se zdá býti mozkem počítače a dá se rozdělit do
dvou logických skupin - CU (kontrolní jednotka) a ALU (algoritmická
jednotka). Kontrolní jednotka obsluhuje veškerá zařízení, zatímco
algoritmická jednotka je jednotkou výpočetní, kde se konají
matematické výpočty. Počítač zasílá dva druhý informací - instrukce a
data. Instrukce jsou povely, které počítač splní. Zatímco data jsou
vlastní fakta, která jsou zpracovávána. Pro příklad si můţeme
zjednodušeně přiblíţit, jak se sčítají dvě čísla. -- Počítač dostane
instrukci sečíst dvě čísla, která jsou uloţena v paměti. Kontrolní
jednotka (CU) zašle příkaz paměti, aby zaslala poţadované hodnoty do
ALU (algoritmická jednotka) a zároveň zašle instrukce ALU, co s těmito
čísly má dělat (sečti je a výsledek vloţ zpět do paměti). ALU vykoná
poţadované funkce a výsledkem je nová hodnota, uloţená v paměti
jako výsledek součtu dvou jiných hodnot. Pro vizualizaci jsem si dovolil
načrtnout zjednodušeně schéma toku instrukcí a dat v
počítači.(obrázek 5.1)
Plné, tlusté čáry znamenají tok
DAT, tenčí pevné čáry poukazují na tok
instrukcí a nakonec čárkované čáry
ukazují kontrolní kanály. Jak je vidět,
kontrolní jednotka kontroluje VŠE,
zatímco ostatní většinou vykonávají
práci s daty a s instrukcemi. Avšak
dnešní povídání je o pamětech a jejich
funkcích,
a proto
začneme
naši pouť za procesorem u paměti
pomalejší - a to hard disku.
Hard Disk je velice populárním
vstupně/výstupním zařízením, neboť
data se dají na toto zařízení jednoduše
vpisovat a mazat, zatímco se tato data
zachovávají po velice dlouhou dobu.
Hard disků je celá řada, ale nejpouţívanější jsou mechanickoelektronické. Na popularitě také přibývají hard disky v tzv. pevném
stavu, coţ jsou disky sloţené z pamětí zvaných Flash, které nemají
ţádné mechanické součástky. Hard disk vyuţívá stejné technologie
jako například audiokazety. Kazeta byla jednou z prvních nosičů dat,
neboť jako první nosiče byly kartičky s dírkami, které kdyţ se rozhodily

v pořadí, tak měl člověk velký problém. Další moţností bylo opisovat
program do paměti a následně ho zpustit. ... A proto na místo karet a
opisování přišly magnetické pásky, které ulehčily vnášení programu do
paměti. Následníkem kazet jsou právě dnešní hard disky, které
vyuţívají magnetických polí a jejich vlivu na určitě kovy. Hard disk má
proti kazetě několik výhod, které se spojují v rychlejší činnosti. Kazeta
je totiţ sekvenční a nalezení jistých dat znamená zdlouhavé přetáčení
kazety na určitá místa, zatímco hard disk obsahuje několik "talířů",
nad kterými se pohybují mechanické hlavičky. Talíře se otáčejí aţ 220
km/hod., zatímco hlavičky se pohybují vysokou rychlostí. a dokáţí se
přemístit ~30x-40x za vteřinu od jednoho konce talíře k druhému.
Hard Disk si tvoří stopy na kaţdém z talířů, tím je rozdělí do logických
jednotek. Kaţdá stopa je poté rozdělena do sektoru. Tyto sektory jsou
posléze dostupné v nahodilém pořadí, nic se nemusí přetáčet. Velice
důleţitou částí hard disku je elektronika, která je připevněná na hard
disk odděleně. Tato elektronika obsluhuje tento hard disk - jakoţto
hlavičky, přesné otáčky a ostatní
procesy a výpočty.
Byty a bity: koncept přepočítávání
a reprezentace bajtů (1 byt = 8 bitů).
Představil jsem také standardní ASCII
kódování, kde číselné hodnoty
reprezentují jisté znaky (ať uţ abecední
či ne). Nyní si představíme trochu
sloţitější koncept - podíváme se do
jednoduchého TXT souboru tzv.
hexadecimálním editorem a vysvětlíme si, co vidíme. Pokud se chcete
podívat sami na to, co se děje uvnitř souboru, potom TXT soubor je
jedním z nejjednodušších příkladů.
Nejprve si musíme vytvořit nějaký jednoduchý textový soubor. U
operačních systému ze skupiny Windows je Notepad takovým
textovým editorem ("Start" --> "Programy" --> "Příslušenství" -->
"Notepad"). Pokud do něj vpíšeme tento text: ------ začátek textu ----- Dobrý den, strč prst skrz krk a zřetelně nám prerikej... Děkuji za
pozornost !!! ------- konec textu ------- Tento text uloţíme ("Soubor" -> "Uloţit").
Nyní máme objekt zkoumání, musíme však nalézt prostředky,
čím tento soubor zkoumat. A tím je hexadecimální editor. Název sice
hrozivý, ale co tento program vlastně dělá je, ţe čte soubory v jejich
hrubé stavbě a ukazuje je jak v hexadecimálních, tak charakterových
podobách. Je mi trochu líto, ţe nemohu najít ţádný kvalitnější
hexadecimální editor v jazyce českém snad jen:
http://www.magicc.cz/jjj/shareware/hexed.htm, který si můţete
stáhnout - ALE POZOR !!! Jistě si ho kaţdý zkontrolujte antivirovým
programem a nezapomeňte si obnovit virovou databázi, aby antivir

mohl zachytit i ty nejnovější viry!
Musím říci, ţe nabízející firmu neznám, a tak nemohu za nic
ručit. Kdo se nebojí jít do anglicky mluvících editorů, Hex Workshop je
vynikající (http://www.bpsoft.com/). Po instalaci a spuštění hex
editorů otevřete nejprve vytvořeny textový soubor. U Hex Workshopu
je to po kliknutí na "File" --> "Open". V Hex Workshopu se nám
stránka rozdělí na tři části. Levá poukazuje na tzv. offset, coţ je počet
bajtů od začátku řetězce znaku. Hlavní okno ukazuje hexadecimální
hodnoty a práva část ukazuje příslušný znak. Pokud se podíváme
pozorně, potom vidíme i znaky které se za normálních okolností
neobjevují. Ale pro jasnost si projdeme všechny hodnoty jednu po
druhé. Pro přehlednost je lepší si vše zatím přepočítávat na decimální
hodnoty. První znak je hex. 44 = 68 decimálních. Pokud se dobře
podíváme do tabulek ASCII, o kterých jsem hovořil minule, potom
najdeme, ţe číslice 68 reprezentuje písmeno "D". Druhou hodnotou v
řadě je hex. 6F = 111 decimálních a opět, v kódování ASCII, pod touto
hodnotou můţeme nalézt znak "o". Takto bychom mohli jít od znaku
ke znaku a najít jejich decimální hodnoty a dále je porovnávat s ASCII
tabulkou. Rád bych se však zaměřil na části v řetězci, které se
neobjevují v textových editorech. Těmto znakům se říká speciální, či
netištěné. Speciální pozornost věnujme kombinacím čísel 0D (13) a 0A
(10), coţ jsou znaky signalizující konec řádky a zařádkování. Následně
přichází další speciální znak a to o hodnotě 09 (9) - coţ znamená
tabulátor. Proto tyto tři znaky v našem textu znamenají příkaz "přejed
na nový řádek" a "odsaď od okraje". Také si všimněme, ţe i mezera
mezi slovy má své číselné označení a je počítána jako jeden (i kdyţ
speciální) znak - hex. 20 (decimal 32). Pro procvičení jsem ještě přidal
dvě zařádkování za sebou a několikerý tabulátor. Pokud váš soubor
není shodný s tím mým, potom jedna z moţností nesouhry je pouţití
mezery k odsazení textu, zatímco já jsem pouţil tabulátoru. Pouţití
mezerníku by přidalo mnohem více znaků o donotě hex. 20 (decimální
32).
Příště: Co to znamená boot (či bootování) a co se při něm děje?
Bonus: Pro všechny zvídavé a schopné číst v jazyce anglickém: Byl
jsem upozorněn svým učitelem na vynikající webovou stránku:
http://www.howstuffworks.com/. Tato stránka má široký výběr z
různých oblastí lidského činění, jejichţ elementy posléze vysvětluje.
Svým způsobem jsem si nyní začal zpětně kontrolovat mé pojednání
nejen s knihami, ale zároveň s těmito stránkami.
Je škoda, ţe jsem zatím nenašel nic takového na webu českem, ale
dobrou strankou kde hledat informace, je
http://www.svethardware.cz/, coţ je plně česká, pěkná stránka.
Pokud máte jakékoli otázky či nejasnosti, rád je zodpovím podle svého
nejlepšího vědomí a svědomí. Má adresa: tomas@skip.cz
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KRAKONOŠŮV KARNEVAL VE ŠKOLCE
Na čtvrtek 3. března se děti uţ několik dnů těšily. Měli jsme totiţ
v naší mateřské škole karneval, který byl motivován Krakonošem a
jeho kamarády. Za vydatné pomoci maminek a tatínků se tu ráno
objevili ti, co mají s lesem něco společného: zvířátka (liška, medvěd,
veverka), lesní ţínka a lesní muţíčkové, víla, hejkalové, muchomůrky,
čarodějnice i kouzelnice, brouček, Červená Karkulka, kopretinka,
motýlek, vítr a v neposlední řadě i sám vládce hor - Krakonoš - i kdyţ
v menším vydání. Z paní učitelky Kadlecové se stala na celé dopoledne
víla Fialína a z paní učitelky Turynové krkonošský turista. A začal rej
masek. Tančili jsme na hudbu z kazet, tanec jsme střídali s různými
soutěţemi jak zábavnými, tak naučnými. Děti si zábavnou formou
procvičily znalosti o lese, o ţivotě zvířátek, o plodech lesa. Zopakovali
jsme si básničky, písničky, jejich pohybové vyjádření - a zahráli jsme
si i pohádku O perníkové chaloupce. Kaţdý si z domů odnesl upomínku
na dnešní karneval: tašku s obrázkem Krakonoše a drobné dárečky a
sladkosti. Vítězové soutěţí dostali omalovánky a balíčky bonbonů.
Nakonec si děti samy zvolily vítězné masky. Z holčiček vyhrála lesní
ţínka Katky Petrincové a z kluků medvěd Patrika Bakalíka. Tyto dvě
masky dostaly na památku figurku Krakonoše. Měli jsme i občerstvení
- dětské šampaňské, se kterým jsme si připili na zdar našeho
karnevalu, velmi dobrou buchtu a nanukový dort. Celé roztančené
dopoledne máme zdokumentováno, o coţ se postarala pí Martina
Turynová.
Na závěr bych chtěla jmenovitě poděkovat všem, kteří se na
úspěšném uskutečnění našeho karnevalu podíleli:
Především všem rodičům našich dětí, bez nichţ by karneval nebyl, za
zhotovení masek pro své děti. Dále:






pí učitelce Věře Kadlecové za přípravu programu a soutěţí
pí Martině Turynové za natáčení a fotografování
pí Majce Peškové za věnování 30 kusů tašek s obrázkem
Krakonoše
pí Celbové a Hassmanové - za dětské šampaňské a bonbony pro
děti
naší paní kuchařce Janě Klementové za upečení velmi chutné
buchty pro děti

Dále bych chtěla ještě poděkovat naší pí školnici Lídě Bočkové,
která nám moc pomáhala během celého karnevalu.
Doufám, ţe jsme dětem připravili radostné a zábavné dopoledne

se spoustou záţitků, které sdělovaly odpoledne svým rodičům. Moţná
to byly záţitky poslední, protoţe nevíme, jaký osud naši školku čeká.
Eva Turynová, MŠ Rýchorské sídliště
ČMOS (Českomoravský odborový svaz pracovníků školství)
vyzývá pracovníky školských zařízení:





na školách vyvěsit černé prapory na den 10. března
besedovat se ţáky (přiměřeně jejich věku) o problémech násilí,
o řešení konfliktních situací
vyzvat veřejnost a sdělovací prostředky k boji proti násilí
jakéhokoliv druhu
další formy dle uváţení školy
Ing. Růžena Ryglová, předsedkyně KROS KhK

PAROHATÁ MĚSTA
I.ročník setkání měst a obcí s jelenem nebo paroţím ve znaku
Výtvarná soutěţ JELEN MÉHO MĚSTA. Město Semily vyhlašuje v
rámci projektu "Parohatá města" výtvarnou soutěţ pro děti a mládeţ.
Předmětem soutěţe je ztvárnění jelena (nebo městského znaku)
formou kresby, malby (formát A3) nebo v trojrozměrné podobě. Dílo
doručte do 30. dubna 2004 na adresu:
Eva Šírová, Městský úřad Semily, Husova 82, 513 13 Semily.
nahoru - obsah

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


DOMOVNÍ ODPADY … 29. 2. 2004 vypršel termín, do kdy měl
být zaplacen poplatek za svoz komunálního odpadu. V
současnosti poplatek zaplatilo přibliţně 80% trvale bydlících
obyvatel Svobody n. Ú. Na základě toho vyzývám všechny, kdo
ještě do dnešního dne poplatek nezaplatili, k urychlenému
zaplacení! Výše poplatku za svoz odpadu je 330,-Kč v lokalitě,
kde se pouţívají popelnice, výše poplatku v lokalitě s pytli je
380,-Kč. Částku je moţné uhradit najednou nebo ve 2 splátkách
(l. do konce února, 2. do konce srpna), a to následujícím
způsobem:
a. hotově do pokladny /2.patro MěÚ/
b. převodem na bankovní účet - číslo účtu: 35-



1303700359/0800 variabilní symbol: rodné číslo,
specifický symbol: 3722, konstantní symbol: 308
c. poštovní poukázkou vydanou MěÚ /2.patro/
POZVÁNKA NA VÝSTAVU … Základní organizace Českého
svazu chovatelů v Úpici Vás srdečně zve na místní výstavu
králíků, drůbeţe a holubů. Chovatelský areál na Podrači bude
zpřístupněn v sobotu 13. 3. od 8.00 do 14.00. Soutěţit se bude
o čestné ceny a poháry. Všichni jste srdečně zváni.
Jan Balcar



BYTY K PRONÁJMU … 1+1 a 1+3 ve Svobodě nad Úpou v
objektu čp. 202 MERAN nabízí společnost RADIOKING s.r.o.
Janské Lázně. Informace na tel. 499 875 160.
Ing. Milan Zejkan





ZÁDUŠNÍ MŠE SVATÁ … za pana Jaroslava Hofmana (=
ŠEDÉHO VLKA) se bude konat v pátek 19. března 2004 v 16
hod. v kostele sv. Josefa (nad Rýchorkou). Housle, harmonika
vítány!!!
POPLATEK ZA PSA … Upozornění drţitelům psů: Ze zákona je
kaţdý drţitel psa povinen zaplatit místní poplatek za psa.
Poplatek lze zaplatit hotově do pokladny MěÚ nebo převodem z
účtu na účet č. 19 -1303700359 kód banky 0800, variabilní
symbol - rodné číslo, specifický symbol č. 1341. Poplatek je
splatný nejpozději do 30. 6. tohoto roku. Sloţenky nebudou
zasílány.
Jana Hryzlíková, MÚ ve Svobodě








Svazek měst a obcí KRKONOŠE … pořádá ve čtvrtek 18.
března 2004 od 12ti hodin v malé zasedací místnosti MÚ Vrchlabí
(zámek I. patro) tiskovou besedu o historii, současnosti i
významu tohoto svazku.
ŢÁDOST O PŘÍSPĚVEK … na provoz motorového vozidla pro
tělesně postiţené občany na období od 1.1.04 do 31.12.04 formulář je k vyzvednutí na Městském úřadu ve Svobodě nad
Úpou.
Město vyhlašuje konkurz … … na místo ředitele Základní školy
ve Svobodě nad Úpou. Podrobnosti najdete uvnitř listu.
STAROSTKA SVOLÁVÁ VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … Městského
zastupitelstva na čtvrtek 25. března 2004 od 18ti hodin do školní
jídelny. Podrobnosti a program najdete v příštím čísle SF.
nahoru - obsah

