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Úvodník - Školy ve Svobodě a Janských Lázních…
1) Lesnická škola ve Svobodě změnila k 1.7.2004 název školy a
rozšířila svou působnost. Střední odborné učiliště lesnické a
zemědělské a Odborné učiliště Svoboda nad Úpou připravuje jako
jediná škola v rámci České republiky absolventy 9. tříd základních škol
v tříletém učebním oboru mechanizátor lesní výroby a v nástavbovém
maturitním studiu mechanizace zemědělství a lesního hospodářství
zaměřeného na těţebně dopravní stroje. Obory nabízejí přípravu pro
všechny práce konané v lesním hospodářství s různou specializací a
kvalifikací. Moţnosti získat odborné vzdělání v profesi, která je velmi
ţádaná nejen v Krkonoších, vyuţívají ţáci a studenti z celé republiky.
Více se dozvíte na dokonalých webových stránkách školy. Adresa je:
www.soules.cz
2) Obchodní akademie Janské Lázně oslavuje výročí 10 let od
svého vzniku. V zářijovém čísle měsíčníku Fontána připravil Aleš Hrabě
rozsáhlý rozhovor se zakladatelem a ředitelem školy PhDr. Karlem
Noskem. Z něj ocitujeme, co se na této škole vyučuje: "Škola nabízí tři
obory vzdělávání. Maturitní studium obchodní akademie je náplní
identické s většinou obchodních akademií v republice. Rozdíl je v tom,
ţe je studium rozloţeno na pět let, protoţe se proces výuky prolíná s
rehabilitací. Další obor je tříletý - Obchodní škola. Oba jmenované
obory spojuje vyuţití počítačů, spojení administrativních činností a
informačních technologií. Třetí obor - Praktická škola - je tříletý a je
určen pro zdravotně handicapované, kteří nezvládli plně základní školu
nebo se vzdělávali na speciálních školách a nemohli vstřebat plný
rozsah učiva. Je to obor, který není ani tak zaměřen profesně jako
spíše na schopnost existovat nezávisle, být maximálně soběstačný a
zajistit si základní ţivotní potřeby a místo v komunitě." Webové
stránky: www.oajl.cz.
3) Základní škola ve Svobodě nad Úpou je po rozsáhlé
rekonstrukci umístěna v jedné budově v centru města. V novém
školním roce nastoupil nový ředitel - Mgr. Jan Hainiš (sám absolvoval
zdejší základní školu a bydlí ve Svobodě). Podrobnosti o počtech ţáků,
obsazení jednotlivých tříd a informace o zájmových krouţcích najdete
uvnitř listu, později i na webových stránkách školy:

www.zssvoboda.wz.cz (zatím nejsou aktualizovány).
4) Mateřská škola ve Svobodě nad Úpou Všichni jste jiţ určitě
zaznamenali změnu, která se týká naší mateřské školy. Od 1.9. 2004
bylo zrušeno odloučené pracoviště Rýchorské sídliště. Během měsíce
září ukončí zaměstnankyně tohoto pracoviště i své pracovní působení.
Chtěla bych jim touto cestou poděkovat za letitou práci. V budově MŠ
ve Svobodě nad Úpou probíhala během letních měsíců rekonstrukce,
která se konečně blíţí ke konci. Provoz zahájíme dnem 13.9. 2004 díky
zaměstnankyním školy, které úklidu věnovaly hodně osobního volna.
Rekonstrukce se týkala zejména sklepních prostorů školy, kde byla
vybudována šatna pro zaměstnance, prádelna a sušárna. V některých
místnostech byly vybourány dveře a v jedné místnosti i zděná příčka.
V hernách dětí byl poloţen nový koberec a část budovy je nově
vymalovaná. Na ostatní změny uţ letos bohuţel nejsou finance a tak
doufám, ţe se je příští rok podaří zrealizovat. V MŠ budou nadále
pracovat paní učitelky H. Bernardová, A. Havlíková, O. Kynčlová, J.
Hanušová a paní školnice M. Nezvalová. Změna nastává ve škol.
stravování. Jídlo se pro děti bude dováţet ze Školní jídelny ve Svobodě
nad Úpou, které bude vydávat paní Z. Dubská. Loučím se také proto s
paní kuchařkou A. Pejřimovskou, které chci za velmi dobrou práci a
spolupráci poděkovat. Vím, kolik emocí všechny tyto změny vyvolaly a
jestli se osvědčí, to ukáţe čas. Chci být však optimista a chci věřit, ţe
všechny děti budou i nadále v mateřské škole spokojené a šťastné. Za
kolektiv školy mohu slíbit, ţe se o to budeme ze všech sil snaţit.
Věřím, ţe si časem zvyknou i rodiče a těším se na dobrou spolupráci.
Jana Hanušová, ředitelka
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
MFC Svoboda : HAVEX Stráţné 0:2 / 0:1/ - Opět velmi nevydařený
zápas. Celý zápas domácí měli převahu bohuţel bez efektu vstřelených
gólů. Soupeř vyuţil jako jiţ po několikáté, hrubou nekázeň některých
domácích hráčů, kteří svým přístupem na hřišti umoţňují soupeřům
šance, které na rozdíl od Svobody proměňují.Snad se to v příštích
zápasech změní.
Sokol Prosečné - MFC Svoboda 4:1/1:1/ - B:Matějka Podprůměrný výkon Svobody zapříčinil další prohru ze soupeřem,
který byl v tabulce na posledním místě.

Svoji soutěţ rozehráli i starší ţáci:
Kuks - MFC Svoboda 2:5 /1:5/ - B: Mohr 3, Pospíšil 1, Trejbal 1 Nejlepší hráč: Mohr - Sestava:Turyna-Ebert,Miškovský,Štelzer,MohrStehlík,Beneš,Boček,Klucho-Pospíšil,Trejbal
MFC Svoboda-FK Mladé Buky 4:2 /2:1/ - B: Beneš 3, 1 vlastní Nejlepší hráč: Pospíšil - Sestava:Turyna-Ebert,Miškovský,Stelzer,MohrStehlík,Rydval,Beneš,Klucho Pospíšil,Trejbal,Boček,Berro
V neděli12.9 se opět hrají mistrovské zápasy, tentokrát na domácím
hřišti.
Ţáci hrají od 11.30 s Baníkem Rtyně, muţi přivítají od 17.00 Vrchlabí
"B".
Ţeny - od 13.30 hostí na našem hřišti ŢFK Trutnov Slavii Hradec
Králové "B".
Tímto zveme všechny fanoušky na nedělní "fotbalové" odpoledne.
Pavel Vlček
BASEBALL
SB Rýchory bojovaly poslední víkend se střídavými úspěchy.
Odjíţděli jsme bez čtyř nadhazovačů - Vydra a Fleischer byli na práci v
zahraničí, Veverka a Louda se také nemohli uvolnit ze zaměstnání. V
sobotu náš tým podlehl krátce po dlouhé jízdě v Bučovicích 3:13, kdyţ
se soupeřovým pálkařům dařilo i přesto, ţe po delší přestávce
(zranění) odházel celé utkání Bob Roudný. V nedělním zápase v Třebíči
musel na kopec nastoupit poprvé v ţivotě vynikající polař Láďa
Sklenár. Podpořil ho celý tým výbornou hrou nejen v poli, ale také na
pálce. Vedli jsme po celé utkání a zápas dotáhli do vítězného konce, i
kdyţ v poslední směně soupeř korigoval z 5:11 na 8:11. Za náš tým
bodovali: Sikora 3x, Med a Dubský 2x, Boček, Svoboda, Sklenár a
Cimbota přidali po jednom bodu. V závěru jsme hodně spěchali,
protoţe Boček potřeboval stihnout za tři hodiny utkání ve fotbalu. O
příštím víkendu musíme hrát domácí zápasy v Mladých Bukách,
protoţe ve Svobodě se fotbal rozrostl o zápasy ţenského týmu.
V sobotu 11.9. se budeme od 14ti hodin na stadionu v Mladých
Bukách rvát o důleţité body s týmem Angels Čes. Budějovice, v neděli
12.9. hrajeme od 14ti hod. se silným týmem Tempo Praha. Další dva
víkendy hrajeme rovněţ doma:
- So 18.9. SB Rýchory - Pelikans Bučovice
- Ne 19.9. SB Rýchory - Třebíč Nuclears
- So 25.9. SB Rýchory - Cannibals Šumperk
- Ne 26.9. SB Rýchory - Cannibals Šumperk
Na poslední podzimní zápas zajíţdíme 2. října do Prahy, kde hrajeme
proti týmu SaBaT Praha.

PRÁCE S DĚTMI A MLÁDEŢÍ
Pálkovací hry nejsou jenom sportem, ale také ţivotním stylem.
Chceme proto v našem mikroregionu znovu probudit k ţivotu
olympijský sport, který má u nás hluboké kořeny a bohatou tradici. V
kategoriích mladšího školního věku se věnujeme dětem od Horního
Maršova přes Svobodu a Mladé Buky aţ po Trutnov T-ballu (hra s
jednoduchými pravidly a odpaly ze stativu), u pokročilých pak slowpitchi (volný nadhoz) - a pro výkonné mladé sportovce přejdeme na
softbal a baseball s cílem účasti s reprezentačním výběrem kraje na
Olympiádě mládeţe 2005 v Brně. 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.
Máme k dispozici hřiště ve Svobodě, v Horním Maršově, v Mladých
Bukách a Trutnově. Náš program podpoří herním materiálem komise
mládeţe, Výkonný výbor ČBA a majitel sportovního obchodu Tomáš
Vavruša.
St. Ondráček
HASIČI
Dne 4.9.2004 jsme po dvouměsíční pauze jeli s mladými hasiči
na závody do Hostinného o ŠTÍT MĚSTA HOSTINNÉ. Jeli jsme ve
sloţení: Sára Berová -strojník, Filip Trnka -košák, Lukáš Stehlíkbéčkeř, Martin Mocek - bejk, Alenka Mocková a Eliška Janková proudy. A na těchto závodech jsme jako nejmladší tým zvítězili.
Povedlo se nám poprvé vybojovat první místo a konečně jsme si
odvezli pohár.
Tímto bych také chtěla oznámit, ţe krouţek bude zatím ve středu
v 16.00 za sokolovnou. Pokud bude mít kdokoliv zájem a chuť něco
dokázat, je zde srdečně vítán. Další závody jsou v Libnatově
2.10.2004 a v Třebihošti 9.10.2004 bude začátek dalšího kola hasičské
soutěţe mládeţe Plamen.
Lucie Trnková
nahoru - obsah

Historie softbalu a baseballu v údolí úpy (XII.)
DEVADESÁTÁ LÉTA - Little League a Grand Prix Svoboda …
Neţ zavzpomínáme na velké turnaje na počátku devadesátých
let, musíme se vrátit do druhé poloviny roku 1989, který byl pro náš

výkonnostní růst nesmírně důleţitý. O Mezinárodním dětském táboru a
prvních baseballových zápasech v průběhu jeho konání (22.7.2.8.1989) jsem psal v 9. a 10. pokračování seriálu. Nezmínil jsem ale
o zimním soustředění Holanďanů na počátku roku ve Svobodě nad
Úpou a ve Velké Úpě (na chalupě manţelů Hančilových), ani o dalších
akcích po Mezinárodním táboru. Ještě o prázdninách 1989 - v srpnu jsme vyrazili s 55 dětmi na velkou dobrodruţnou cestu: přes NSR,
Lucembursko a Belgii do Holandska - a po týdenním pobytu v
Holandsku přes Hamburk do Bad Doberanu na pobřeţí Baltického moře
(tehdy DDR) a přes Berlín zpět do Svobody. Cesta měla dva cíle. V
Rosmalenu a Haarlemu nás holandští a američtí trenéři učili
baseballové abecedě - a druhým cílem naší výpravy bylo poznávat, jak
se ţije lidem za ţeleznou oponou. Do jednoho autobusu jsme se
nevešli. Proto sehnal pan Poláček navíc jeden "bydlík", do kterého se
nacpalo 7 kluků a spousta nafty a zásob na celé putování. O pestrou
směsici kluků a děvčat od deseti do patnácti let se starali pánové Jirka
Broţ, Honza Hainiš, Standa Ondráček, Tonda Poláček a dámy Šárka
Dudová a Helena Ondráčková. Cestou do Holandska jsme spali ve
velké tělocvičně školy v Norimberku, na louce v Lucembursku, týden v
holandských rodinách a cestou zpět ve dvou německých školách - v
Bad Doberanu a ve druhé kousek pod Berlínem. Celý nádherný výlet
natočil na video Jirka Broţ - a v současné době jej převádí na DVD
tehdejší účastník - a nyní funkcionář TJ Janské Lázně pan Jarda
Havlina. Všem účastníkům výjezdu se vynasnaţíme tenhle historický
záznam pořídit. Někde v bednách na půdě (nebo ve sklepě) mám celý
scénář našeho programu v Holandsku, který dopodrobna nejen
sestavil, ale také realizoval svědomitý funkcionář baseballového klubu
De Knuppelaars Rosmalen pan Rhein Merx. Aţ jeho scénář vypluje na
světlo boţí, připojím ho k přílohám tohoto seriálu.
Podstatné je, ţe jsme v Holandsku získali dokonalý základ pro
start do kouzelného světa baseballu. A já, jako kantor tělocviku, jsem
získal novou zkušenost: "Déšť není důvodem k tomu, aby se nehrálo
nebo netrénovalo"! To zřejmě musím blíţe vysvětlit. Holandští trenéři
nás honili jako nadmuté kozy. Vypracovali dokonalý program činnosti
od nevidím do nevidím. Buď jsme naplno trénovali, nebo jsme měli
naplánovanou turistiku. Asi uprostřed týdne nás probudil hustý déšť.
Zajásali jsme, ţe si dáme konečně pořádný odpočinek. Hostitelé nás
rychle vyvedli z omylu: "Jsou země, kde prší 350 dní v roce jejich
hráči taky sportují! Vezměte si do šaten věci na převlečení. Po
tréninku se vysprchujete a oblečete do suchého!" Zjistili jsme, ţe hrát
a trénovat v dešti není tak zlé - a po vysprchování nám bylo báječně.
Po návratu domů jsem tuhle zkušenost praktikoval při tělocviku - a to
nejen v létě, ale i na počátku a ke konci zimy. Kluci hrávali pálkovanou
nejen v dešti, ale také na uválcovaném sněhu. Mám z toho ještě pár
fotografií. Teď se ale konečně dostanu k našemu členství v "Malé lize".

LITTLE LEAGUE BASEBALL (Malá liga baseballu) není jenom
nějaký sportovní klub nebo instituce. "Je to americký program sluţby
mládeţi. Byl vytvořen proto, aby poskytl moţnosti zdravé aktivity a
pomáhal dětem stát se dobrými a slušnými občany. Usiluje o motivaci
dětí týmovou prací a zásadami fair-play, aby uspěly, aţ jednou
zaujmou své místo ve společnosti" (citováno ze stanov LLB). Malá liga
(dále jen LLB) byla vyhlášena vládou a prezidentem USA federální
inkorporací a její činnost je pod ochranou Kongresu Spojených států.
Provádí také mezinárodní program, jehoţ jsme se stali v r. 1990 pod
názvem "Lokální liga Svoboda" součástí. Činnost LLB je zaloţena na
práci nadšených dobrovolníků a rodičů. V příštím pokračování
vysvětlím, jak jsme se vůbec o LLB dozvěděli i o tom, jaké to mělo
důsledky pro náš další výkonnostní růst. Dnes alespoň telegraficky o
báječném systému soutěţí LLB.
Systém LLB se diametrálně liší od běţné klubové sportovní
činnosti. Je zaloţen na šanci zúčastnit se programu pro všechny děti - i
ty méně talentované. Kaţdá lokální liga se snaţí zapojit do programu
maximum zájemců ze svého okolí. Při veškeré činnosti spolupracují a
kontrolují činnost rodiče hráčů. Na počátku školního roku si vedení
Lokální ligy (LL) zakrouţkuje na mapě prostor, ve kterém ţije 50 tisíc
obyvatel - a všichni hráči smějí být pouze z tohoto prostoru. V září se
koná tzv. aukce. Ve vhodném prostoru (hřiště, tělocvična, kinosál
apod.) se sejdou všichni zájemci a trenéři. Ti si postupně vybírají
hráče do svých týmů, jako při volbě hráčů někde na návsi nebo na
městském plácku. Aţ do jara se jednotlivé týmy ve své kategorii
utkávají v zápasech, kde vůbec nezáleţí na výsledku, protoţe koncem
května vybere LL tzv. "hvězdný tým", který potom reprezentuje
Lokální ligu na regionálním a republikovém šampionátu s postupem do
Evropského šampionátu. Vítěz ME má právo účasti na Světové sérii,
která se koná kaţdoročně v USA.
Uţ víte, kde se vzala kvalita našich hráčů baseballu a hráček
softbalu na přelomu století a tisíciletí?
Příště si o tom povíme více.
(Doprovodné fotografie dodám postupně do knihovny a na webové
stránky města.)
St. Ondráček
nahoru - obsah

Zprávy ze základní školy
V letošním školním roce nastoupili do naší školy 162 ţáci. Rozděleni

jsou celkem do 9 tříd.
1.A
2.A
3.A
4.A
5.A
6.A
7.A
8.A
9.A

tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.
tř.

učitelka Mgr. Milada Pleskačová
počet dětí 16
učitelka Mgr. Dagmar Rolencová
počet dětí 14
učitelka Renata Mgr. Kováčová
počet dětí 19
učitel Mgr. Stanislav Kopiš
počet dětí 14
učitel Mgr. Karel Ševčík
počet dětí 20
učitelka Lucie Ševčíková
počet dětí 20
učitelka Milena Drncová
počet dětí 14
učitelka Mgr. Petra Slobodová
počet dětí 21
učitelka Mgr. Irena Nešněrová
počet dětí 24

Přehled kroužků ve školním roce 2004/2005
Dovedné ruce
Výtvarný kroužek
Ruční práce
Recitačně - dramatický
Počítačový kroužek
Počítačový kroužek
Anglický jazyk
Flétna
Kytara
Pálkovací hry
Sportovní hry
Aerobik
Taneční kroužek

Mgr. Pleskačová 1.a 2. třída
M. Drncová
3. - 5. třída
Mgr. Nešněrová 6. - 8. třída
Mgr. Rutarová 2. - 5. třída
Mgr. Hainiš
3. - 5. třída
Mgr. Kopiš
6. třída
Mgr. Kováčová 3. třída
Mgr. Rolencová 1. - 4. třída
L. Ševčíková
6. - 9. třída
Mgr. Ondráček 4. - 5. třída
Mgr. Kopiš
1. - 5. třída chlapci
Mgr. Rutarová 1. - 5. třída dívky
taneční škola Walter Dancing
zápis 16. září v 16,00 hod. v tělocvičně školy

Cena za jednotlivé krouţky je 200 Kč za pololetí. Cena za taneční
krouţek je 500 Kč za pololetí. Krouţky začnou pracovat od 13. září. Do
té doby proběhnou zápisy do krouţků, děti budou ve škole o zápisu
informováni. Zároveň vyzýváme všechny, kteří mají zájem pracovat s
dětmi, aby se nejdříve ozvali na telefonní číslo 731 481 922.
V nejbliţších dnech otevřeme ve škole školní bufet, kde si ţáci
budou moci koupit svačinu a kde bude zajištěn pitný reţim pro ţáky.
Výchovný poradce pro ţáky se specifickými poruchami chování:
Mgr. Renata Kováčová
konzultační hodiny: úterý 13,40 - 14,40 hod., v případě dohody i
jindy
Výchovný poradce pro volbu povolání: Mgr. Irena Nešněrová
konzultační hodiny: pondělí 13,40 - 14,40 hod., v případě dohody i
jindy
Upozorňuji veřejnost, ţe jsme zahájili obsazování tělocvičny na
podzimní a zimní období. Přihlásit se můţete na telefon 731481922.
Provoz školní druţiny je vţdy od 6,00 hod. do 16,00 hod. Telefon do
druţiny je 499 871 184. V září začíná plavecký výcvik pro ţáky 2. a 3.

třídy. Zdokonalovací plavecký výcvik je i pro zájemce ze 4. a 5. třídy.
Mgr. Jan Hainiš - ředitel školy
nahoru - obsah

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











TEXLEN LENA a.s. MLADÉ BUKY … přijme pracovníky d
výroby:
2 směnný provoz - čističky zboţí a sukařky
3 směnný provoz - snovařky a snovaře
4 směnný provoz - tkadleny SULZER, seřizovace, zakladače
Perspektivní práce pro mladé. Zájemce zaškolíme, provedeme
kvalifikační školení. Absolventy SPŠ vítáme! Informace na tel.
499 873 181 linka 109 - pí Řemínková, Špeldová
KOUPÍM BYT … 2+1 nebo 3+1ve Svobodě nad Úpou telefon
606 544 714, 603 841 937 František Kouba
Inzerát … Prodám levně (cca 1.000,-Kč/1 pár) sjezdové lyţe
(závodní juniorské modely) :
Atomic slalom 140 cm
Rossignol slalom 150 cm
Rossignol GS 160 cm
Atomic GS 160 cm
Dále prodám lyţařské oblečení: bunda Spyder (velikost 164 cm)
a rozepínací kalhoty černé (velikost 164 cm), téměř jako nové.
Kontaktní telefon : 604 262 433, 499 871 921 nebo přímo na
MěÚ pí Balcarová.
Aerobik pro všechny … Kde? - Obchodní akademie Janské
Lázně, Kdy? - Pondělí 18 - 19 hodin cvičí Jana Hrnčířová ( různé
formy aerobiku, posilování ) 35,- Kč. Čtvrtek 17,30 - 18,30
hodin Markéta Slavíková (různé formy aerobiku, step aerobik)
35,-Kč - 40,-Kč
Zapůjčování zahradních souprav … (stoly a ţidle) pro různé
společenské akce poskytne Městský úřad Poplatek: 100,- Kč za
jednu soupravu na víkend.
Váţení šachoví přátelé, … dovolte, abychom Vás informovali,
ţe je stále ještě moţné se bez příplatku přihlásit na šachový
festival Open Vysočina, který se uskuteční ve dnech 18.-26.9.
2004 v Havlíčkově Brodě. Součástí festivalu je Polofinále MČR
muţů a kvalifikační turnaj juniorů, dorostenců a ţen a Open
FIDE. Podrobné informace o stavu přihlášek naleznete na adrese
http://www.czechtour.net/novinky/index_cz.php,



propozice pak na adrese
http://www.czechtour.net/vysocina/index_cz.php . Dr. Jan
Mazuch, Director of CZECH OPEN & CZECH TOUR j.mazuch@avekont.cz
ŢELEZNÁ NEDĚLE … Krouţek mladých hasičů pořádá v neděli
12. září 2004 od 900 hodin sběr ţeleza a různých kovových věcí,
kterých se potřebujete zbavit. Výtěţek bude pouţit na výzbroj a
výstroj mladých hasičů. Budeme postupně jezdit a sbírat po celé
Svobodě a Dolním Maršově aţ po Maršov 2. Zajedeme do všech
uliček!
nahoru - obsah

