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Úvodník - Šťastné a veselé
Šťastné a veselé proţití Vánoc, pevné zdraví a dobrou náladu do
nového roku 2007 Vám přeje starosta Města, radní, zastupitelé,
úředníci Městského úřadu i početná redakce lokálních novin Svoboda
fórum. Poslední dobou trochu trucuje letitá tiskařská mašina, na které
jsme vytiskli jiţ přes milion stránek. Budeme se muset zamyslet nad
dalším osudem našich novin.
Víme, ţe mnozí čtenáři dávají přednost tištěným novinám před
digitální formou. Jednoduchým řešením by bylo pouţít sluţeb
profesionální tiskárny, jak to praktikují jiţ řadu let naši sousedé.
Bohuţel bychom tím ztratili aktuálnost informací, protoţe doposud
jsme mohli zařazovat nové zprávy i během tisku.
Moţným řešením by byla i změna formátu - buď A5 (jako má
janskolázeňská Fontána) - nebo rozpůlení obalu (na dva listy A4), jako
jsme SF vydávali v prvních ročnících. Formát A4 tiskne naše mašinka
zatím ještě v pohodě.
Do třetice bychom mohli uvaţovat o promítání aktuálního
zpravodajství digitálním projektorem (na způsob kina) na třech
místech města - na Rýchorském sídlišti, v centrální části a v pečováku
- a pár výtisků barevného vydání dávat do čítáren a knihovny. To vše
jsou náměty na úvahu čtenářů a k přemýšlení do nového roku. Uvítám
Vaše návrhy.
St. Ondráček
nahoru - obsah

Sportovní zprávy
FITBOX
Váţení přátelé, nabízíme Vám novou
sportovní aerobní aktivitu při TJ Lokomotiva

Trutnov, která bude probíhat od prosince ve sportovním areálu Na
Nivách. Pokud máte zájem "hýbat se" těšíme se na Vaše návštěvy.
Budeme rádi pokud tuto informaci rozšíříte mezi své přatele, známé,
spolupracovníky, rodinné příslušníky.
Tomáš Břeň
tel: 603 828 272
email: bren@lokotrutnov.cz
web: www.lokotrutnov.cz
AMERICKÝ FOTBAL
Pro všechny zájemce!!! Po americkém
velvyslanci dorazil na Trutnovsko i americký fotbal. A
to nejen na návštěvu, ale natrvalo. Nově vzniklý tým
Rangers zahájil svou činnost pod vedením bývalého
hráče praţských Panthers a chystá na neděli 14. ledna
2007 od 15.30 vstupní testy pro nováčky ve věku
18+, v hale ZŠ Frimla v Trutnově. Zájemci se mohou
informovat na adrese rangers@e-mail.cz nebo na
tel.605 177 132.
LYŢOVÁNÍ
Připomínáme, ţe lyţařský výcvik dětí mateřských a základních
škol, pořádaný lyţařským oddílem ve Svobodě nad Úpou, bude
zahájen v pondělí 8. ledna 2007 v 15 hod v areálu lyţařského vleku
Duncan. Zápis bude tentokrát probíhat jinak: budˇna telefonu 605 877
858 nebo osobně, ale jiţ v pátek 5. ledna 2007 v areálu lyţařského
vleku Duncan (abychom se v pondělí jiţ nezdrţovali rozdělováním dětí
do druţstev). Cena poplatku je 200Kč na sezonu a moţnost zakoupení
celosezónní jízdenky. Novinkou je vytvoření druţstva snowboardistů,
ale zde budou platit určitá pravidla: přijímáme děti 1.-4. třídy (po
dohodě i starší), úplné začátečníky a počet je omezen na max.12 dětí
(příp. 2x12), trénovat budeme vţdy v pondělí, případně ještě ve
čtvrtek. Jinak ostatní je stejné jako u lyţařů. Kontakt na Evu
Tlachačovou, která vede snowboardový výcvik, je 604 671 571
Martina Holubová
PROGRAM NA VOLNÝ ČAS - VÁNOCE 2006
sobota 23.12.:
8:30-10.00, 10:00-11.30 florbal mix tělocvična ZŠ Mladé Buky (-so)
pondělí 25.12.:
13:00-15:00 florbal, volejbal tělocvična ZŠ Mladé Buky (-so)

úterý 26.12.:
10:00 stolní tenis Rýchorka Svoboda nad Úpou Petr Bureš
středa 27.12.:
10:00 stolní tenis Rýchorka Svoboda nad Úpou Petr Bureš
14:00 florbal, volejbal tělocvična Mladé Buky -so
čtvrtek 28.12.:
9:00 florbal, volejbal tělocvična Mladé Buky (-so)
15:00 šachy ZŠ Svoboda škola (-so)
pátek 29.12.:
9:00-11:00 bowling Club Svoboda nad Úpou p. Hedvičák, -so
VSTUP NA VŠECHNY AKCE VOLNÝ !!!
Bliţší informace na tel. 737 683 333 nebo 499 871 243
BASEBALLISTÉ SB RÝCHORY
se sejdou v pátek 29. prosince ve 20 hodin v Kalimeru na ulici 5.
května ve Svobodě nad Úpou. Účast hráčů nutná, příznivců vítaná!!
Dohodneme se na účasti v soutěţi 2007, práci s dětmi a mládeţí i
rozvoji pálkovacích her v našem regionu.
nahoru - obsah

Zprávy ze školy
1. Srdečně zveme všechny rodiče a občany Svobody nad Úpou na
"Vánoční zpívání", které se uskuteční ve čtvrtek 21.12.2006 v
kostele ve Svobodě nad Úpou. Ţáci školy si pro Vás připravili
vánoční koledy.
2. V úterý 19.12. a ve středu 20.12. odjedou ţáci 1.-5. třídy na
fotbalový turnaj do tělocvičny ZŠ Mládeţnická Trutnov.
3. V tomto týdnu si ţáci 9. třídy vyzkoušeli školní kolo olympiády z
ČJ. Soutěţ uspořádala paní učitelka Benová. Maximální počet
bodů byl 20.
Výsledky :
1. Behjoudiová Sorraja 15 bodů
2. Hrnčířová Barbora 14,5 b.
3. Kovaříková Zuzana 13,5 b.
Celkem si olympiádu napsalo 10 deváťáků.
4. Vedení ZŠ Svoboda nad Úpou přeje všem ţákům, pracovníkům
školy a obyvatelům Svobody nad Úpou krásné Vánoce a mnoho
štěstí v novém roce
5. Předvánoční oslava se spaním v ŠD. Letos jsme akci připravili
pro děti ze 2-4. třídy. Zúčastnilo celkem 21 dětí.Sešli jsme se v

pátek 8.12.v 17.30 hod. Připravili jsme si spaní v tělocvičně.
Potom jsme se odebrali ke slavnostně prostřenému stolu do
školní jídelny. Po vynikající večeři jsme si zazpívali vánoční
koledy a v malém testíku si ověřili znalosti pohádek. Zazvonil
zvonek a všichni jsme se odebrali do druţiny, kde na děti čekaly
krásné dárky. Aţ do sobotního časného rána si děti hrály, mlsaly
cukroví od maminek a všem nám bylo moc dobře. Ráno jsme
společně posnídali. Děti si vyrobily malý svícen, pohrály si s
novými hračkami a v 10,00 hod. se rozešly domů. Akce se i letos
vydařila. Největší odměnou pro nás byly rozzářené oči dětí.
Děkujeme za pomoc manţelům Ševcovým a pracovníkům školní
jídelny. Eva Procházková a Jaroslava Kasmanová - vychovatelky
ŠD.
DIGITÁLNĚ MLADÝMA OČIMA
V listopadové soutěţi zvítězil v kategorii II.
Lukáš Fencl snímkem "Já a Terezka"
LYŢOVÁNÍ
Připomínáme, ţe lyţařský výcvik dětí
mateřských a základních škol, pořádaný
lyţařským oddílem ve Svobodě nad Úpou, bude
zahájen v pondělí 8. ledna 2007 v 15 hod v
areálu lyţařského vleku Duncan. Zápis bude
tentokrát probíhat jinak: budˇna telefonu 605
877 858 nebo osobně, ale jiţ v pátek 5. ledna 2007 v areálu
lyţařského vleku Duncan (abychom se v pondělí jiţ nezdrţovali
rozdělováním dětí do druţstev). Cena poplatku je 200Kč na sezonu a
moţnost zakoupení celosezónní jízdenky. Novinkou je vytvoření
druţstva snowboardistů, ale zde budou platit určitá pravidla:
přijímáme děti 1.-4. třídy (po dohodě i starší), úplné začátečníky a
počet je omezen na max.12 dětí (příp. 2x12), trénovat budeme vţdy v
pondělí, případně ještě ve čtvrtek. Jinak ostatní je stejné jako u
lyţařů. Kontakt na Evu Tlachačovou, která vede snowboardový výcvik,
je 604 671 571
Martina Holubová
nahoru - obsah

Došlá pošta
OSNADO, spol. s r.o. - Poděkování

Touto cestou bychom chtěli za naši společnost poděkovat školní
jídelně ve Svobodě nad Úpou, zvlášť panu Poláčkovi, který nám
počátkem školního roku vyšel vstříc, s přijetím mezi strávníky jídelny.
Dále bychom chtěli poděkovat i personálu jídelny, který zabezpečuje a
připravuje stravu. Strava připravená v této jídelně je velice chutná,
pestrá a hlavně lehká.
Jsme rádi, ţe s přijetím mezi strávníky nebyl ţádný problém a
doufáme s další oboustrannou spokojeností. Touto cestou bychom dále
rádi popřáli Šťastné a Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 2007.
S pozdravem spokojení zaměstnanci OSNADA spol. s r.o.
Hedvika Pichová
Ve Svobodě nad Úpou dne 11.12. 2007
LYŢAŘI SE DOČKALI!!
Váţení,
Na Černé hoře, respektive na
Černohorském ledovci vyuţilo uplynulý
víkend lyţování přibliţné 450 lyţařů, a to na
sjezdovce Anděl, která byla pokryta 20 -30
cm technického sněhu. Pravidelný provoz
kabinové lanovky z Janských Lázní na
Černou horu zajišťuje denně "Černohorský
Express" dle jízdního řádu od 8.30 do 17.30 hodin. Lyţařský vlek
Anděl je v provozu v délce 500m. Provozní doba vleku je od 8.45 do
16.00 hodin. Na sjezdové trati bylo o víkendu 30cm technického
sněhu, v současné době sněţí. Denní lyţování za 300,-Kč pro dospělé,
pro děti do 10 let za 200,-Kč. V ceně jízdenky je zahrnuta zpáteční
jízda kabinovou lanovkou.
Běţecké tratě jsou na vrcholu Černé hory sjízdné. Nadále probíhá
technické zasněţování sjezdovky Anděl v délce 1400m. Předpokládaný
provoz celé sjezdovky Anděl je od pátku, budeme dále upřesňovat dle
aktuálního stavu na webových stránkách. Běţecké tratě jsou na
vrcholu Černé hory sjízdné. Nadále probíhá technické zasněţování
sjezdovky Anděl v délce 1400m. Předpokládaný provoz celé sjezdovky
Anděl od pátku, budeme dále upřesňovat dle aktuálního stavu.
Mgr. Petr Hynek
nahoru - obsah

Aktuality

Uspořádat zasedání Městského zastupitelstva v kongresovém
sále hotelu PROM byl vynikající nápad. Určitě potěšil nejen občany z
horních částí města (Rýchorské sídliště, Nový Svět, Maršov 2 ap.),
kteří to měli "za humny", ale i nás ze zbývajících městských částí,
protoţe jsme ani netušili, jak pěkné prostory, ideální pro různé
kulturní akce, v našem městě máme. Občané, kteří se nepřišli podívat,
přišli o mnoho.
Příjemné a klidné prostředí, diskrétní obsluha, vánoční výzdoba a
na stolech dokonce napečené a nacukrované buchty, které aţ na malé
výjimky povaţovali ke své škodě občané jen za dekoraci (ale byly
vynikající!!), Městský i stavební úřad měl silné zastoupení.
Zastupitelstvo se sešlo v kompletní sestavě. Vedle zkušených
harcovníků se občanům představila nová generace poslanců.
V čele stolu byl místostarosta Ing. Jiří Špetla, starosta Ing. Milan
Oravec, radní Petr Vlček a Mgr. Jan Hainiš. Na levém křídle seděli
poslanci Jarda Ritter, Dáša Berrová, Ing. Věra Javůrková a Lucie
Trnková, na pravém křídle Helena Bernardová, Ing. Václav Jiránek,
Mgr. Petr Hynek, MUDr. Dana Hůrková a MUDr. Karolína Feduňová.
Potěšila pěkná účast svobodských občanů, kteří pozorně sledovali
průběh celého jednání.

-so
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
starosta@musvoboda.cz








VÝZNAMNÁ ŢIVOTNÍ JUBILEA … pro Svobodu nad Úpou v
úrodném měsíci lednu oslaví pan Hynek Jakubíček, pan Karel
Švec, pan Leopold Galamboš, paní Kateřina Zdraţilová, paní
Zora Steinerová, paní Helena Ivanová, pan Horst Bena, paní
Zdena Kubiasová, paní Mária Suchardová, pan Otokar Lukeš a
pan Josef Staněk. Všem oslavencům přejeme do dalších let
pevné zdraví, dobrou náladu a hodně krásných, prosluněných
dní!
Důleţité upozornění občanům … Městský úřad sděluje
občanům, ţe z důvodu zavádění nového zákona o hmotné nouzi
budou sociální pracovnice MěÚ od ledna 2006 do dubna 2007 k
dispozici klientům pouze v úřední dny, t.j. pondělí a středa od
8,00 do 17,00 hodin.
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.
VOLNÁ MÍSTA … TEXLEN a.s. se sídlem v Trutnově hledá pro
provozovnu v Rudníku a pro závod Přádelna v Trutnově HSM
vhodné kandidáty na tyto práce:
Elektrikář - elektrotechnik (dvousměnný provoz) - Úpravna
Rudník
- SŠ v oboru s maturitou
- praxe min. dva roky
- znalost vyhlášky 50/78 Sb.
Provozní elektrikář (2 pozice) Úpravna Rudník (2směnný
provoz) a závod Přádelna (3směnný provoz)
- vyučen v oboru (praxe vítána)
- znalost vyhlášky 50/78 Sb.





Strojní zámečník (3směnný provoz) - Úpravna Rudník
- vyučen v oboru (praxe vítána)
- řidičský průkaz skup. C výhodou, ne podmínkou
Nabízíme 5 týdnů dovolené, příspěvek na stravování. Nástup
moţný hned.
V případě zájmu o některou z uvedených pozic kontaktujte paní
Moupicovou (Rudník) tel. 499 440 120 nebo paní Pouzovou
(Trutnov) tel. 499 733 401.
MO ČRS Horní Maršov … zahajuje tradiční prodej vánočních
kaprů ve vodárně u DUNCANU od 19.12.2006 do 23.12.2006, a
to vţdy od: 9-16 hod. Těšíme se na Vaší návštěvu a přejeme
příjemné proţití vánočních svátků.
Relaxační masáţe … uvolňovací techniky, automobilizační
cvičení, vyuţití reflexních bodů na nohou, KDE? Hotel Siréna
Janské Lázně, KONTAKT: 739 275 844, Marta Šaralová fyzioterapeutka
Moţnost zakoupení vánočních dárkových certifikátů: 15 minut 150,-Kč, 30 minut - 200,-Kč, 45 minut - 250,-Kč,(kaţdá
9.masáţ zdarma)
nahoru - obsah

