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Úvodník - Svobodský a trutnovský kulturní podzim…
Vím, ţe nic nevím …
Nosil bych dříví do lesa (nebo sovy do Atén), kdybych si
čtenářům stěţoval, ţe mám stále problémy se získáváním zajímavých
informací. Tentokrát jsem ale měl neobvyklé štěstí. Nejprve jsem se
dozvěděl od jednoho ţáka, ţe krásná a rychle rostoucí stavba před
mostem (u penzionu Helena) je rodící se diskotéka, po které
svobodská omladina touţí jiţ desítky let. Pokusím se sehnat
podrobnější informace a rád se o ně
podělím.
Při jízdách Horskou ulicí jsem viděl
na stromech a sloupech letáčky, které
měly nasměrovat účastníky
mezinárodního semináře, který se konal
o minulém víkendu na Lesnickém
učilišti. Nejen o tomto semináři, ale také
o předchozím partnerském setkání
evropských zástupců největších
světových výrobců lesní techniky a účasti našich dřevorubců na
světovém šampionátu se dočtete na stránkách, které jsem získal od
ředitele školy pana Mgr. Jana Korbeláře.
Od něj jsem získal ještě podrobnou zprávu pana Ing. Jaroslava
Šůry o úspěšném vystoupení našich dřevorubců na 26. Mistrovství
světa v italském středisku Valli di Lanza (u Turína). Najdete ji rovněţ
uvnitř listu.








Svobodští mladí hasiči zahájili úspěšně nový ročník hasičské
sportovní soutěţe "Plamen".
Skautíci chystají na sobotu Drakiádu (pokud bude pěkné počasí).
Na svobodské základní škole se naplno rozjely zájmové krouţky.
Mladí fotbalisté úspěšně zakončili podzimní sezónu a na zimní
přípravu se přestěhují do školní tělocvičny.
Lyţaři pilně pracují na přípravě svého areálu pod Duncanem
(brigády kaţdou sobotu).
Jezdecký oddíl Krkonoš má za sebou velmi úspěšnou sezónu.
Mladí rybáři zahájili své pravidelné schůzky na ZŠ Horní Maršov.

Úmyslně jsem zopakoval některé sportovní zprávy pro ty
čtenáře, kteří normálně sportovní stránku přeskakují. Věřím, ţe by
chodilo více diváků na různé sportovní (nebo kulturní) akce v našem
městě, kdyby měli více zajímavých informací z pestré palety sportovní
a kulturní nabídky. Znovu vyzývám všechny fotoamatéry, aby své
digitální fotografie dávali k dispozici čtenářům, kteří si je rádi
prohlédnou na obrazovce počítačů v knihovně a případně si je stáhnou
do svých počítačů nebo nechají vytisknout v některém fotolabu.
Netýká se to jenom sportovních nebo kulturních akcí. Uvítáme i záběry
podzimní, zimní, jarní nebo letní krajiny, ţivota lidí, přírody, ale také
problémů, nepořádku nebo čehokoliv, co vám znepříjemňuje ţivot
nebo co vás v poslední době potěšilo.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
MFC Svoboda - SK Janské Lázně 3:1
MFC Svoboda - Baník Ţacléř B 2:1
Komentář Pavla Vlčka:
MUŢI:
Baník Rtyně- MFC Svoboda 1:1 /0:1/
B:Šprinc
Spravedlivá remíza,i kdyţ tentokrát stálo štěstí při nás, kdyţ domácí
neproměnili řadu šancí. Pochvalu zaslouţí brankář Freda Patzelt, který
chytil několik šancí domácích.
ST ŢÁCI:
Baník Rtyně- MFC Svoboda 1:4
B:Beneš
Pro nezpůsobilý terén byly odloţeny zápasy všech muţstev MFC
SVOBODA v uplynulém víkendu. Náhradní termín je stanoven na
28.10. V neděli 24.10. zajíţdějí muţi do Vítězné a ţáci do Podhůří.
Doma se koná jen od 9.hod. turnaj přípravek.
SK MFC SVOBODA-PODHŮŘÍ 2:1 /1:0/
B:Mohr,Trejbal
Zaslouţené vítězství domácích, kteří odehráli celý zápas o deseti - víc
se jich nesešlo, ale kluci svojí bojovností dokázali zvítězit, velký podíl
na vítězství má domácí brankář Stelzer /jinak hráč v poli/ , který

zlikvidoval několik šancí hostů.
SK MFC SVOBODA -JISKRA KUKS 6:3 /3:3/
B: Beneš 4, Trejbal, Bert
Nejlepší hráč: Beneš
Další skvělé vítězství domácích kluků.
Jiskra Bohuslavice-MFC SVOBODA 1:0 /1:0/
Na hřiště lídra tabulky přijeli hosté povzbuzeni dvěma vítězstvími v
"anglickém týdnu". Bohuţel nestál při nás fotbalový bůh kdyţ jsme
měli několik vyloţených šancí a soupeř skóroval při ojedinělém
protiútoku. Kdyţ potom rozhodčí nepískl penaltu na našeho útočníka,
odjíţděli jsme bez bodu. Dík si zaslouţí naši fanoušci, kteří nás po celý
zápas povzbuzovali.
FK Mladé Buky- SK MFC SVOBODA 3:3 /2:0/
B:Štelzer 3, Nejlepší hráč: Ebert
Tuto sobotu zajíţdí obě muţstva do Rtyně, kde se utkají s místním
Baníkem. V neděli opět přivítá na domácím hřišti ŢFK Trutnov ve
druhé lize ţen tým ze Sobědruh. Výkop je stanoven na 13.30 hod.
BASEBALL PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŢÍ
Prozatím trénujeme kaţdé pondělí, středu a pátek vţdy od 15ti
do 16ti ve školní tělocvičně ZŠ Svoboda nad Úpou, od 16ti hod. v malé
tělocvičně ZŠ Faltisovka Mladé Buky mají trénink florbalu ţáci 3.tř., v
úterý od 16ti hod. ve stejné tělocvičně si mohou zahrát florbal i ţáci
4.-7.tř. O sobotách, pokud nám počasí dovolí, se scházíme spolu s
ţáky a ţákyněmi sousedních škol (ZŠ Horní Maršov a ZŠ Mladé Buky)
na kvalitním softbalovém hřišti v Mladých Bukách (na stadiónu za
ţelezniční tratí). Adepty pálkovacích her trénují zkušení trenéři a hráči
SB Rýchory. Na podzim se věnujeme hlavně pálkovacím hrám, po
přechodu do tělocvičny míčovým hrám (přehazovaná, vybíjená,
základy basketbalu a volejbalu). Preferujeme systém "otevřená
náruč". Děti, které mají širší spektrum zájmů, mohou navštěvovat naši
přípravku alespoň v tu dobu, kdy mají ve svém osobním programu
volno. Rodiče, kteří mají zájem o umístění svých dětí v našem
programu, se mohou na mne kdykoliv osobně nebo telefonicky obrátit.
Tel. 499 871 243 nebo mob. 737 683 333.
St. Ondráček
HASIČI
Letošní ročník soutěţe mladých hasičů "PLAMEN" byl zahájen
velkým závodem v sobotu 9. října 2004 v Třebihošti. Naši mladí
závodníci si vedli skvěle. V silné konkurenci 22 týmů z oblasti
vybojovali čtvrtým místem postup do jarního kola.
Lucie Trnková

Celému svobodském týmu i jejich trenérce gratulujeme - a Lucině
přejeme rychlé uzdravení.
JEZDECTVÍ
Hubertova jízda Vlčice - Mladé Buky
Celá kavalkáda jezdců a vozů taţenými koňmi se sešla i v krajně
nepříznivém počasí v sobotu 16. října ve Vlčicích na další Hubertovu
jízdu. Koně, jezdci i kočí absolvovali nejprve jízdu na louky do
Hertvíkovic (nad mladobucké golfové hřiště) - a po občerstvení a
jezdeckých soutěţích se opět vraceli do Vlčic. Akce se tentokrát
nezúčastnili kaţdoroční účastníci - sourozenci Říhovi a Eva Vojtěchová,
protoţe ve stejném čase měli důleţitou schůzku na trutnovské radnici.
SKAUTING
Svobodští skauti organizují v sobotu 23. září 2004 jiţ tradiční
DRAKIÁDU na obvyklém místě (údolíčko nad jezdeckým areálem).
Drakiáda se koná pouze v případě pěkného počasí.
ASŠK (Asociace škol. sportovních klubů)
V pondělí se na gymnáziu sešli tělocvikáři sportovních klubů škol
našeho okresu. Upřesnili si sportovní kalendář pro letošní školní rok.
Rádi bychom oţivili činnost v našem okrsku (Svoboda - Horní Maršov Mladé Buky, případně další sousední "venkovské" školy) a věnovali se
hlavně soutěţím v těch sportech, které mají u nás dlouholetou tradici
(atletika, lyţování, cyklistika, míčové hry, stolní tenis, šachy apod.).
Kalendář soutěţí připravíme do příštího čísla SF.
LYŢAŘI
pilně pracují kaţdou sobotu na přípravách zahájení zimní sezóny
areálu Duncan. Upozorňujeme všechny členy i příznivce, ţe uvítáme
kaţdou pracovitou ruku.
nahoru - obsah

Novinky ze školy
ZÁJMOVÉ KROUŢKY
Jiţ od poloviny září začaly na škole pracovat zájmové krouţky.
Krouţky probíhají v odpoledních hodinách. Přihlásilo se hodně dětí, ale
stále ještě můţeme zajistit program pro další. Jaká je naše nabídka?
Pondělí:
Hra na flétnu - Mgr. Dagmar Rolencová

Počítače 6. třída - Mgr. Stanislav Kopiš
Počítače 3.-5. tř.: Mgr Jan Hainiš
Pálkovací hry: Vojta Jiránek a Mgr. St. Ondráček
Fotbal: p. Richard Kocík
Úterý:
Recitačně dramatický - Mgr. Zina Rutarová
Dovedné ruce - Mgr. Milada Pleskačová
Taneční škola Trutnov - p. Elschek
Středa:
Angličtina 3.tř. - Mgr. Renata Kováčová
Aerobik 1.-5.tř. - Mgr. Zina Rutarová
Pálkovací hry - Vojta Jiránek a Mgr. St.
Ondráček
Fotbal - p. Richard Kocík
Diskotance 6.-9.tř.- vedou ţákyně 9.tř.
Čtvrtek:
Výtvarný krouţek - pí Míťa Drncová
Angličtina 1.-2. tř. - Mgr. Irena Nešněrová
Kytara - pí Lucie Ševčíková
Aerobik 6.-9.tř. - pí Holubová
Pátek:
Pálkovací hry - Vojta Jiránek a Mgr. St. Ondráček
Fotbal - p. Richard Kocík
V případě, ţe by měl někdo zájem vést nějaký další krouţek, můţe se
přihlásit u
vedení školy.
Víkendy:
Kaţdou sobotu organizujeme
společné
sportovní akce se
sousedními školami (ZŠ
Horní
Maršov a ZŠ Mladé Buky). O
podzimních sobotách to jsou
pálkovací
hry, které probíhají pod
vedením
zkušených hráčů Tegoly
Praha a
SB Rýchory (minulou sobotu
Jirka Šenk, před tím Filip Procházka a Vojta Jiránek). V zimních
měsících přejdeme na florbal, volejbal a basketbal - formou společných
tréninků a turnajů.

BESEDA O PŘÍRODĚ
Ţáci 4. a 5. třídy pod vedením pp.
uč. Kopiše a Ševčíka se zúčastnili
zajímavé besedy o přírodě, kterou
připravil na hájence v Sejfech pan
Balcar. Vedení školy děkuje panu
Balcarovi za kvalitní a zajímavou
besedu.
VZDĚLÁVACÍ AKCE
Ţáci 7. a 8. ročníku vyslechli zajímavou přednášku o hře na
varhany a o všem, co se týká konstrukce i historii varhan v kostele ve
Svobodě nad Úpou. Pro velký úspěch
akce plánujeme další přednášku i pro
menší děti Vybraní ţáci 8. a 9. ročníku
se zúčastnili přednášky a besedy se
sexuologem Dr. Radimem Uzlem v
Trutnově.
DRUŢINA MLÁDEŢE bude od středy
27. do pátku 29.10. 2004 uzavřena!
Děti se v tyto dny neučí!
Fotografie ze zájmových činností svobodských školáků budeme
postupně zveřejňovat v městské knihovně. Tam si je můţete nejen
prohlédnout, ale také stáhnout na disketu nebo CD.
-so
nahoru - obsah

OZNÁMENÍ
o době a místě konání voleb do Zastupitelstva
Královéhradeckého kraje
Starostka města Svobody nad Úpou podle § 27 zákona č.
130/2000 Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých
zákonů ve znění pozdějších předpisů
oznamuje

1. Volby do zastupitelstev krajů se uskuteční:
dne 5.11.2004 od 14,00 hodin do 22,00 hodin
dne 6.11.2004 od 8,00 hodin do 14,00 hodin
2. Místem konání voleb je
- ve volebním okrsku č. 1 pro voliče s trvalým pobytem v katastrálním
území Svoboda nad Úpou je volební místnost:
Školní jídelna Základní školy, Kostelní ulice č.169, Svoboda nad Úpou
(tel. 499771169)
- ve volebním okrsku č. 2 pro voliče s trvalým pobytem v katastrálním
území Maršov II a Maršov II je volební místnost:
Školní jídelna Mateřské školy, Rýchorské sídliště 144, Svoboda nad
Úpou (tel. 499771161)
3. Voliči bude umoţněno hlasování poté, kdy prokáţe svou totoţnost a
státní občanství České republiky.
4. Kaţdému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb do
zastupitelstev krajů hlasovací lístky. Ve dnech voleb volič můţe
obdrţet hlasovací lístky i ve volební místnosti.
5. Volič můţe poţádat ze závaţných důvodů, zejména zdravotních,
Městský úřad ve Svobodě nad Úpou a ve dnech voleb okrskovou
volební komisi o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost a to
pouze v územním obvodu okrsku, pro který byla okrsková volební
komise zřízena.
Ve Svobodě nad Úpou dne 20.10.2004
Dagmar Berrová, starostka města
nahoru - obsah

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




BESEDA S OBČANY … MUDr. Jiří Vambera, kandidát ODS
pořádá besedu s občany před volbami do krajských
zastupitelstev dne v pátek 22.10.2004 v 18,00 hodin v
restauraci Helena ve Svobodě nad Úpou a těší se na účast
občanů města.
ŢIVOTNÍ JUBILEUM … v měsíci listopadu oslaví paní Miloslava
Růţičková, paní Politima Topalovská, pan Arnošt Horák, pan












Mikuláš Vogyeraczki, paní Anna Vašátková a pan Ladislav Novák.
Všem jubilantům přejeme do dalších let pevné zdraví, dobrou
náladu a spoustu krásných slunečních dní.
Omluva a doplnění článku Rudolfovy slavnosti … Bohuţel se
nám nedopatřením stalo, ţe jsme zapomněli poděkovat SHŠ
RIGEL za všechna vystoupení. Skupina celý den koordinovala
program a také vystupovala - a to vše sponzorsky. V článku
Rudolfovy slavnosti jsme pojmenovaly skupiny historického
šermu jinak, za to se omlouváme. Přesný název skupin je SHŠ
RARAŠI Z KANČÍCH HOR a SHŠ RADIBUS. Dále děkujeme i
skupině BLUSEUM na kterou jsme zapomněli.
HLEDÁTE ZAMĚSTNÁNÍ? … KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a. s.,
závod Dehtochema, Svoboda nad Úpou přijmou laborantku na
směnný provoz. Nástup moţný únor - březen 2005. Bliţší
informace p. Adam, tel 499 85 75 14, mobil 606 611 713.
Zapůjčování zahradních souprav … (stoly a ţidle) pro různé
společenské akce poskytne Městský úřad. Poplatek: 100,- Kč za
jednu soupravu na víkend.
PRONAJMU BYT 3 + 1 … ve Svobodě nad Úpou. Informace na
tel. 737 82 82 92
PŘIJMEME STAVEBNÍHO TECHNIKA … na Městský úřad ve
Svobodě nad Úpou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
najdete uvnitř listu.
PODZIMNÍ PRÁZDNINY … Ředitelství ZŠ Svoboda nad Úpou
upozorňuje rodiče dětí, které navštěvují druţinu mládeţe, ţe od
středy do pátku (po dobu podzimních prázdnin) bude druţina
mládeţe uzavřena!
nahoru - obsah

