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Úvodník - Tvoje starosti a rotšildovy peníze!?
"Chtěla bych mít tvoje starosti a Rotšildovy peníze!", říká mi
ţena Léna, pokud se s ní chci podělit o své starosti, které se netýkají
ani baráku, ani rodiny, ale například toho, kdo vyhrál sobotní fotbalové
utkání muţů (uţ jsem to našel na webových stránkách, bohuţel náš
tým v Ţacléři prohrál 1:2), jak bude vypadat sportovní hala, která se
má stavět v Janských Lázních, kde bych mohl sehnat sportovní
pomůcky pro místní drobotinu, kde sehnat peníze na trenéra pro ligový
baseballový tým, kterému hrozí sestup, jak vyrazit více informací o
činnosti svobodských skautíků, mladých hasičů, rybářů, myslivců a
zahrádkářů, co je to za konferenci o aktuálních problémech regionu,
na kterou směruje letáček na stromu v Horské ulici (a aktuální
problémy regionu mě taky zajímají!), jak urychlit přání paní Ţ., která
si jiţ před týdnem stěţovala na téměř neprůchodný chodník před
sousoším na náměstí Svornosti (mimochodem, to uţ je také utopené v
zelené houštině) - a koho přimět k tomu, aby byly po celém městě
označeny všechny dřeviny, které by mohli občané bez obav pokácet
dříve, neţ nás plevel pohltí.
Paní B., která mi na veřejné schůzi vyčetla, ţe je na našich
novinách úterní datum, ale jsou na pultech často aţ ve čtvrtek,
nepotěším. Dnes je pondělí - a celý den zoufale sháním aktuální
informace uplynulého víkendu, ale stejně nemám všechny. Ráno jsem
potkal pana Táslera, na jehoţ články se sám taky těším. Má napsaný
článek, který ještě potřebuje upravit, ale dnes i zítra má práce nad
hlavu, protoţe zítra bude při pochodu Obřím dolem na Sněţku
zastávka vládní delegace na jeho dole - a článek proto mohu dostat aţ
ve středu. Abych sehnal výsledek Běhu do vrchu (na Černou horu), jel
jsem do centra koupit dnešní Krkonošské noviny. U Lucraca i na poště
byly vyprodány - poslední výtisk jsem dostal v trafice. Ale ani tam
nebyly výsledky běhu seniorů, které mě obzvlášť zajímaly, protoţe
můj soused - svobodský občan - je exmistr světa v této kategorii.
Halekáním přes údolí na paní Věru jsem získal webovou adresu, na
které se snad výsledky dozvím. Během toho, co píši úvodník, mi volala
paní Dudková z Infocentra a ptala se, kdy je uzávěrka. Zítra dostanu
od pana Búše čerstvé informace. Ergo kladívko rád počkám, noviny
dopíšu během středy, večer je budu tisknout a pokud nenastane

mimořádná situace, budou ve čtvrtek na pultech.
To jedno- nebo dvoudenní zdrţení je cenou za aktuálnost zpráv v
našem čtrnáctideníku. Kdyţ si otevřete janskolázeňskou Fontánu,
dočtete se, ţe mají uzávěrku svého měsíčníku vţdy dvacátého v
předešlém měsíci. Fontána je velmi čtivý měsíčník, ale my bychom
rádi fungovali spíš jako týdeník. To znamená poshánět všechny
informace našeho mikroregionu z minulého víkendu a maximum
informací o tom, co bude v kultuře a ve sportu ve Svobodě a blízkém
okolí v příštích dvou týdnech.
Na závěr ještě jednu poznámku. Dokud noviny mizejí z pultů,
dělám jenom kosmetické úpravy, ale nesnaţím se o radikální změny
obsahu. Kritických připomínek mám jako šafránu. Např. jednomu
zastupiteli se nelíbí seriál Technické okénko - a zase naopak se mě
jeden bývalý ţák zeptal, kde seţene stará čísla SF, protoţe mu některý
díl seriálu chybí - a pro jeho studium informatiky na střední škole je to
prý zajímavá pomůcka. Pro starší generaci připomínám: "Někdo má
rád vdolky, jiný zase holky". V novinách si má kaţdý hledat ty články,
které ho zajímají. Moţná, ţe se dočkáme doby, kdy bude vycházet v
našem mikroregionu několik lokálních periodik (třeba na webových
stránkách nebo někde za výlohou na obrazovce) - a kaţdý si vybere
podle chuti.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
Po nevydařené loňské sezóně muţi sestoupili z okresního přeboru
do III.třídy okresní soutěţe. Proto náš cíl v letošní sezóně je jasný pokusit opět vybojovat postup, nejen kvůli krásnému stadionu, který
máme, ale především kvůli fanouškům, kteří s námi jezdili fandit na
druhý konec okresu, i kdyţ se nám zrovna nedařilo, za coţ jim patří
velký DÍK. Věříme, ţe na nás i po loňském neúspěchu nezanevřeli a
budou nadále podporovat náš tým.
Příprava na letošek začala na začátku července, pod vedením
trenérského dua Stránský Karel-Pejřimovský Jiří,fyzickou přípravou běháním a posilováním v nedalekých lesích.
Tréninky jsou dvakrát týdně úterý ,čtvrtek. Během přípravy jsme
sehráli několik přípravných zápasů - s Horním Starým
Městem.Libčí,Poříčím.
Muţstvo prodělalo několik změn - hostování ukončilo několik

hráčů - Dvořák, Louda Najman, Šrejber, Jiránek. Naopak se nám
podařilo získat na přestup J.Hettlera ml.a jeho bratra Miroslava z
Janských Lázní a na hostování Tomáše Pešku také z Janských Lázní, v
jednání je ještě příchod bratří Zemanových z FK Trutnov. Po zranění
začínají s tréninkem Robert Roudný, který doufáme bude připraven uţ
na podzim a Štěpán Vlček.
Na první utkání v nové sezoně zajíţdíme 8.8 do Ţacléře, kde se
ve 14.hod.utkáme s místním "B" týmem. Hned v úterý 10.8 od
17.hod. přivítáme na našem hřišti v 1.kole okresního poháru účastníka
krajské I.B.třídy FK TRUTNOV "B" a v neděli 15.8 v 17.hod hostíme
D.Brannou
Soupiska mužstva - SK MFC SVOBODA 2004/2005
Patzelt S, Serbousek M /hostování z FK Trutnov/, Trojánek P., Drahota
M., Vlček Š. /zranění/, Horáček P., Roudný R., Kosina J., Karlík J.,
Matějka T., Reil M., Patzelt T., Těţký J., Peška T / hostování z SK
J.Lázně/, Hettler ¨J., Hettler M., Zeman M /hostování z FK Trutnov/ ?,
Zeman J /hostování z FK Trutnov /?, Šprinc J.
Trenéři: Stránský K, Pejřimovský J.
Vedoucí mužstva: Vlček P.
NOVINKA !!!!
Od podzimu bude na našem hřišti hrát své domácí zápasy hrát
ţenský fotbalový klub - ŢFK TRUTNOV. Tento tým hraje druhou ligu,
coţ je druhá nejvyšší soutěţ v republice. Za tento tým budou hrát dvě
naše odchovankyně - Sandra Králová a Pavla Kuricová.
Věřím, ţe to bude příjemné zpestření nedělního odpoledne. Tímto
chci pozvat všechny fanoušky našeho týmu nejen na zápasy muţů, ale
i na druholigovou soutěţ ţen.
Rozpis domácích utkání ŽFK TRUTNOV
5.9 SK ŘEDICE, 12.9 HRADEC KRÁLOVÉ "B", 26.9 SLAVIA PRAHA "B",
10.10 SOBĚDRUHY, 7.10 ČESKÁ LÍPA Výkopy jsou ve 13.30hod.
Pavel Vlček - sekretář SK MFC SVOBODA
BASEBALL
Českomoravská liga - podzimní boje o udrţení
ZÁPASY SB
so 28.8.
ne 29.8.
so 4.9.
ne 5.9.
so 11.9.
ne 12.9.
so 18.9.

RÝCHORY
17,00
11,00
14,00
11,00
14,00
14,00
14,00

Klasik Frýdek-Místek - SB Rýchory
Klasik Frýdek-Místek - SB Rýchory
Pelicans Bučovice - SB Rýchory
Třebíč Nuclears - SB Rýchory
SB Rýchory - Ang. Čes. Budějovice
SB Rýchory - Tempo Praha
SB Rýchory - Pelicans Bučovice

ne
so
ne
so

19.9.
25.9.
26.9.
2.10.

11,00
14,00
11,00
14,00

SB Rýchory - Třebíč Nuclears
SB Rýchory - Cannibals Šumperk
SB Rýchory - Cannibals Šumperk
SaBaT Praha - SB Rýchory

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

W
Pelikans Bučovice
11
Tempo Praha
9
SaBaT Praha
8
Cannibals Šumperk
7
Třebíč Nuclears
5
Klasik Frýdek-Místek
5
SB Rýchory
4
Angels Čes. Budějovice 1

L
1
3
5
5
7
8
9
12

PCT
917
750
615
583
417
385
308
077

První čtyři zápasy hrajeme venku a navíc se jedná o tři klíčová
utkání celé nadstavby. Pokud se chceme udrţet v lize (dostat se
maximálně do 6. místa) , měli bychom nad týmy v našem sousedství v
aktuální tabulce zvítězit. Do Frýdku-Místku i Třebíče potřebujeme jet v
nejsilnější sestavě - a srpnovou přípravu věnovat hlavně zlepšení
pálky! Jedenáct zápasů podzimního kola o našem osudu rozhodne.
Antony Bennet je ochoten trénovat a koučovat tým, pokud se
udrţí v lize s cílem probojovat se opět do Extraligy. Nyní trénuje a
hraje ve Švýcarsku. Jeho mailová adresa je: antony@thehitdr.com.
O jeho dalších aktivitách (výroba pálek) najdete více na webových
stránkách www.thehitdr.com
V pátek 13. srpna v 17 hodin se koná na hřišti v Mladých Bukách
důleţitá schůzka všech hráčů baseballu.
St. Ondráček
RAKETBAL
V sobotu 7.8. se hrál v nové sportovní hale na Malé Úpě turnaj v
ricochetu HIGH 1050.
Konečné pořadí:
1. Daniel Hofman - SLPORT WORLD Dvůr Králové
2. Ladislav Samek - SK HORIZONT Pec pod Sněţkou
3. Eduard Štěrba - SK PRO-6 Praha
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 k významné druhé polovině roku 1989. 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, 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 ještě
jeden "bydlík", do kterého se vešlo 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 podrobný 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.
nahoru - obsah

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










VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … … zastupitelstva města svolává
starostka na čtvrtek 2. září 2004 od 18,00 hodin do školní
jídelny ve Svobodě nad Úpou. Na programu budou rozpočtové
změny, dodatky ke zřizovacím listinám příspěvkových organizací,
studie rekonstrukce sokolovny, zpráva o činnosti bytových
sluţeb a rozprava. Jako obvykle bude půl hodiny před zahájením
zasedání BESEDA S OBČANY (v 17,30 hod .)
VOLNÁ MÍSTA … Krkonošské papírny a.s. přijmou do
pracovního poměru:
STROJVEDOUCÍ STROJŮ PRO VÝROBU TISKOPISŮ - pracoviště
ve Svobodě nad Úpou - Třísměnný provoz, poţadováno vyučení
ve strojírenském oboru
POMOCNÍKY KE STROJŮM NA VÝROBU TISKOPISŮ - pracoviště
ve Svobodě nad Úpou - Třísměnný provoz, poţadováno vyučení
STROJVEDOUCÍ STROJŮ NA VÝROBU KOTOUČKŮ - pracoviště ve
Svobodě nad Úpou - Dvousměnný provoz, poţadováno vyučení
ve strojírenském oboru
SKLADNÍKA - MANIPULANTA - pracoviště Mladé Buky Jednosměnný provoz, poţadováno vyučení nebo středoškolské
vzdělání a základní znalost práce s počítačem
Bliţší informace podá personální oddělení v Hostinném, paní
Brišová, tel. 499 990 296 nebo paní Jiřičková, tel. 499 990 316
FOTBAL ŽÁKŮ A PŘÍPRAVKY … Trenér Ríša Kocík
nashromáţdil, vytiskl a namnoţil šest stran nabitých
informacemi a fotografiemi o průběhu uplynulé sezóny. Určitě
bude zajímat rodiče mladých hráčů i fotbalové fanoušky. Tento
bulletin (100 výtisků) dostanete bezplatně v městské knihovně.
DOMOVNÍ ODPAD … Připomínáme, ţe se blíţí termín, do kdy
musí být zaplacena druhá splátka poplatků za domovní odpad.
Platbu můţete provést buď sloţením hotovosti do pokladny MěÚ 2. patro, sloţenkou, kterou si musíte na úřadě vyzvednout
nebo převodem z účtu. Dále vyzýváme občany, kteří ještě
nezaplatili poplatky za předešlá období, aby tak učinili v co
nejkratším termínu! D.Petrţílková - ref. odpad. hosp.
OMLUVA ČTENÁŘŮM … Tentokrát jsem měl několik problémů v
přípravě dnešního vydání našich novin. Dva dny jsem odloţil pro
slíbený zajímavý článek pana Táslera. Ten měl starostí nad hlavu

s úterní vládní delegací, která se cestou na Sněţku zastavila v
Obřím dole, kde má Albeřická speleologická společnost velmi
zajímavou expozici důlní činnosti v Krkonoších. Navíc mám opět
problémy se svým počítačem (zřejmě napadený viry), takţe
jsem se nedostal k jiţ napsaným stránkám (Historie pálkovacích
her, sportovní zprávy a zprávy z radnice). Naštěstí jsem měl
hlavní stránky jiţ vytištěné - a zbývající jsem jel dopsat do
mladobucké školy. XII. Část seriálu o Historii pálkovacích her
proto najdete aţ v příštím čísle SF, dnes místo ní zveřejním
seznam článků o softbalu a baseballu z ročníku SF 1990. Od
tohoto roku jiţ bude faktů pro další pokračování nadbytek,
protoţe všechna čísla SF od roku 1990 jsou archivována.
Bohuţel první roky ne v digitální podobě. Pro historiky proto
nejzajímavější články, které s odstupem let jiţ tvoří historii,
postupně přepíši a dám k dispozici knihovnám a archivům.
Stejným způsobem se postarám i o dobové fotografie.
St.Ondráček
nahoru - obsah

