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Úvodník - Zmizelé Sudety - výstava v Promu!
Starosta svolává na středu 23. května 2007 od 18 hodin veřejné
zasedání Zastupitelstva města do kongresového sálu hotelu PROM na
Pietteho náměstí. Na programu je:
- Pronájem a prodej nemovitostí
- Rozpočtové opatření č.2/2007
- Sloučení příspěvkových organizací
- Volba zástupce města na jednání VAKu
- Závěrečný účet města za rok 2006
- Rozprava a usnesení.
Občané i hosté mají jedinečnou šanci
prohlédnout si před zasedáním nebo po něm
podstatnou část výstavy Zmizelé Sudety,
kterou občanské sdruţení Antikomplex jiţ
prezentovalo veřejnosti po celý duben na
Novoměstské radnici v Praze - a minulý
týden na trutnovské radnici.
Součástí výstavy jsou i panely
kolektivu učitelů a ţáků mladobucké školy. V celostátním projektu
Krajina za školou byly prezentovány pod názvem "Odkud přicházíme,
kde ţijeme, kam směřujeme?" Výstava by měla být inspirací pro
svobodské a janskolázeňské školáky, protoţe ti by měli v letošním
roce pokračovat společně s dalšími školami našeho regionu ve
výzkumu historie, současnosti i perspektivách krajiny, ve které ţijeme
- a své poznatky aplikovat ve vyučování.
Ocitujeme část úvodu publikace "Krajina za školou - s
fotoaparátem po stopách dějin" Petra Mikšíčka a Matěje Spurného:
"Krajina kolem nás je skvělou učitelkou. Ukazuje nám stav partnerství
člověka a jeho civilizace s přírodou na srozumitelné regionální úrovni.
Proč? Otiskujeme do ní totiţ své potřeby, hodnoty, způsob práce,
dopravy, a také hluboké lidské příběhy. Vše, co do ní vloţíme, je ihned
vidět, cítit a slyšet. Leckdy je tento vztah pravému partnerství velmi
vzdálen. Povrchové lomy, skládky, nelegální kácení stromů, likvidace
památek či stavby budov nevhodných do krajiny vypovídají o
(ne)schopnosti člověka ţít v souladu s přírodou. Aby člověk takovým

stopám v budoucnu zabránil, musí si získat vztah ke svému bydlišti či
domovu a chránit jej. Projekt Krajina za školou jednu takovou cestu
nabízí."
Jakou úlohu mají v realizaci projektu ţáci? Pod vedením učitelů
plní postupně tyto úkoly:
1) Získání historických snímků regionu
2) Navázání spolupráce se sběrateli, institucemi a veřejností
3) Digitalizace získaných materiálů
4) Získání autentických výpovědí pamětníků
5) Terénní výzkum za účelem získání identických fotodvojic
6) Digitální zpracování fotodvojic + popis změn
7) Příprava tiskové verze projektu pro knihu a výstavu
8) Tvorba webové prezentace školního projektu
9) Uspořádání vernisáţe výstavy a zajištění putování výstavy
10) Pozvání veřejnosti na vlastivědnou procházku po zkoumaných
lokalitách.
Co na to říkají pamětníci? Není to báječný program? Spoléháme
na vaši podporu a spolupráci. O průběhu projektu budeme čtenáře
pravidelně informovat.
St. Ondráček
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Sportovní zprávy
FOTBAL
15.4. Kocbeře - MFC Svoboda 7:0
21.4. MFC Svoboda - Stráţné 0:2
29.4. MFC Svoboda -Svatoňovice 3:3
05.5. Hor. Maršov - MFC Svoboda 5:4
08.5. MFC Svoboda - Hostinné 0:1
12.5. MFC Svoboda - Černý Důl 5:4
20.5. Bílá Třemešná - MFC Svoboda 17.00
26.5. MFC Svoboda - Ml. Buky 17.00
02.6. Dolní Branná - MFC Svoboda 17.00
09.6. MFC Svoboda - Lánov 17.00
17.6. Úpice - MFC Svoboda 17.00
24.6. St.Rokytník - MFC Svoboda 17.00
Ţáci potěšili remízou 4-4
BASEBALL
ČMBL 2007 Patrioti Liberec (kádr týmu jsou naši odchovanci)

rozjeli ligu slibně - 6 zápasů, 6 vítězství! Jsou na čele tabulky spolu s
týmem Arrows Ostrava.
SB Rýchory jiţ mají odehrány první zápasy II. ligy baseballu - a i přes
jednu poráţku jsou na čele tabulky:
so 21.4. 13 hod. SB Rýchory - Česká Lípa 26-3
ne 29.4. 11 hod. SB Rýchory-Blesk Jablonec 16-5
so 05.5. 13 hod. Česká Lípa - SB Rýchory 22-12
ne 06.5. 11 hod. SB Rýchory - Loko Louny 35-17
so 19.5. 13 hod. SB Rýchory - Česká Lípa (hrajeme ve Svobodě!)
ne 20.5. 11 hod. Blesk Jablonec - SB Rýchory
so 26.5. 13 hod. Česká Lípa - SB Rýchory
ne 27.5. 11 hod. Lokom. Louny - SB Rýchory
ne 17.6. 11 hod. Blesk Jablonec - SB Rýchory
so 23.6. 11 hod. SB Rýchory - Blesk Jablonec
V sobotu od 13 hod. hrají naši muţi doma ve Svobodě proti
České Lípě a v neděli odjíţdějí do Jablonce na utkání proti Blesku
Jablonec.
SOFTBAL
Kvalitní zápasy v softbalu můţete shlédnout u sousedů v Mladých
Bukách. V sobotu 12. května se hraje od rána oblastní přebor kadetek.
Sejdou se týmy Dvora Králové, Trutnova, Chocně a Mladé Buky. V
neděli 20. května hrají softbalisté dvojzápas s týmem Klackaři Kostelec
nad Orlicí.
Uplynulý víkend bojovalo po oba dny 10 týmů kadetek v silně
obsazeném turnaji. Po velkém boji zvítězila Krč Praha před Delfíny
Polsko, které sice v play-off Mladé Buky porazily, ale do bojů o medaile
naše děvčata (v týmu hrají i dvě svobodské slečny) zbytečnou prohrou
ve skupině nezasáhla. Útěchou jim bylo alespoň vítězství v boji o páté
místo nad silným týmem Prahy.

RYBÁŘI
Rybářským krouţkem Eldorado při ZŠ Mládeţnická Trutnov jsme
byli pozváni na jejich závody do Dolců, které se konaly v neděli 13.
května. Závodů se zúčastnilo 9 dětí z našeho krouţku - včetně jedné
dívky. Za pěkného počasí a bezchybné organizace se našim
závodníkům vcelku dařilo. Největšího úspěchu jsme dosáhli díky

Tomášovi Csicsovi, který získal hlavní cenu za největší rybu, kapra
62cm!!! Jinak v pokročilých rybářích byl opět nejlepší Tomáš Csicso
(7.),Lukáš Lenczyk 8. a Tomáš Piroţek na devátém místě. Takţe jsme
určitě nezklamali! Závodů se zúčastnilo celkem 69 dětí ze 4 krouţků:
pořádající Eldorádo, Chlumec nad Cidlinou, Pilníkov a Maršov. Díky
organizátorům všichni obdrţeli ceny!
Ted uţ se pomalu připravujeme na závody na našem rybníčku v
Albeřicích, kam jsme na oplátku pozvali děti z Eldoráda. Závody se
budou konat v neděli 3.června. Prezentace je od 7.30hod a vlastní
závody začínají v 8 hod. Naši mladí rybáři nezapomeňte! Samozřejmě
všichni ostatní, kteří jsou zvědaví jak takové závody probíhají, jsou
srdečně zváni!! Veškeré aktuální informace najdete na webových
stránkách krouţku www.rybymarsov.unas.cz
Radek Slováček

RALLY LUŢICKÉ HORY
se jela 11.5-12.5 2007. Bohuţel
posádka MIČÁNEK-HONCŮ odstoupila z
krásného druhého místa v páté RZ
(ukroucená poloosa).
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. V týdnu od 25.4. do 29.4. odjelo 10 ţáků naší školy na
poznávací zájezd do Londýna. Děti byly ubytovány v rodinách a
poznávaly krásy hlavního města Anglie. Děkujeme paní učitelce
Ševčíkové a zorganizování zájezdu a za dozor nad dětmi.
2. V pondělí 14.5. se uskutečnilo na stadionu ve Svobodě nad Úpou
okrskové kolo v malé kopané pro ţáky 6.-7. tříd a 8.-9. tříd. V
obou kategoriích obsadili naši kluci 2. místo.
Výsledky 6.-7. třída:
1. ZŠ Ţacléř
2. ZŠ Svoboda nad Úpou
3. ZŠ Horní Maršov
Výsledky 8.-9. třída:
1. ZŠ Ţacléř
2. ZŠ Svoboda nad Úpou

3. ZŠ Horní Maršov
Školu reprezentovali tito ţáci Filip Tomeš, Dominik Štefl, Vráťa
Miškovský, Michal Stehlík, Lukáš Stehlík, Lukáš Šrůtek, Ondřej
Pešek, Adam Cejnar, Petr Beneš, Tomáš Nezval, Tomáš Turyna,
Jan Szalata, Filip Rydval, Jakub Kulda, Matěj Říha, Jára Ţalud,
David Klucho, Bolek Pospíšil.
3. Dnes 15.5. začal sběr papíru. Papír můţete přivézt v úterý a ve
středu vţdy v 7.00-7,45 hod a 14,00 - 18,00 hod.
4. V pondělí 14.5. se zúčastnil okresního kola Pythagoriády ţák 5.
třídy Filip Rolenec. Výsledky zatím neznáme.
5. Všichni ţáci 9. třídy jsou jiţ přijati k dalšímu studiu na středních
školách.

Krouţek mladých hasičů a taneční krouţek konaly 30. dubna
tradiční slet čarodějnic. Letošní sabat byl přesunut na hřiště u
sokolovny, kde na děti i dospělé čekaly zajímavé soutěţe, občerstvení
a diskotéka. Program byl velice pestrý: Po sletu všech čarodějnic byl
sabat zahájen čarotancem a představením všech čarodějek. Poté
následoval čarolet na koštěti přes překáţky, kde čarodějky získaly
letecký průkaz. Nevynechalo se ani vyhlašování miss čarodějka.
Na hřišti byla postavena májka, na kterou si děti šplhali pro
sladkosti. Májku připravil Theofil Imrišek a přivezl Otakar Tlachač.
Soutěţilo se v jedení lentilek vařečkou, štípání dříví, zatloukání
hřebíků, běhu s čarodějnicí za krkem, v boji koštětem na kladině, …
Nechyběl ani kouzelný elixír lásky, který připravila Izabel Hrnčířová a
květinky na něj byly nasbírány u nás na horách.
Krouţek mladých hasičů nám předvedl poţární útok a taneční
krouţek malé taneční vystoupení. Zlatým bodem večera byla inkvizice.
Všechny čarodějnice byly pochytány a zavřeny do ţaláře. Některé

čarodějnice byly vybrány k mučení a odsouzené k upálení. (Všechny
upálené přeţili). Inkvizitory byli Martin Kyncl a Filip Trnka. Večer byl
zakončený stezkou odvahy a diskotékou.
O hlad a ţízeň se postaraly Zdena Karlíková, Zina Imrišková,
Theofil Imrišek, Rainhold Šmidt, Roman Brukner a Vlasta Roušal.
Hudbu na diskotéce obstaral a vafle připravil Olda Kysela. Celým
sabatem nás provázela čarodějka Sabinka Hrnčířová.
Všem kdo s organizací, přípravou a úklidem pomohli bychom
chtěli velice poděkovat. Dále děkujeme pekárně za sponzorský dar. A
kdo měl připomínky na parket, ať se předvede a postaví ho, věřte mi
je to spousta peněz i práce. Pro nás je důleţitý úsměv na tváři dětí a
ne hloupé řeči těch, co jsou líní cokoliv pro druhé udělat!!!
Vedoucí mladých hasičů Lucie Trnková a Izabel Hrnčířová
nahoru - obsah

Stopem třemi oceány XV.
Ahoj nasi mili,
Naposledy jsme se hlasili z Nelson Bay v oblasti Port Stephens,
kde jsem mel bezdratove internetove pripojeni v pristavu. Cela oblast
Port Stephens je prekrasna. Urcite je to misto, na ktere se clovek
muze neustale vracet, aby se mohl znovu kochat mistni prirodou,
krasnymi plazemi a zelenymi vrsky.
Jak vidite, kolem tohoto pobrezi se
plavime ponekud pomalu. Nemame kam
spechat. Necely den jsme se plavili z Nelson
Bay do Port Macquarie, coz je zatim nase
nejmene oblibene misto na nasi plavbe.
Jednou kuriozitou byla nase navsteva
Sibirskeho cirkusu. Evie a ja jsme nemeli
dost australske hotovosti ve svych kapsach,
a tak nas dovnitr nasi sibirsti bratri pustili za polovinu ceny. Bylo to
poledni predstaveni a asi proto nas tam v publiku bylo jen kolem 30;
vetsinou maminky s detmi. Sedli jsme si do prvni rady, abych mohl
trochu fotit. V druhe puli predstaveni me uvadec vytahl do maneze,
aby si ze me Sibirane mohli delat srandu a tim pobavit deti v puliku.
Davali mne ruzne cirkusacke ukoly a tesili se, ze jim tam budu padat a
deti se budou smat. Premet byl jednim z ukolu. Nechtel jsem, aby me
pokorili, a tak jsem ho tam udelal. Nikdo se nesmal. Ptali se jestli pry
umim chodit po rukou, tak jsem jim po rukou obesel celou manez. Na
jednokolce jsem to neumel, ale i presto si divaci mysleli, ze jsem casti

cirkusu. Byla to sranda.
Po tydnu v Port Macquarie jsme zvedli plachty. Po pohodove
denni plavbe jsme dorazili do Trial Bay, nasi zastavky priblizne na pul
cesty do Coffs Harbour. Trial Bay je krasne a klidne mistecko s
krasnou plazi a opustenou veznici, ktera ted uz slouzi jako muzeum.
Cloveka tam nezavrou, ale zkasirujou za vstup.
Z Trial Bay byl jen dalsi den plavby do Coffs Harbour, coz je take
moc pekne pobrezni mestecko. Jeste jsem nebyl nikde, kde by clovek
nachazel nakupni vozicky skoro na kazdem rohu. Pro mistni v Coffs
Harbour to je ale uplne normalni je pouzit a nechat je na pospas
osudu; "vsak on si je nekdo vyzvedne". Vsude po meste jsme je
vidavali a tak jsem take jeden pouzil na vozeni batohu.
Po par dnech pobytu, navstevy botanicke zahrady a mistni putiky
jsme uz zase museli uhanet na sever za teplem. Z Coffs Harbour jsme
vypluli v 17:00 a uz v 8 rano jsme zacali videt zubaty horizont tvoreny
mrakodrapy, ktere lemuji plaz na Gold Coastu a v 11 rano jsme tam
uz byli. Kotvu jsme nakonec spustili do ne zrovna nejcistsi vody v
Broadwater za neprijemneho houpani lodi, ktere zpusobovaly vlny
tvorene kolem se riticimi motorovymi lodemi a vodnimy skutry. Gold
Coast s mrakodrapy na plazi je opravdu nechutna podivana. To jsme
vedeli uz pred prijezdem a tak jsme neocekavali nic, co bychom
ocekavat nemeli. Je to proste humus. Majitele Uhuru take chteli
alespon tyden zustat v Sanctuary Cove na rece Coomera, coz je
takovy umely areal s golfovym hristem, bohatymi ridici mercedesu a
komary. Meli naplanovano tam zustat tyden, protoze takovy krasny
areal je pry hreb plavby tady po pobrezi. Mne se z takovych mist dela
na nic. Diky bohu, Peter (svycrsky majitel Uhuru) se pohadal reditelem
pristavu kvuli tomu, ze mu pry nedorucili na lod balicek z posty. Kdo vi
jak to bylo. Kazdopadne jsme diky teto krasne prihode odjeli uz po
ctyrech dnech, bohuzel jen zpet na Gold Coast do stejneho kotviste
pred ty mrakodrapy. Alespon jsme ale mohli navstivit kamarada, ktery
tam nedavno take priplul. Bylo prijemne ho videt a pekne si pokecat.
Po vikendu byl uz zase cas uhanet nas
sever.
Naplanovali jsme, ze nasi plavbu mezi
Gold Coastem a Brisbane uskutecnime na
vnitrozemnich kanalech. To nam ale
prekazila skutecnost, ze pres hlavni kanal
vede nizky kabel vysokeho napeti. Pod timto
kabelem je jen 20.5 metru mista a nas
stezen saha do 24.5 metru nad hladinu. My
jsme se proto vydali na otevreny ocean. Tam je mista dost. Zdalo se
nam ale zbytecne plout na sever podel vychodni strany ostrova
Moreton a pak zpet na jih na jeho zapadni strane do Brisbane. Vzali
jsme to tedy rovnou do mesta Mooloolaba, kde jsme ted. Pripluli jsme

sem 9. kvetna. Je to opravdu krasne misto s prekrasnou, dlouhou
plazi. Je tady take plno pobreznich cesticek na prochazky a hlavne
take malebne, zelene vrsky hned za mestem ve nitrozemi. Tam jsme
jeste nebyli, ale budeme. Brzo se zase ozveme.
Martin
nahoru - obsah
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Státní léčebné lázně … s.p. 542 25 Janské Lázně, ČR přijmou
referenta(ku) přijímací a ubytovací sluţby
Poţadavky:
- vzdělání středoškolské
- znalost německého, anglického jazyka výhodou
- schopnost organizační a komunikativní
- znalost práce na PC
Písemnou ţádost, doloţenou profesním ţivotopisem, zasílejte do
10.6.2007 na adresu: Státní léčebné lázně, personální ref., 542
25 Janské Lázně
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … zastupitelstva města bude ve středu
23.5.2007 od 18,00 hodin v hotelu PROM
KOUPÍM NEBO PRONAJMU GARÁŢ … ve Svobodě nad Úpou
naproti policii. Volejte 731 498 459.
MUDr. Jarmila Oravcová … má od 11. června tři týdny řádné
dovolené. Zastupuje ji v Mladých Bukách MUDr. Divišová. V
červenci jiţ bude ordinace praktického lékaře ve Svobodě opět v
provozu.
PRONAJMU STARŠÍ BYT 2+KK … 54 m2 ve Svobodě nad
Úpou I. Informace na č. tel. 777 943 923
SLOŢENKY NA DAŇ Z NEMOVITOSTI … předal Finanční úřad
na Město. Jsou připraveny k vyzvednutí na Městském úřadě. Daň
z nemovitosti je splatná do konce května.
JAPIO PŘIJME ŠVADLENY A ŠIČKY … do své provozovny na
Horské ulici ve Svobodě nad Úpou na šití stanů - NÁSTUP
IHNED. Bliţší informace dostanete na tel. 499 871 118 nebo
mob. 602 466 579.
VÝSTAVY … Prezentaci zajímavého projektu o historii,
současnosti i budoucnosti našeho regionu pod názvem ODKUD
PŘICHÁZÍME, KDE ŢIJEME, KAM SMĚŘUJEME? můţete shlédnout
v expozici "Zmizelé Sudety" od soboty 11. května 2007 v
kongresovém sálu hotelu PROM ve Svobodě nad Úpou.





Pro občany našeho mikroregionu je výstava nejen zajímavá, ale
také inspirující. Na počátku roku se sešli v Horním Maršově
zástupci jedenácti škol, které se přihlásily do projektu "Krkonoše
vnitřní a vnější" se zástupci Střediska ekologické výchovy a etiky
SEVER, pracovníky KRNAPu a Mgr. Petrem Mikšíčkem - a dohodli
se na realizaci projektu. Svobodská škola se k projektu připojí.
Ve Svobodě nad Úpou i v Janských Lázních máme dost
významných sběratelů a publicistů, kteří jsou ochotni se ţáky a
učiteli na projektu spolupracovat. Věříme, ţe získáme zájem
všech občanů a podporu města.
II. LIGA BASEBALLU … opět na stadiónu ve Svobodě nad Úpou
v sobotu 19. května 2007 od 13 hod. SB RÝCHORY - ČESKÁ LÍPA
Přijďte v sobotu povzbudit náš tým na domácí půdě !! V neděli
(20.5.) odjíţdíme na utkání Blesk Jablonec - SB Rýchory
FOTBAL … v sobotu 26.5. od 17.00 hodin Vás zveme na
fotbalové derby okresní soutěţe III. třídy mezi sousedními týmy
MFC Svoboda - FC Ml. Buky
nahoru - obsah

