Svoboda fórum č. 628
Obsah: Úvodník - Rudolfovy slavnosti se vydařily!
Sportovní zprávy
Novinky ze školy
Historie softbalu a baseballu - rok 1990
Příští rok ve stejnou dobu
Informace, zprávy, inzerce
Úvodník - Rudolfovy slavnosti se vydařily!
Váţení a milí svobodští spoluobčané, po delší přípravě, závěrečné
nervozitě a napětí, zda se vše povede a vyjde-li počasí, se nám tedy
podařilo uspořádat první ročník Rudolfových slavností. Záměrem bylo
uskutečnit dobové slavnosti na základě skutečné historické události (statut města od Rudolfa II. ze dne 15. října 1580). Nikdy jsme nic
podobného neorganizovali - a určitě vznikl i v průběhu slavností nějaký
zádrhel. Avšak z vašich reakcí a spokojenosti, která zde vládla po celý
den, se můţeme domnívat, ţe se vám slavnosti líbily. Vlídně naší
myšlence byli nakloněny i sdělovací prostředky, které v novinách a
rádiu informovaly veřejnost před začátkem slavností a stejně kladně
po slavnostech. Uznání zcela jistě patří však všem, kdo se na této akci
jakkoliv podíleli, protoţe všichni, kterým jsme v hodnocení, které
najdete uvnitř listu děkovali, ale i mnozí další, si vzali slavnosti za své
a ukázali, ţe o ně ve Svobodě nad Úpou stojíme.
Nám nezbývá neţ říci hodně nahlas - Dámy, pánové, školáci!
Tyto slavnosti proběhly zdárně především díky Vám a Vám patří náš
velký dík!
Dagmar Berrová, starostka města
Michal Herman - SHŠ Rigel
Josef Búš - Informační středisko Svoboda
Návštěva z německého města LOHMEN
Od pátku do neděle navštívil naše město starosta města Lomen
spolu s fotbalovým týmem starších pánů, kteří sehráli přátelské utkání
s našimi seniory s výsledkem 3:2 pro svobodské fotbalisty. Mimoto
všichni navštívili bowling a také Rudolfovy slavnosti. V sobotu v
odpoledních hodinách jsme spolu s panem starostou navštívili
svobodskou základní školu a radnici. Ve škole se starosta Lohmenu
setkal s ředitelem Mgr. Hainišem, se kterým domluvil formu moţné
příští spolupráce. V neděli jsme uspořádali výlet na Černou horu na
rozhlednu. Němečtí partneři si prohlédli i okolí Svobody nad Úpou.
Velice se jim u nás líbilo. Spolu se starostou doufáme, ţe partnerskou

smlouvu uzavřeme a ţe spolupráce se rozvine nejen na úrovni radnic,
ale i sportovních oddílů a zájmových organizací obou měst.
Dagmar Berrová
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
MFC Svoboda - SK Janské Lázně 3:1
MFC Svoboda - Baník Ţacléř B 2:1
Komentář Pavla Vlčka:
SK MFC SVOBODA-SK JÁNSKÉ LÁZNĚ 3:1 /1:0/
B:M. Zeman, Karlík, Matějka
Před 120 diváky se konečně podařilo vyhrát. Jako kaţdé derby i toto
bylo vyhecované, domácí se ujali vedení 1:0. Na začátku druhého
poločasu po hrubé chybě domácí obrany soupeř vyrovnal, na coţ
domácí odpověděli brankou na 2:1. Poté se urodilo několik šancí na
obou stranách a aţ perfektní střela Matějky na 3:1 určila vítěze
"krkonošského derby".
Předehrávka: MFC SVOBODA-BANÍK ŢACLÉŘ "B" 2:1 /2:0/
B: Roudný, Matějka
Vybojované vítězství, kde neţ na krásu se hrálo na efektivitu. Domácí
tým si zaslouţí pochvalu za bojovnost.
STARŠÍ ŢÁCI:
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
Závěrečná utkání podzimních bojů o udrţení v lize sehráli naši
hráči perfektně. Zvítězili nad silným týmem Šumperka i oběma
praţskými soupeři - SaBaTem a Tempem, dvakrát porazili Třebíč, ale
bohuţel utrpěli další poráţku od zeleného stolu. V konečné tabulce je
suverénně poslední tým Českých Budějovic a sestupuje do
mezioblastní soutěţe. O další sestupové místo urputně bojovaly tři
týmy: Frýdek-Místek, Třebíč a SB Rýchory. Dost podivný závěr
soutěţe, kdy mnohé týmy, které byly "za vodou" uţ ztratily motivaci,
jsme doplatili na dvě skreče s Frýdkem, které nám přidělila STK. Na
hřišti jsme dopadli dobře. Závěrečným finišem jsme získali v celkovém
součtu (základní část + nadstavba) 11 vítězství, stejně jako Třebíč i
Frýdek-Místek. Na vzájemná utkání jsme byli před Třebíčem, ale STK
rozhodla, ţe dalším kritériem bude počet skrečí - a ty dvě z jediného
víkendu, který nám STK zamítla odloţit, nás potopily. Samozřejmě
podáváme odvolání k Výkonnému výboru, ale nevidíme situaci růţově.
PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŢÍ
Prozatím trénujeme kaţdé pondělí, středu a pátek vţdy od 15ti
do 16ti hodin na hřišti u školy, v případě deštivého počasí ve školní
tělocvičně ZŠ Svoboda nad Úpou. 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 jenom 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
Připomínám, ţe krouţek probíhá kaţdou středu v 16.00 za
sokolovnou. Pokud bude mít kdokoliv zájem a chuť něco dokázat, je
zde srdečně vítán.
Po závodech v Libňatově 2.10.2004 se zúčastníme ještě závodů
v Třebihošti 9.10.2004, kde bude začátek dalšího kola hasičské
soutěţe mládeţe Plamen.

Lucie Trnková
JEZDECTVÍ
III. Hubertova jízda Mladé Buky
Asi třicítka jezdců a šest vozů taţenými koňmi se sešlo 25. Září v
Mladých Bukách na louce u ZŠ, aby slavnostně Hubertovou jízdou
zakončili jezdeckou sezónu. Koně různých barev, plemen i velikostí s
jezdci od nejmenších aţ po staré zkušené kočí nám ukázali své koně v
plné kráse. Tradiční hon na lišku, představovanou jedním jezdcem s
liščím ocasem připnutým na rukávě, se opět setkal s diváckým
úspěchem. Jezdci vedeni liškou a doprovázeni povozy se vydali
směrem nad Kalnou Vodu a Bystřici. Celá trasa byla zpestřena
přírodními skoky a trvala asi tři aţ čtyři hodiny. Koně, jezdci i kočí si
měli moţnost odpočinout a občerstvit se na tvz. "půlce". Na rozdíl od
minulého ročníku nám v krásných výhledech po Rýchorách bránila
hustá mlha, která naštěstí na odpolední ukončení ustoupila. Zakončení
se opět konalo na louce u ZŠ Mladé Buky, kde místo tradičního "halalí"
- dostihu o liščí ocas, jsme zvolili skákání o ceny a vozatajský parkur,
kde mohli jezdci i kočí patřičně ukázat své umění. Liščí ocas získal
Jindřich Bečka z Mladých Buků a ve vozatajském parkuru zvítězil pan
Peterka z Úpice se svými bělouši. Všem zúčastněným děkujeme.
Eva Vojtěchová
nahoru - obsah

Novinky ze školy







V pondělí 4.10. byl otevřen na základní škole školní bufet. Je
otevřen o dvou přestávkách a ţáci si zde mohou koupit čerstvé
pečivo, sušenky, pití apod. Bufet mohl být otevřen díky ochotě
manţelů Horákových, kterým byly prostory pronajaty
V úterý 5.10. byli ţáci a ţákyně Tereza Krčmářová, Hana
Štorkánová a Mirek Purmann na natáčecím dnu pořadu České
televize "Hra na zelenou" na Rýchorské boudě. Česká televize
nabídla naší škole účast na této soutěţi a my jsme jejich nabídku
samozřejmě vyuţili. Celé září se všichni tři účastníci na tuto
soutěţ připravovali pod vedením paní učitelky Slobodové. Soutěţ
byla zaměřena na problematiku ochrany ţivotního prostředí.
Podle informací pracovníků televize bude tento pořad vysílán buď
v prvním nebo druhém listopadovém týdnu na programu ČT I.
Jak ţáci dopadli vám neprozradíme, podívejte se na televizi!
Ve středu 6.10. proběhl na stadiónu sportovní den pro ţáky 1.-5.












ročníku. Děti soutěţily ve sprintu, ve vytrvalostním běhu a ve
skoku dalekém z místa. Za pomoci fotbalových trenérů si zahrály
děti i fotbal - školní kolo celostátní akce MacDonald Cupu. Vedení
školy tímto děkuje všem učitelům a panu Kocíkovi, kteří se na
sportovní akci podíleli. Výsledky sportovního dne zveřejníme v
dalším čísle SF.
Ve středu 6. října navštívila školu paní starostka Dáša Berrová a
dětem, které pomáhaly na Rudolfových slavnostech, předala za
odměnu dva dorty.
V týdnu od 4. do 8. října probíhá na naší škole plánovaná školní
inspekce.
V úterý 12. října čeká ţáky 1.-5. ročníku zájezd do Prahy do
divadla Spejbla a Hurvínka. Po shlédnutí divadelního představení
si prohlédnou i Praţský hrad.
Vedení základní školy děkuje panu Šafářovi za darování několika
párů sjezdových lyţí, které budou vyuţity v zimní sezóně pro
hodiny tělesné výchovy i lyţařský výcvik.
Úlohu školního reportéra vzal od počátku školního roku na svá
bedra Mgr. Karel Ševčík. Bude zásobovat svými digitálními
fotografiemi nejen školní nástěnky a lokální časopis, ale všechny
snímky najdete na webových stránkách školy a města i na
obrazovce počítače v městské knihovně. Tam si je můţete nejen
prohlíţet, ale také stáhnout a vypálit na CD. Vidět záběry
barevně na ploše celé obrazovky je přece jenom "jiná káva", neţ
je viděl maličké, černobílé a hlavně zkreslené tiskem na
novinovém tiskařském stroji.
Zájmová činnost ţáků i snaha o vyplnění jejich volného času je
jednou z priorit školy. Všechny zájmové krouţky se rozjely
naplno, zatím jen upřesňujeme jejich časové umístění, aby si
vzájemně nekonkurovaly. Podrobnější zprávu připravíme do
příštího vydání SF.
nahoru - obsah

Historie softbalu a baseballu - rok 1990
Na čtvrté stránce mých vzpomínek jsem napsal tuhle větu:
"Pátrání v novější historii pálkovacích her v našem údolí (od roku
1990) jiţ bude procházkou růţovou zahradou. Všechny materiály
snadno najdeme v archivech svobodského týdeníku SVOBODA
FÓRUM."
Dnes musím přiznat, ţe jsem se hluboce mýlil. Čím více máte
písemných materiálů k jakémukoliv tématu, tím je větší problém, vejít

se do jedné stránky. Dnes mě současný problém našich baseballistů skrečovaný dvojzápas a následný trest - donutil podívat se do
minulosti, kdy jsme vůbec byli potrestáni za neúčast v některém
utkání. Zjistil jsem, ţe to bylo za čtyřicet let celkem třikrát: Poprvé v
roce 1990, kdy jsme pro poruchu autobusu uvázli na cestě do Prahy
na turnaj "Poslední homerun". Celá událost je tak poučná, ţe stojí za
ocitování článku ze SF 39 z 29. října 1990. Po dvanáctileté pauze jsme
neodjeli na Evropský pohár do Španělska. O příčině i tvrdých
následcích napíši, aţ se ve svém vyprávění dostanu přes rok 2000. A
do třetice se nám to stalo letos, kdy jsme nemohli odjet na dvojzápas
v podzimní ligové nadstavbě do Ostravy na dvě utkání proti FrýdkuMístku.
Začnu ale "od Adama". Všimněte si, kolik funkcionářů jsme před
těmi čtrnácti lety měli, kdyţ jsme si mohli dovolit výjezdy na několika
frontách současně. Na to můţeme dnes jen s nostalgií vzpomínat.
Cituji ze SF 39:
"SOFTBALL: O víkendu 27.-28. října bojovaly naše celky na třech
frontách: druţstvo dorostenců reprezentované ţáky naší školy pod
vedením p. Antonína Poláčka bojovalo na turnaji v Hradci Králové (s
výborným druţstvem Hradce jsme prohráli 0:5, s Pardubicemi 6:7 a
nad Meteorem Praha naši kluci zvítězili 6:4). Děvčata pod vedením
p.uč. Jaroslava Vávry, paní Hallerové a pana Martina Kadrmase
bojovala na turnaji dorostenek v Praze, dorostenci pod hlavičkou
JUNIORS Svoboda jeli pod vedením Milana Vokatého na baseballový
turnaj POSLEDNÍ HOMERUN do Prahy.
Poprvé v naší historii jsme nedojeli na svá utkání včas. Autobus
pana Joneše měl poruchu. Neţ se nám podařilo z Jaroměře
vytelefonovat a zajistit druhý autobus, uplynulo pár hodin a my jsme
přijeli do Prahy se zpoţděním. Děvčata to stálo jednu kontumační
prohru, ale naše juniory potrestali pořadatelé citelněji. Všechny
sobotní zápasy zkrečovali ve prospěch soupeřů a naše kluky nechali v
sobotu odehrát jediné přátelské utkání proti holandskému celku z
Enschende - a na neděli nás zařadili na vzdálené hřiště Lysolaje, kde
jsme byli ve skupině s FEL (fakulta elektro Praha), Univerzitou Brno a
prvoligovým týmem Třebíče. Tento miniturnaj jsme vyhráli, kdyţ náš
celek porazil nejprve Univerzitu Brno 2:1 a pak celek Třebíče vysoko
11:2. Za celek Juniors Svoboda bodovali: v prvním utkání Roudný a
Valtera, ve druhém (proti Třebíči) Vydra, Havrán, Janouš po dvou,
Múdry, Kraus, Valtera, Sklenár a Rozsévač po jednom bodu, Kuruc bez
bodu.
V sobotním zápase nadhazoval Norbert Fleischer, po zranění ve
zbývajících zápasech však jenom přihlíţel. V těch perfektně
nadhazoval Petr Valtra (7xSO - pro nezasvěcené to znamená, ţe se
sedmi pálkařům soupeře vůbec nepodařilo odpálit a byli vyřazeni ze
hry). Naše mladé druţstvo bylo ukázněné, mělo perfektní vystupování

se dvěma chybičkami: jednou to bylo vypěnění při nesprávném výroku
rozhodčího, druhé aţ po telefonátu řidiče - někdo vzadu ulomil drţadlo
u sedačky a nenašel odvahu to ohlásit řidiči. Kazí to naši reputaci. V
sobotu 3. listopadu jedou naši dorostenci na poslední turnaj do
Pardubic. Budeme se snaţit sehnat na tento termín dopravu. Je to
naše závěrečné vystoupení letošní sezóny - mimořádně úspěšné pro
všechna naše druţstva."
V příštích kapitolách budu citovat jenom zajímavé výsledky a
zprávy z našeho lokálního týdeníku Svoboda fórum. Pokud budu mít
volný čas, přepíši postupně zajímavá vyprávění účastníků zahraničních
výjezdů na počítači, aby jejich články byly k dispozici zájemcům v
digitální podobě ke staţení. S odstupem času je celá éra softbalové a
baseballové slávy týmů v našem údolí velmi zajímavá. Pro mladou
sportovní generaci to bude zřejmě tak těţko pochopitelné, jako by byla
mladým biologům cesta do pravěku - nebo jak byla výstroj a výzbroj
našich kluků šokující pro mladé Holanďany, Italy nebo Američany.
Softbalový míč vlastní výroby (jednoho hráče, který stále ještě bydlí
na Horské ulici ve Svobodě) si vyţádalo baseballové muzeum v
holandském Haarlemu a masku našeho chytače si fotili mnozí
rozhodčí.
O tom ale více v některém z příštích kapitol.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Příští rok ve stejnou dobu
Téměř patnáct tisíc osob a patnáct set kol jsou závěrečné součty
přepravených cykloturistů, návštěvníků ale i obyvatel Krkonoš, kteří
vyuţili letos zavedené "Krkonošské turistické linky - Krkobusy". Nový
projekt Krkonoš - svazku měst a obcí má za sebou první zkušební
sezónu. Všestranně pochvalná hodnocení linky a spokojenost klientů
předčilo očekávání organizátorů. V krátké době si "Krkobusy", které
projíţdí v jednom dni na trase dlouhé 113 km celé pohoří Krkonoš od
západu na východ a zpět, s dalšími přípoji, získaly sympatie tuzemské
i zahraniční veřejnosti. V rámci Libereckého kraje je pravidelná linka
jiţ zařazena do dopravní obsluţnosti.
Marketingová skupina Svazku Krkonoše se shodla na soustavné
podpoře projektu, který bude i nadále patřit mezi priority. Na
nedávném pracovním setkání dopravců, řidičů a zástupců Svazku
Krkonoše na Benecku zazněla řada námětů a připomínek, které reagují
na doposud získané zkušenosti. Velmi cenné jsou i informace z

rozsáhlé ankety, která byla v průběhu letní sezóny mezi cestujícími.
RNDr. Mirka Chaloupská, hlavní koordinátorka projektu a
zpracovatelka statistických dat, uvádí: "Písemnou formou jsme oslovili
pět set respondentů. 97 % tázaných kladně hodnotí zavedení
Krkonošské turistické linky. Z dotazníků, ale i osobních konzultací
řidičů autobusů s výletníky máme přesně zmapováno co je třeba
vylepšit, kterým směrem upřít pozornost například při propagaci.
Naším hlavním úkolem je připravit zvýšení frekvence linek během
července a srpna příštího roku na kaţdodenní provoz. Máme také
zájem, aby víkendové spoje začali jezdit uţ během května.
Dalším úkolem je provést finanční a organizační analýzu rozšíření
stávajících linek o návazné linky ve směrech: Harrachov - Kořenov Vysoké n/J - Jablonec n/J - Rokytnice n/J, Ţacléř - Trutnov - Svoboda
n/Ú a Hostinné - Vrchlabí a hledat další finanční zdroje k jejich
realizaci.
Ze strany návštěvníků Krkonoše větší zájem o Východní
Krkonoše, kde je vyhledávaným turistickým cílem Sněţka. A protoţe
západní část Krkonoš nemá nejvyšší horu Čech, měla se snaţit přilákat
návštěvníky do svého regionu lepší formou reklamních a propagačních
aktivit a tím zvýšit zájem veřejnosti o sportovně kulturní akce, které
zde pořádají."
Vzhledem k úspěchu Krkonošských turistických linek zástupci
dopravců OSNADO a ČSAD Semily potvrdili zájem o spolupráci se
Svazkem Krkonoše na dalším pokračování a rozvoji projektu
"Krkobusů" v roce 2005.
Dáša Palátková
nahoru - obsah

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





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
C.A. MARTA … pořádá zájezd na muzikál na ledě MRAZÍK. V
sobotu 23. října odpolední představení - odjezd 12.15 hod. od
ČSAD Svoboda N/U. Cena 450,-Kč dospělí, 350,- Kč děti do 15
let. Přihlášky na tel / 604 907 226

Tomešová






VÝCHODNÍ KRKONONOŠE … Svazek města a obcí VÝCHODNÍ
KRKONOŠE se rozrostl ze sedmi na osm díky přistoupení
Trutnova. Tajemnice svazku paní Ing. Iljana Beránková nám
poslala ukázku krásného leporela, kterým se náš svazek bude
prezentovat na víkendové HOSPODÁŘSKÉ VÝSTAVĚ v Trutnově
(Horním Starém Městě) na Zelené louce v areálu podniku
TEXLEN. Kontakt: Ing. Iljana Beránková, Svazek obcí Východní
Krkonoše, 542 26 Horní Maršov 102 tel. 499 874 156, mobil 731
183 920 svazekobcivk@seznam.cz
PŘIJMEME STAVEBNÍHO TECHNIKA … na Městský úřad ve
Svobodě nad Úpou. Oznámení o vyhlášení výběrového řízení
najdete uvnitř listu.
WEBOVÉ STRÁNKY MĚSTA … slíbil i nadále tvořit Ing. Jan
Bena, i kdyţ v současné době studuje v Austrálii. Zprávy i
digitální formu městských novin mu budeme posílat mailem.
Uvidíme, jak se tento způsob komunikace osvědčí.
nahoru - obsah

