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Úvodník - Pozvěte své známé na Rudolfa!!
III. Rudolfovy slavnosti jiţ 16.9.2006!!!
Program:
10:00 Řemeslný jarmark
12:00 Pohádka dětí ze ZŠ
13:00 Příjezd Rudolfa s průvodem a slavnostní zahájení
13:30 Historické tance Balata
14:00 Kejklíř Michal
14:30 Historický šerm SHŠ Pernštejni
15:00 Historická hudba Grál
15:30 Loutková pohádka Jan Bílek
16:30 Kejklíř Michal
17:00 Swing Sextet Náchod
19:00 Fakír Petr Fiedor ml.
19:30 Historický šerm SHŠ Pernštejni
20:00 Kejklíř Michal
20:30 Historická hudba Grál
21:30 Fakír Petr Fiedor ml.
21:50 Ohňostroj
22:00 Country kapela Lokálka
24:00 Ukončení programu
Volby o krůček blíţ!!
Registrační úřad ve Svobodě nad Úpou provedl dne 1.9.2006
registraci volebních stran a losování pro pořadí na hlasovacím lístku
pro naše město:
1 Politická strana "Občanská demokratická strana"
2 Politické hnutí " Nestraníci"
3 Sdruţ. politické strany a nezávisl. kand. "Sdruţení Unie Svobody a
NK"
4 Sdruţení nezávislých kandidátů "Občansko demokratické sdruţení"

5 Sdruţení nezávislých kandidátů "Sdruţení pro rozvoj kultury a
sportu"
6 Sdruţení nezávislých kandidátů "Sdruţení pro lepší a krásnější
Svobodu"
Jaký bude hlasovací lístek
Voliči dostanou hlasovací lístky jiţ za
měsíc. Na hlasovacím lístku budou
kandidátní listiny všech šesti volebních
stran, z nichţ kaţdá má patnáct kandidátů.
Pomocí násobilky zjistíte, ţe to bude 90
kandidátů v šesti volebních stranách. Volič
bude mít tři moţnosti, jak zvolit své
kandidáty:
1) označí v daném chlívečku celou volební stranu
2) vybere si patnáctku napříč volebními stranami
3) zkombinuje oba způsoby - to znamená označí napříč volebními
stranami několik kandidátů + označí ještě volební stranu. Výsledkem
bude, ţe označení kandidáti získají jeho hlas - a zbytek do počtu
patnácti dostane jím označená volební strana. Na první pohled to
vypadá komplikovaně, ale aţ budete mít v ruce volební lístky a
vezmete si do druhé ruky instruktáţ, kterou ještě před volbami
nakreslíme, bude to úplně jednoduché.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FOTBAL
muţi MFC Svoboda - Jiskra Kocbeře 0:2 / 0:1/
Silně oslabený tým domácích (bez šesti hráčů základní sestavy)
bohuţel nestačil na jednoho z favoritů soutěţe.
HAVEX Stráţné - MFC Svoboda 1:2 /1:0/ B: Kosina, Hrušovský
Zodpovědný výkon všech hráčů přinesl kýţený úspěch.
Dorost: Pilníkov - MFC Svoboda 16:0!!!!!!
Studenec - MFC Svoboda 6:0
St.ţáci:
MFC Svoboda-Sparta Úpice 1:17
Příští týden v sobotu 16.9 se muţi utkají na domácím hřišti od
16.30 v "krkonošském derby" s Horním Maršovem.Před tímto duelem

ve 12.00 nastoupí stará garda Svobody proti týmu z Lomenu.
PODĚKOVÁNÍ: Vedení SK MFC SVOBODA děkuje firmě KT-STAV
s.r.o za sponzorský dar - SADU DRESŮ ro dorostence. Děkujeme!
muţi III.tř. další zápasy:
6 ne 10.9. M.Svatoňovice - SK Svoboda
7 ne 17.9. SK Svoboda - Ji H.Maršov
8 ne 24.9. So Č.Důl - SK Svoboda
9 ne 28.9. SK Svoboda - Ba Rtyně
10 ne 1.10. SK Svoboda - So B.Třemešná
11 ne 8.10. FC M.Buky B - SK Svoboda
12 ne 15.10. SK Svoboda - So D.Branná A
13 ne 22.10. TJ Lánov B - SK Svoboda
14 ne 29.10. SK Svoboda - Sp Úpice B
BASEBALL
Muţi SB Rýchory o hrají 16.-17. září play-off a předpokládáme,
ţe se udrţí na postupovém místě a budou hrát dva víkendy 30.9.-1.
120 a 7.-8. 10. nadstavbu o návrat do Českomoravské baseballové
ligy. K tomu dva maily. Od Radka Zímy (ved. oblastní soutěţte): "To
play-off bude na 2 vítězné zápasy mezi vámi a (nejpravděpodobněji a ta pravděpodobnost hraničí téměř s jistotou) Českou Lípou. Vítěz
postupuje do baráţe o ČML. Baráţ uţ řídí řídící orgán ČML (viz soutěţní
řád muţů ČBA), tzn. on určí systém místo i čas.", druhý od ředitele
ČBA Františka Přibyla:
"Baráţ o ČML mají právo hrát 11-12 tým z ČML (ČML končí
16.9.) a vítězové oblastí (PRA, StČ, JČ, JM a SM). Oblasti končí cca
16.9.-17.9. z Prahy bude hrát asi Krč Altron, ostatní jsou zatím s
otazníkem. Předpokládám, ţe informace o turnaji (systém, místo)
rozešleme počátkem týdne 18.9."
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1/ 4.9.2006 začal nový školní rok. Do školy přišli celkem 152 ţáci. Do
1. třídy nastoupili 23 ţáci. Slavnostní přivítání prvňáčků proběhlo ve
třídě za přítomnosti starostky města, ředitele školy a rodičů ţáků.
Zahájení a celý průběh měla v reţii třídní učitelka Mgr. Dáša
Rolencová.
2/ V pedagogickém sboru nastaly změny. Na naši školu nastoupila
paní učitelka Klomínská (třídní učitelka 2. třídy) a paní učitelka

Novotná (třídní učitelka 5. třídy).
3/ V týdnu od 18.9. začnou na naší škole pracovat krouţky:
Počítače 2.tř. úterý 12.15-13.00 hod Mgr. Kopiš
Počítače 1.tř. čtvrtek 13.00-13.45 hod Mgr. Kopiš
Počítače 3.-4.tř. úterý 13.15-14.00 hod Mgr. Hainiš
Počítače 5.tř. středa 13.15-14.00 hod Mgr. Hainiš
Sportovní krouţek 1.-3.tř.ch úterý 13.15-14.00 hod Mgr. Kopiš
Dramatický krouţek pátek 13.00-13.45 hod Mgr. Rutarová
Keramický krouţek 1.-9.tř. středa 13.45 pí.uč. Drncová
Břišní tance 1.-9.tř. pátek 13.00-13.45 hod Mgr. Slobodová
Ruský jazyk 4.-9.tř. pondělí 14.00 hod. Mgr.Hainišová
Angličtina 1.tř. pondělí 12.15-13.00 hod pí. Pospíšilová
Angličtina 2.tř. pondělí 13.00-13.45 hod pí. Pospíšilová
Němčina 4.a5.tř. středa 13.15-14.00 hod. Mgr. Klomínská
Flétna čtvrtek 13.15-14.00 hod. Mgr. Rolencová
Sportovní krouţek 1.-5.tř.d pondělí 13.30-14.15 hod Mgr.
Klomínská
Taneční krouţek středa 15,30 hod. Sabina Hrnčířová
Fotografickou soutěţ Digitálně mladýma očima vyhlásilo
vedení školy společně s redakcí SF. Soutěţící ve dvou kategoriích I.
ţáci a ţákyně ZŠ, II. studenti středních škol a učilišť posílají digitálně
tři fotografie s volnou tématikou na E-mail: stondr@volny.cz ještě do
14.9. !!! Porotu, která zhodnotí všechny fotografie bez jmen autorů,
sestaví vedení ZŠ.
Těšíme se na vaše fotografie. Máte naprosto volnou ruku při
výběru - a tím, ţe můţete poslat do soutěţe tři fotografie, mohou být i
z různých prázdninových záţitků - fantazii se meze nekladou. Pokud
nechcete uvádět své jméno, můţete soutěţit i pod vámi zvoleným
heslem - a ke svému dílu se přihlásit aţ v případě ocenění.
Pokud bude zájem, jsme ochotni soutěţ rozšířit i na prázdninové
povídky nebo kresby. Slavnostní ocenění fotografií bude vyhlášeno na
Rudolfových slavnostech v sobotu 16. září.
Zatím došly jen tři fotografie - všechny od ţákyně Elišky Jankové
z 5. třídy ZŠ Svoboda. Eliško, gratuluji - stále ještě drţíš všechna
místa na stupni vítězů! Proto Tvé fotky dnes zveřejníme v černobílém
provedení, barevné budou na nástěnce ve škole. Máme k Tobě (i
dalším soutěţícím) jednu prosbu. Uvádějte, kde a kdy byl snímek
pořízen, případně název snímku.

-so
nahoru - obsah

Volby 2006
4 - Sdruţení nezávislých kandidátů - OBČANSKO
DEMOKRATICKÉ SDRUŢENÍ
Váţení spoluobčané,
rád vyuţívám výzvy pana Stanislava Ondráčka, který v
posledním čísle lokálních novin "Svoboda fórum" vybídl jednotlivé
strany či sdruţení kandidující v říjnových komunálních volbách, aby
svými příspěvky zlepšily informovanost voličů.
Píši za kandidátku Občansko - demokratického sdruţení vedenou
Ing. Milanem Oravcem, se kterou jste se mohli seznámit v posledním
čísle "Svobodského fóra". Chci poděkovat především všem těm
občanům našeho města, kteří svým podpisem na petičních arších
umoţnili našemu sdruţení kandidovat do zastupitelstva města. Aby
mohlo být sdruţení zapsáno mezi kandidující ve volbách, bylo nutné
získat (s ohledem na počet voličů v naší obci) 153 podpisů. Ke dni
uzavření kandidátních listin jsme odevzdali celkem více neţ 260
podpisů, a protoţe stále přinášejí občané další a další, rád bych je
poprosil touto cestou, aby je dále nenosili, neboť termín pro odevzdání
jiţ vypršel. Přijďte nás však rozhodně podpořit k volebním urnám!
Protoţe ne všichni známe volební řád pro komunální volby,
dovolte, abych podal krátké vysvětlení. Ve volbách, které se konaly od

r.1990, nemuseli občané nic podepisovat, pokud chtěli podpořit
kandidátku Ing.Milana Oravce. Nyní jsme po nich podpisy ţádali -chci
je ubezpečit, ţe takový je volební řád a není to náš výmysl. Ing.Milana
Oravce a ostatní členy jeho kandidátky ona čtyři volební období
zastřešovala ODS - Občanská demokratická strana. Za ODS však v
říjnových volbách kandiduje stávající starostka paní Dagmar Berrová a
dalších 14 kandidátů. Paní starostka v průběhu volebního období
opustila kandidátku, za kterou byla zvolena a zaloţila v našem městě
Občanskou demokratickou stranu. Zaštítěna touto stranou nemusí k
účasti ve volbách předkládat podepsané petiční archy. Zdaleka ne
všichni členové či sympatizanti ODS chtěli být na této kandidátní
listině, proto zaloţili Občansko-demokratické sdruţení, u něhoţ zákon
podpisy na petičních arších vyţaduje. Tolik na vysvětlenou.
Vím, ţe voliči v komunálních volbách nevolí pouze strany, to je
praxe voleb do poslanecké sněmovny, senátu či krajských
zastupitelstev. Přesto chci upozornit na podobnost názvů těchto dvou
seskupení:
ODS - Občanská demokratická strana - vedená paní Dagmar Berrovou
a také ODS - Občansko-demokratické sdruţení - vedené Ing. Milanem
Oravcem.
Věřím, ţe při odevzdávání hlasů v říjnových komunálních volbách se
nespletete.
Jaroslav Hřebenář - volební zmocněnec a mluvčí
Občansko demokratického sdružení
6 - ŠESTKA - TO NEJLEPŠÍ NAKONEC!!!
Váţení občané, představuje se Vám volební strana čís. 6 SDRUŢENÍ
PRO LEPŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ SVOBODU
PROČ JDEME DO VOLEB?
Odpověď dává jiţ název našeho
sdruţení. Chceme společně se všemi občany, kteří mají rádi svůj
domov, něco pro rozkvět a prosperitu našeho města udělat. Ţádný z
naší patnáctky, která se bude ve volbách ucházet o Vaše hlasy, nemá
ambice stát se starostou. Chceme však ve spolupráci s kandidáty těch
volebních stran, které budou mít podobné nebo shodné názory na
řešení problémů města a získají Váš mandát dlouhodobě pracovat na
prosperitě a rozvoji našeho města. Naši kandidáti, kterým dáte
mandát, uplatní své ţivotní zkušenosti - a ti mladší své představy a
plány - v pracovních komisích, městském zastupitelstvu nebo radě.
PROČ OBČANSKÉ SDRUŢENÍ?
Nejsme účelové politické
seskupení pro zisk mandátu v jedněch komunálních volbách. Záleţí
nám na rozkvětu a prosperitě města - a chceme ve své snaze
pokračovat i po volbách. Rádi mezi sebe přijmeme kaţdého, kdo má
stejnou snahu.
CO SE NÁM VE SVOBODĚ NELÍBÍ?
Bohuţel toho není málo. Vyjmenujeme alespoň pár problémů,

které naše občany trápí: chátrající městské komunikace, kino,
sokolovna, veřejné WC, řešení likvidace komunálního odpadu, systém
zimní údrţby, parkovací plochy, tok informací, špatná komunikace
poslanců s občany, kulturní a sportovní vyţití mládeţe i dospělých.
Přičtěte k tomu potíţe se psy, problémy na Rýchorském sídlišti,
dokončení městské kanalizace, starosti důchodců s nárůstem ţivotních
nákladů, netečnost ke kritickým připomínkám občanů katastru Dolní
Maršov, nedostačující péče o oba hřbitovy, chybějící chodníky
(Lázeňská ulice) a cyklistické stezky (Svoboda - Janské Lázně a
Svoboda - Sejfy - Trutnov).
CO S TÍM UDĚLÁME?
Problémů je tolik, ţe se spolu s občany
musíme rozhodnout o prioritách i harmonogramu řešení těch
nejpalčivějších. Ve volebním programu našeho sdruţení řešení
hlavních problémů máme. Do voleb ještě zbývá dost času k tomu,
abychom Vás postupně s návrhy na řešení seznámili. Současně Vám
představíme jednotlivé kandidáty, kteří se budou ve volbách o Váš
hlas ucházet.
Dnes předkládáme jenom nástin problémů se seznamem naší
patnáctky, která se na vypracování programu podílela a dnešní text na
svém jednání odsouhlasila poměrem: 13 pro - 0 proti - 2 nepřítomni,
(text jim zaslán mailem): Lucie Trnková, Pavla Slováčková, Miroslav
Hedvičák, Jaroslav Ritter, Ing. Jana Čermáková, Marcela Fleischerová,
Oto Ondruš, Markéta Vydrová, Robert Roudný, Eva Procházková,
Radek Slováček, Jiří Mičánek, Jaroslava Piklová, Petr Horáček, Věra
Klapperová.
PODĚKOVÁNÍ OBČANŮM:
Děkujeme dvěma stovkám občanů, kteří nám svým podpisem na
petici umoţnili kandidovat do městského zastupitelstva bez závislosti
na politických stranách. Věříme, ţe půjdete spolu s většinou
svobodských občanů k volbám a naše kandidáty podpoříte.
Ve Svobodě nad Úpou pondělí 4. září 2006
nahoru - obsah

Rekonstrukce vodovodu
Dolní Maršov - Rýchorské sídliště, Nový Svět a Sluneční stráň ve dnech
11.-15.9.2006

VaK provádí rekonstrukci vodovodního potrubí. Stávající z PVC bude
nahrazeno litinou DN 80. Celý systém, který zásobuje vodou
Rýchorské sídliště, Nový Svět, Dolní Maršov a část Sluneční stráně,
bude moţné odděleně opravovat nebo uzavírat jen část systému v
případě stavebních prací. Je to nezbytné uţ pro plánovanou
rekonstrukci mostu na Nový Svět, pod kterým vede vodovodní potrubí.
nahoru - obsah

Rozloučení s prázdninami
Krouţek mladých hasičů má od Městského úřadu zapůjčenou
klubovnu na hřišti za sokolovnou. Dřív tento domeček uţívala parta
výrostků, kteří ji pořádně zdevastovali. Sehnali jsme do ní pár stolů a
ţidlí, ale pořád to bylo neútulné a vybydlené. Proto se Dan Jindra a
Sabča Hrnčířová rozhodli, ţe nám pomůţou a udělají dětem příjemné
prostředí a natřou i překáţky. Do této práce se pustili s velkou chutí.
Pomáhal jim Filip Trnka, Bára Hrnčířová, Martin Kyncl a jeden víkend
přidala ruku k dílu i Verča a Terezka Borůvkovi. Strávili na tom skoro

celé prázdniny a kdyţ uţ začínali být u konce, tak se zrodil nápad
udělat den plný her a soutěţí a tím se rozloučit s prázdninami a
nabídnout teď uţ krásné místo dalším dětem k získaní zručnosti a
znalosti v krouţku mladých hasičů. A to uţ byl jen krůček k realizaci
krásného nápadu. Akci jsme nazvali "ROZLOUČENÍ S PRÁZDNINAMI ".
Uskutečnila se 26.8.2006 v úseku hotel Prom, přes Mochomůrku
a končila u sokolovny, kde byla pro děti připravena spousta dalších
soutěţí, tombola, diskotéka a hlavně poprvé otevřena nově udělaná
klubovna krouţku mladých hasičů. Vše se dá zařídit, vše se dá udělat,
ale bohuţel počasí se naplánovat nedá. První část soutěţí, která
proběhla v lese, se vydařila a děti mohly obdivovat různé pozemské i
nadpozemské bytosti a u nich ukázat, jak moc jsou šikovné a co
všechno dokáţou. Neţ došli soutěţící k sokolovně, mohli soutěţit i
mrňouskové, kteří začínají teprve chodit. Ostatní mohli zatím pokoušet
štěstí v tombole nebo si dát cokoliv z našeho bohatého občerstvení.
Poslední soutěţící uţ dobíhali v dešti, který sice spoustu lidí a dětí
odradil, ale mnozí ještě zůstali a mohli se dočkat ještě ukázky
poţárního útoku malých hasičů v rozmezí 6-10 roků, ţen od 14 let,
muţů i veteránů. Všichni šli naostro bez přípravy a secvičení ,
"mašinu", kterou nám zapůjčilo SDH LIBŇATOV, obsluhoval Pavel
Borůvka. Teprve po této ukázce, která byla jiţ za tmy, začala ve
velkém dešti stezka odvahy, na kterou přišlo nad očekávání dost dětí.
Ráda bych touto formou poděkovala všem, kteří pomohli a všem
sponzorům. Organizátory byli: Sabča Hrnčířová , Dan Jindra, Ballů
Hrnčířová a Martin Kyncl. Sponzorem hudby byl Hotel PROM, wc zajistil
pan HEDVIČÁK - ze SDRUŢENÍ ZA LEPŠÍ A KRÁSNĚJŠÍ SVOBODU a
ten nám i věnoval sud Krakonoše, zapůjčil stůl na čepování točené
kofoly a piva a pergolu pro hudbu. Zapůjčení a obsluhu PS 12 zajistil
Pavel Borůvka ze SDH Libňatov. Diplomy, věnované tiskárnou Práter
Trutnov, rozdávala na startu Monča Bašáková a postupně vypouštěla
závodníky na trať.
Na stanovištích se o soutěţe a zábavu starali:
1) švihadlo a obruče - Dan Jindra a Filípek Trnka, 2) dřevorubec -Pepa
Runštuk a Tomáš Kopečný,
3) čert - Martin Kyncl ,
4) Popelka -Ballů Hrnčířová,
4) voják - Verča Borůvková,
5) lupiči a loupeţníci - bratři Hermanovi,
6) Pipi dlouhá punčocha a její kamarád - Verča Píšová a Lucka
Burešová.
7) skákání v pytli - David Pruska,
8) čarodějnice - Terka Borůvková,
9) tunel - Aleš Kleprlík a Lukáš Málek,
10) střelba ze vduchovky Honza Černý,

11) lanovka-Vilda Kaňka, Míra Pikl, Míra Bahník, Martin Ewinger,
12) selka - Jaruška Piklová,
13) včelka - Káťa Čudková,
14) princezna koloběţka - Bohunka Bartoňová,
15) šašek Alča Uxová,
U sokolovny mi s organizování soutěţí pomáhala Radka Jindrová, Míra
Novotný a Ota Ondruš.
U občerstvení se na vás mile usmívali Zdenka Karlíková, Věrka
Schmidtová, Pepa Novák, Theofil Imrišek a Reinhold Schmidt, ke hraní
v tombole vás lákala Zdenka Piklová.
Večerní stezku odvahy připravili: Pavel Borůvka , Tomáš Stránský,
Marcel Novák, Sabča Hrnčířová, Dan Jindra,Verča Borůvková, Lukáš
Málek, Ballů Hrnčířová, Martin Kyncl, Aleš Kleprlík, Míra Pikl, Terezka
Borůvková, David Pruska, Pepa Runštuk, Tomáš Kopečný.
Stanoviště u sokolovny:
1) Poţární útok s vodou - děti - koš Lucka Horváthová, Rozdělovač
Filip Trnka , hadice " B" Týnka Bartoňová, Proudy Káťa Bartoňová a
Honzík Pikl
2) poţární útok slečny a ţena - koš Verča Borůvková, sání - Sabča
Hrnčířová, rozdělovač - Lucie Trnková, proudy Terezka Borůvková a
Bára Hrnčířová, stroj obsluhoval Pavel Borůvka
3) poţární útok veteráni - Pepa Novák, Tomáš Stránský, Dan Jindra,
Standa Gaisel, Míra Pikl, Ota Ondruš.
Věřím, ţe i kdyţ se na nás Krakonoš mračil a poslal na nás
proudy vody, se tento den moc líbil. Určitě se zase někdy sejdeme při
podobné akci. Úspěšný nový školní rok přeji jak dětem, tak i rodičům.
Lucie Trnková
Naši sponzoři:
Tombola - Pavel Borůvka, servis zahradní techniky Havlovice, Hotel
Hořec - Pec p. Sněţkou, Hotel Horizont - Pec p. Sněţkou, Barvy laky
pálenka - Mladé Buky, Grund - Mladé Buky, Dehtochema - Svoboda
n.Úpou, SAT Hofman - Svoboda n.Úpou, PC pek - Pec pod Sněţkou,
Restaurace Stará celnice - Albeřice, Dům dobré naděje - Albeřice,
Hotel Vápenka - Albeřice, Květinářství Hanka Červínková - Horní
Maršov, Květinářství Helena Dubská - Svoboda n. Úpou, Cukrárna
Zajíček - Mladé Buky, Zelenina - Horská ulice ve Svobodě n. Úpou,
Auto - Hlávka - Svoboda n.Úpou, Marie Havlíčková - Svoboda n.Úpou,
Potraviny p. Holomičková, Cukrárna Minařík, Idea - Trutnov,
Čarodějnice - Trutnov, Auto -moto -Trutnov, Papírnictví a tabák Trutnov, Stavebniny Nypro - Trutnov, Divíšek -prodej olejů-Mladé
Buky, Hotel Lesní dům -Janské Lázně, Pod kaštanem - Janské Lázně,

Potraviny - Temný Důl
Ceny na soutěţe: Hotel Prom, Restaurace Caliméro, Nokema velkoobchod potravin, Bevak - mrazírny, Potraviny Rýchork,a Satelit,
Potraviny Pejos, Zelenina ul. 5. května, Hotel Zátiší - Janské Lázně,
Potraviny Horák, Cukrárna Aneta, Hampel - Trutnov Šrol - Trutnov,
dřevo přivezl Robert Roudný.

nahoru - obsah

27. MS v práci s motorovou pilou 2006

Mistrovství světa v práci s motorovou pilou se po dvou letech
konalo v městečku Otepeää v jihovýchodní části Estonska v kraji
Valga. Otepeää se svými 2000 obyvateli je známo zejména
kaţdoročním pořádáním světového poháru v běhu na lyţích. Krajina v
okolí je mírně zvlněná, s maximální nadmořskou výškou 300 m.
Estonsko je země severská, coţ se v době slunovratu projevuje tak, ţe
prakticky neexistuje noc. Stejně jako ve Skandinávii nemá krajina
vesnice a obyvatelstvo ţije v roztroušených obydlích. Prakticky
jediným a posledním národním bohatstvím, stejně jako v ostatních
pobaltských státech, je pro Estonsko po rozpadu sovětského
hospodářství dřevo, které je jedinou významnější poloţkou vývozu.
Účastníci bydleli v komplexu staletého rytířského panského domu
a lázeňského hotelu, který je součástí staveb lázeňského střediska
Pühajäry (Svaté jezero). Jezero se svými nesčetnými ostrůvky a
pravěkými pohřebišti je opravdu půvabné a tajemné. Pověst praví, ţe
jezero naplnily slzy matek, jejichţ synové padli ve válkách, o něţ
nebyla v Pobaltí nikdy nouze. Ubytování bylo kladně hodnoceno všemi
účastníky, neboť významnou měrou přispělo k příjemné atmosféře
během volného času a celé soutěţe.
Soutěţ se konala 16. - 19. srpna za účasti většiny evropských
zemí, včetně všech pobaltských států, Beneluxu a Skandinávských
zemí. Titul mistra světa z posledního mistrovství světa konaného v
Itálii v roce 2004 obhajoval Ilja Shvestov z Ruska. Celkem startovalo
na 27. mistrovství světa 28 zemí. Disciplína kácení se konala za
výjimečných okolností, neboť v posledních měsících postihlo Estonsko
neobvyklé sucho a v oblasti byl místním magistrátem zakázán vstup
do lesů kvůli zvýšenému nebezpečí vzniku poţárů.
Českou republiku reprezentovali 3 senioři (Jiří Anděl, Jiří Herzog,
Hubert Barták) a 1 junior (Jiří Černý). Vedoucím týmu byl (Alfonz
Kokoška), technickým vedoucím (Mgr. Jan Korbelář) a tlumočníkem
(Ing. Pavel Češka). Cesta českého reprezentačního týmu započala v
pondělí ráno 14. srpna. Po absolvování 1400 km (Polsko, Litva,
Lotyško) jsme do Estonského Otepää dorazili 15. srpna večer. Ihned
po příjezdu byla provedena formální přejímka motorových pil, s
konstatováním, ţe kaţdý den bude vylosováno 5 závodníků, u nichţ
bude po absolvování kaţdé z jednotlivých disciplín kontrola znovu
provedena.
Ve čtvrtek 16. srpna, po ranní technické poradě a losování
startovních čísel, jsme odjeli (cca 20 km) na prohlídku soutěţního
sektoru 1 disciplíny kácení stromů, který se nacházel v oblasti lesního
závodu v okrese Tartu-Voru. Vzhledem k počtu závodníků (160)
museli pořadatelé zvolit dva sektory, neboť i zde se velice obtíţně
převáţně v borových porostech vyrovnávali s problémem, jak připravit
dostatečný počet smrkových soutěţních stromů.

V odpoledních hodinách jsme v rámci exkurze po přírodních
krásách jiţního Estonska navštívili rezervaci Valgesoo - vrchovištní
rašeliniště s vrstvami rašeliny 1,3 m. V oblasti byly převáţně
stejnověké borové porosty bez spodní etáţe s příměsí břízy a
vtroušeného smrku. Ve večerních hodinách bylo po průvodu
startujících městem na náměstí Keskväljak v Otepää slavnostně
zahájeno 27. mistrovství světa v práci s motorovou pilou.
V pátek 17. srpna jsme ráno odjeli do soutěţního sektoru
disciplíny kácení stromů. Díky vylosovaným startovním číslům
(37,38,39,40) absolvovali naši závodníci kácení brzo, ale ne bez
problémů. Po této disciplíně podala naše výprava 3 protesty. Dva se
týkaly hniloby u startovního čísla 37 (J. Anděla) a 39 (J. Herzoga) a
jeden větru u st. č. 38 (H. Bartáka). Po ne zcela povedených opravách
byl nejlepší z našich, J. Anděl, na 38. místě (612 bodů), J. Herzog na
65. místě (548 bodů) a H. Barták na 80. místě (407 bodů) z 84
startujících. Disciplínu kácení vyhrál Gottfried Schädlich z Německa
(660 bodů), druhý v pořadí byl Hugo Bijsterveldt z Holandska (657
bodů), oba s pilou Husqvarna 372 XP a třetí Andre Pirson z Belgie (657
bodů) s pilou Stihl MS 460. Na 9. místě získal Bengt Rask ze Švédska
650 bodů. Bodové zisky v této rozhodující disciplíně soutěţe byly velmi
vysoké a naděje našich závodníků na slušný celkový výsledek mizivé.
V soutěţi juniorů obsadil J. Černý 19. místo (356 bodů) z 22
startujících. Vítězem se stal Dzmitry Karatkevitch z Běloruska se
ziskem 649 bodů s pilou Stihl MS 460. Na tomto místě je třeba se také
zmínit o digitálních měřících pomůckách, které oproti klasickému
měření odhalí s vysokou přesností chyby nepřesností na pařezu. Cena
soupravy měřicích pomůcek pro těţbu a technické disciplíny je ve výši
5000 EUR.
Nejvíce zastoupenou značkou motorových pil byla firma Stihl (38
x), z toho Stihl MS 460 (34x), pak následovala Husqvarna ( 37x), z
toho Husqvarna 372 XP (34x), dále Jonsered (23x), Dolmar (4x),
Motor SIC (2x) a Makita DCS (1x). V sobotu 18. srpna probíhaly
technické disciplíny na lyţařském stadiónu v Tehvandi. Celý průběh
jednotlivých disciplín byl přenášen několika televizními kamerami na
velkoplošnou obrazovku umístěnou na stadiónu.
Divácky zajímavou disciplínou byla výměna řetězu. Z českých
závodníků byl nejlepší J. Anděl, který časem 15,95 sek. a ziskem 110
bodů obsadil 34. místo, H. Barták 17,38 s (104 bodů, 43. místo), J.
Herzog 19,07 (98 bodů, 54 místo) a junior J. Černý 17,89 s (102
bodů, 10. místo). Vítězem disciplíny se stal Gerhard Briechle z
Německa časem 10,47 s (132 bodů, Stihl MS 460), druhý byl Balz
Recher ze Švýcarska s časem 10,56 s (130 bodů, Stihl 044) a třetí
Vadim Imankulov z Ruska s časem 10,97 s (130 bodů, Husqvarna 372
XP). Nezbývá neţ uvést, ţe vítěz této disciplíny z předchá-zejícího
mistrovství světa v Itálii, Robert Cuk ze Slovinska, by se svým

vítězným časem 12,28 s obsadil aţ 8. místo.
V disciplíně kombinovaný řez podal výborný výkon H. Barták,
který jedním z nejrychlejších časů a dobrou přesnosti získal 8. místo
se ziskem 188 bodů. J. Herzog se 162 body se umístil na 56. místě, J.
Anděl se 149 body na 71. místě a junior J. Černý se 118 body obsadil
19. místo. Vítězem disciplíny se stal Ilya Shvestov z Ruska se 197
body (Husqvarna 372 XP), druhý byl Gheorghe Ture z Rumunska se
194 body (Husqvarna 372 XP) a třetí Andres Olesk z Estonska se 192
body (Jonsered 2071). Vítěz z Itálie 2004, náš Jirka Kostrůnek, by se
192 body byl aţ čtvrtý.
V kombinovaném řezu máme závodníky, kteří se mohou
umisťovat na předních místech této disciplíny. Přesný řez byl jednou z
dalších disciplín, ve které jsme měli na přední umístění. Chybělo nám
ale trochu závodnického štěstí. Nejlepší z našich byl J. Anděl, který s
233 body obsadil 21. místo, J. Herzog s 230 body 30. místo, H. Barták
se 150 body 77. místo a J. Černý v soutěţi juniorů obsadil se ziskem
229 bodů 5. místo. U J.Herzoga je jen škoda špatných úhlů u 1.
kotouče, neboť druhý kotouč měl parametry 90,90,90, 0 mm. Vítězem
se stal Ole Kjaer Dánska ziskem 248 bodů (Jonsered 2071), druhý byl
Hannes Herzog z Rakouska s 246 body (Stihl 044) a třetí Lars
Strandell ze Švédska se ziskem 244 bodů (Husqvarna 372 XP).
V soutěţi juniorů byl nejlepší Alexandre Merisse z Francie s 239
body (Stihl MS 460). Před závěrečnou disciplínou odvětvování nebylo
jasné, kdo se stane mistrem světa. Bodové rozdíly mezi startujícími
byly velmi malé a kaţdá chyba se výrazně projevila na konečném
pořadí. Nejlepší z českých závodníků byl J. Anděl, který časem 24,56 s
a 422 body obsadil 18. místo, J. Herzog časem 24,67 s (362 bodů) 55.
místo, H. Barták časem 21,91 s (274 bodů) 78. místo. J. Černý v
juniorské soutěţi časem 28,52 s a s 306 body 17. místo. Vítězem v
odvětvování se stal Vadim Imankulov z Ruska s časem 16,48 s a 456
body (Husqvarna 372 XP). Na druhém místě se umístil Anto Laas z
Estonska časem 19,29 s a 444 body (Jonsered 2171 WH), třetí místo
obsadil Andres Olesk z Estonska časem 20,29 s a se 440 body (
Jonsered 2071). Tato disciplína rozhodla o celkovém vítězi.
Mistrem světa pro následující dvouleté období se stal Johann
Raffl z Itálie s celkovým počtem bodů 1619 startující s pilou Husqvarna
372 XP. Na druhém místě skončil Andres Olesk z pořádající země se
ziskem 1608 bodů s pilou Jonsered 2071 a třetí místo obsadil
Wolfgang Haidemann z Německa se ziskem 1608 bodů s pilou
Husqvarna 372 XP. Soutěţ juniorů vyhrál Patrick Walser z
Lichtštejnska (1501 bodů, Stihl MS 460), druhý byl Mik Hansen z
Estonska (1496 bodů, Jonsered 2171) a třetí Michael Stein z Německa
(1487 bodů, Dolmar PS 7900).
Z našich reprezentantů se nejlépe umístil Jiří Anděl, který skončil
na 24. místě (1526 bodů, Dolmar 7900), Jiří Herzog na 57. místě

(1400 bodů, Dolmar 7900), Hubert Barták na 79. místě (1123 bodů,
Husqvarna 372 XP). Jiří Černý v soutěţi juniorů obsadil 18. místo
(1111 bodů, Jonsered 2171).
Mistrovství světa bylo ze strany pořadatelské země precizně
připraveno a organizačně velmi dobře zvládnuto. Vyhlášením vítězů na
náměstí Keskväljak v Otepää bylo 27. mistrovství světa v práci s
motorovou pilou za účasti 27. států slavnostně ukončeno. Závěrem
pozvali pořadatelé mistrovství světa v roce 2008 všechny zúčastněné
do Belgie.

pozn.red.: našim reprezentantům, kteří bojovali na MS gratulujeme.
Čtenářům připomínáme, že další podrobnosti najdou na pravidelně
aktualizovaných webových stránkách školy
http://soules.cz/drevorubec.htm
Střední škola lesnická a zemědělská Svoboda nad Úpou
Školní rok začíná v pondělí 4. září 2006
I.A ročník Mechanizátor lesní výroby v 11 hod.
I.C studijní obor Mechanizace a sluţby v 9 hod.
(ostatní ročníky včetně nástavbového studia ve 13:30 hod.)
ředitel Mgr. Jan Korbelář
nahoru - obsah

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















REKONSTRUKCE VODOVODU … V týdnu od 11. do 15.9. 2006
budou zahájeny zemní práce od křiţovatky u čp. 32 po
křiţovatku u čp. 116. Provádíme rekonstrukci vodovodního
potrubí PVC, které bude nahrazeno litinou DN 80. Ţádáme Vás o
parkování Vašich automobilů v přilehlých ulicích. Po dobu
výstavby bude komunikace v tomto úseku uzavřena.
Předpokládaná doba výstavby - 1 měsíc. Během stavby dojde k
přepojení čp. 128, 127 a 116 na nově vybudovaný vodovod.
Objekty budou na počátku stavby napojeny na provizorní vedení
z důvodu plynulého zásobování vodou během stavby. Odstávky
vody pro zřízení provizoria a napojení na nový vodovod Vám
budou předem oznámeny. Děkujeme za pochopení a věříme, ţe
po dobu výstavby uvolníte parkovací plochu před čp 128, 127 a
nebudete vstupovat do staveniště. Pavel Báča, ved. technického
odd. VaK Trutnov a.s.
LYŢAŘSKÝ ODDÍL … pořádá od 9.9.2006 vţdy od 8 hodin ráno
pravidelné sobotní brigády na Duncanu pro členy lyţařského
oddílu TJ Svoboda. Bliţší informace p. Kadrmas - tel. 732 837
002
PŘIJMEME DOMOVNÍKA … Východočeská plynárenská a.s.
bude vypisovat výběrové řízení na domovnické sluţby na svém
rekreačním zařízení v Horních Albeřicích. Místo bude volné od
listopadu. Pokud se zajímáte o toto místo, zašle Vám na
poţádání paní Helena Tučková (referent nákupu) na sídle VČ
plynárenské a.s. na Praţské ul. 702 v Hradci Králové (PSČ 500
04) tiskopis "Povinnosti domovníka". Informace na tel. 495 060
724, 724 942 597, případně e-mail: helena.tuckova@rwevcp.cz
PRONAJMU GARSONIERU 32 m2 … v Maršově I. Ihned k
nastěhování. tel. 777 943 923
PRONAJMU BYT 1+1 + komora … na Rýchorském sídlišti s
přípojkou na Internet. Volný od 1. září 2006. informace na tel.
737 945 197.
VYMÉNÍME BYT 4+1 … v O.V. Na Rýchorském sídlišti za 3 +
1+ doplatek tel. 603 272 007
DEPRESE MUSIC BAR … ve Svobodě uvádí v sobotu 9. září
2006 TRAVESTI SHOW , vystoupení těch nejlepších (Manon,
Elzabeth a Daisy). Vstup 70 Kč,
rezervace 605 371 714 , otevřeno od
20:00 hodin.
Hledáme naši ztracenou
tříbarevnou kočičku … Nálezce
samozřejmě odměníme. Kontakt na
mobil 737 306 605 nebo 724 912 552.





VEČERNÍ KURZY ANGLIČTINY … Nový školní rok můţe začít i
pro Vás, pokud se chcete naučit základy anglického jazyka, či se
v něm zdokonalit! Přihlaste se do těchto večerních kurzů:
Angličtina pro naprosté začátečníky Angličtina pro ty, co uţ něco
umí - pokračovací kurz Angličtina pro mírně pokročilé Místo
konání: budova ZŠ Svoboda nad Úpou. cena: 1990,- Kč za
pololetí na tel.č. 603 591 552, e-mail: L.pospisilova@volny.cz
Rybářský krouţek … Se začínajícím novým školním rokem je tu
opět i rybářský krouţek !! Zápis do krouţku proběhne 13.září
2006 od 15.30hod do 17.30 hod. na našem rybníčku v
Albeřicích. Všichni zájemci jsou srdečně zváni !! Aktuální
informace na webových stránkách krouţku
www.rybymarsov.unas.cz Veškeré dotazy rád zodpovím na
tel.čísle 602 205 279 nebo e-mailem pytlak@centrum.cz
Vedoucí kroužku Radek Slováček



POJEĎTE S NÁMI DO DIVADLA … v úterý 26.9.2006 Divadlo NA FIDLOVAČCE - PRAHA
Představení: J. Patrick - "Paní S. v rozpacích" Rozmarná a
duchaplná komedie z pera významného amerického dramatika.
Hrají: Eliška Balzerová, Ladislav Trojan, M. Issová, I. Malkina a
další
Odjezd: 12,30 hod. - Trutnov - autobus. nádraţí Moţno také ve
12,05 hod ze Svobody n. Ú. - náměstí
Irena Hladíková Cestovní agentura Trutnov
Těšíme se na vaši návštěvu
Přihlášky: 604 749 163
Email: cestovniagenturahladikova@seznam.cz





Farnost sv. Kateřiny Alexandrijské v Mladých Bukách … si
vás dovoluje pozvat na koncert Mariánská úcta v době raného
baroka, který se uskuteční: v sobotu 9. září 2006 v 17:00 v
kostele v Mladých Bukách.
Zazní díla italských barokních skladatelů:G. Frescobaldi, A.
Banchieri, G. Caccini, A. Grandi, G. P. Cima, G. A. Rigatti, E.
dAstorga a G. B. Pergolesi
účinkují: Aneţka Mišoňová - soprán, Šárka Rotterová - alt,
Lenka Jiranová - violoncello, Vít Mišoň - varhany
Vstupné dobrovolné
Soutěţ o nejlepší fotografii z Krkonoš … Motto: Zajímavé a
neotřelé pohledy na nejvyšší české pohoří prostřednictvím
fotografií z jakéhokoliv ročního období. Krkonoše - svazek měst
a obcí a OREA HOTEL ARNIKA ve Špindlerově Mlýně vyhlásily

soutěţ o nejlepší - nejhezčí fotografii z Krkonoš s podtituly
"Veselé záţitky a postřehy!" "Krajina a lidé, za kulturou a
sportem, v horách a podhůří!"
Porota sloţená z odborných fotografů a marketingových
pracovníků zasedne v říjnu t.r. Nejlepší snímky budou oceněny
zajímavými a hodnotnými cenami. Ceny do soutěţe věnovali:
OREA HOTEL ARNIKA Špindlerův Mlýn, outdoorová agentura
Yellow Point, Sdruţení pro krkonošské produkty a Krkonoše svazek měst a obcí.
Hlavní cena: Zimní víkendový pobyt pro 2 osoby v OREA
HOTELU ARNIKA ve Šp. Mlýněa výlet na sněţném skútru od
agentury Yellow Point,
2.cena - Tradiční výrobky z Krkonoš od Sdruţení pro krkonošské
produkty,
3.cena - Fotografická publikace Krkonoš
Podmínky soutěţe: barevné i černobílé snímky, formát
minimálně 10 x 15 cm (300 DPI, minimálně 1.181 Pxl), jeden
autor zašle maximálně 3 fotografie, digitální foto pouze na CD.
Kaţdá fotografie nebo CD se štítkem: název práce, kategorie,
jméno a adresa autora.
Zásilku označenou FOTO a zpáteční adresou, zašlete na adresu:
Krkonoše - svazek měst a obcí, Klára Kroupová, Zámek 1, 543
01 Vrchlabí.
Fotografie klasické i digitální zasílejte do 30. září 2006.
Informace o soutěţi naleznete na www.krkonose.eu nebo
www.arnika.cz
Kontakt: Klára Kroupová, Krkonoše - svazek měst a obcí, tel.
499 405 732, KroupovaKlara@muvrchlabi.cz Linda
Zelenková, OREA HOTEL ARNIKA, tel. 499 433 171,
lzelenkova@arnika.oreahotels.cz
Dáša Palátková
nahoru - obsah

