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Úvodník - PEVNÉ ZDRAVÍ A ÚSPĚŠNÝ ROK 2003!
Váţení spoluobčané, nejdříve dovolte, abych vám k novému roku
2003 popřála mnoho zdraví, spokojenosti a úspěchů.
Tímto dopisem chci poděkovat všem, kteří mi vyslovili důvěru,
kterou se budu snaţit nezklamat. Ve zkratce napíši některé plány,
které mám do začátku. Jsou dosti jasné a opírají se o program, se
kterým šla naše strana "Poctivě a s rozumem" do voleb. Prvořadým
cílem je zlepšit komunikaci mezi občanem a radnicí. Lidé by měli
otevřeně hovořit o svých problémech, návrzích, o své spokojenosti či
nespokojenosti se situací ve městě. Budu ráda, kdyţ kdokoliv přijde se
svoji připomínkou na úřad za mnou. Myslím ţe občané nebyli v
minulosti dostatečně informováni o plánech do budoucna a neměli ani
šanci se k problémům dostatečně vyjádřit. Prvopočátek změny je v
tom, ţe se kaţdý občan můţe vyjádřit k projednávaným bodům v
půlhodince před veřejným zasedáním zastupitelstva města. Od konce
ledna najdete na Rýchorském sídlišti (místo upřesním) a na Městském
úřadě instalovanou schránku na připomínky a náměty občanů.
Chystám také neformální schůzky s našimi podnikateli, kteří by měli
mít šanci vyjádřit své připomínky a náměty.
Toto, je prozatím všechno, co se týče komunikace. V některém z
příštích čísel SF bych vás ráda seznámila s chystanými akcemi, které
čekají nejen mě, ale i všechny zastupitele města.
Dagmar Berrová, starostka v.r.
Co najdete v dnešním čísle SF?






Dopis ředitelky Mateřské školy na Rýchorském sídlišti
Zprávu o veřejném (i neformálním) zasedání zastupitelstva
Zprávy, informace a inzerce z radnice (na obvyklém místě)
Kulturní nabídku trutnovského Národního domu
Nabídku šesti volných pracovních míst v místním závodě KRPA
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Dopisy čtenářů
MATEŘSKÁ ŠKOLA DĚKUJE
Dne 5. prosince 2002 navštívil naši mateřskou školu jiţ tradičně
Mikuláš. Děti mu přednesly několik básniček a zazpívaly písničko o
Mikuláši a čertovi. Všechny, které měly nějaký vroubek, slíbily
Mikuláši, ţe se polepší. Kaţdý dostal balíček s drobným dárečkem a
různými sladkostmi. Chtěla bych tímto poděkovat všem, kteří se na
obsahu balíčku podíleli.




paní Petrincová - sladkosti
paní Fiedlerová Zd. - sladkosti
paní Pešková - sladkosti v hodnotě 500,- Kč

Dále bych chtěla poděkovat paní Radce Celbové za upečení
perníčků, paní Machové za darování adventního věnečku se svíčkami a
paní Petře Hrušovské za darování plyšových hraček pro děti. Další dík
patří panu Marianu Báchorovi za smontování kadeřnického stolku pro
děti. A nemalý dík patří také Městskému úřadu ve Svobodě nad Úpou
za zakoupení hodnotných hraček pro vánoční nadílku pro naše děti. V
neposlední řadě bych chtěla také poděkovat své kolegyni - paní
učitelce Věře Kadlecové za práci, kterou dětem věnovala na zhotovení
a výzdobu naší mateřské školy.
Přeji všem našim spoluobčanům klidné a šťastné Vánoce a do
nového roku 2003 vykročení tou správnou nohou.
Za kolektiv MŠ na Rýchorském sídlišti
Eva Turynová, ředitelka
POZDĚ, ALE PŘECE!
Omlouvám se znovu paní ředitelce Turynové i všem, kterým se
dostane díků s kříţkem po funuse - tedy s vánočními gratulacemi a
díky za práci a dárky k Mikuláši aţ po Novém roce. Při čtrnáctidenní
frekvenci našeho kdysi týdeníku nemohu ani při největší snaze přepsat
na počítači všechny rukopisy, které dostanu pár hodin před noční práci
s tiskem a skládáním novin. Vynechat takový příspěvek také nemohu,
protoţe při současných platech učitelů a stavu pokladny školy (i
města) je poděkování obvykle jedinou moţnou odměnou za
mimořádnou činnost.
Všechny dopisovatele proto znovu prosím, aby mi své příspěvky
posílali buď mailem, nebo alespoň před víkendem, abych mohl datlovat
na počítači s patřičným předstihem. V posledních měsících mám stále
méně volného času díky moderní komunikační technice. Většina dětí
dnes vlastní mobily a nějak se dopátraly mého čísla. Při letošních

rozmarech zimy se mi často stává, ţe mě parta kluků poţádá, abych
přišel o víkendu nebo o prázdninách do tělocvičny. Na takovou ţádost
se těţko říká ne. Berete mou omluvu?
-so
VÍTE, CO VÁM HROZÍ?
Dostanu se k tomu po krátkém úvodu. Jsem sice redaktorem
našich lokálních novin, ale jsem také jejich čtenářem. Věřte mi, ţe se
zájmem čtu všechny příspěvky, které do novin dostávám. Dokonce
mnohem raději, neţ ty, které sám píšu. Bohuţel příliv a tím také podíl
obou uvedených zdrojů nebývá podle mého gusta. Pokud se vyskytne
v mém okolí nebo i v mé vlastní rodině něco, co by mohlo přinést
nějaký prospěch nebo naopak předejít některým problémům čtenářů,
tak neváhám a o své vlastní záţitky se rád se čtenáři podělím. A na to
je několik občanů v našem městečku nesmírně alergických. Chtěl bych
je proto včas varovat. Pokud nedostanu záplavu zajímavých příspěvků,
pustím se zřejmě do vyprávění o letošních Vánocích, během kterých
jsem narazil ne na tři, ale na desítku oříšků pro Popelku. Byly to nejen
kladné a příjemné záţitky, ale také různé problémy, které by měl znát
kaţdý, kdo se chystá na dovolenou za hranice snů.
Znovu ale opakuji. Vím, ţe mnoho mých bývalých ţáků, přátel a
známých bylo na různých exotických místech. Vím, ţe o Vánocích byl
ve Svobodě například Libor Michel, který úspěšně vystudoval, získal
zaměstnání a oţenil se ve Spojených státech. Jeho vyprávění o tom,
jak při zaměstnání a o prázdninách pracoval, a jak se na svoji budoucí
dráhu připravoval, by bylo počteníčko. Vím, ţe Jirka Hradecký byl
měsíc v Himalájích - a to by také bylo počteníčko. Vím, ţe za Martinem
Dudou odjel do Austrálie Pavel Míka (toho naši baseballoví fanoušci
důvěrně znají - jezdil k nám do Svobody na své náklady hrát dva
roky!!). Martin mi jiţ několik příspěvků poslal a další slíbil - a věřím, ţe
z Pavla také něco vyrazím. Pan Radko Tásler je na další výpravě - a
ten nám své záţitky dodává jiţ několik let.
Občas mě někdo z bývalých ţáků potěší, kdyţ mi řekne něco o
své ţivotní dráze, ale málokdo je ochoten nést svoji kůţi na trh. Takţe
znovu. Pište, nebo to zase odnese má rodina!
-so
nahoru - obsah
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1. - 31. 1.

KRAJINY BLÍZKÉ I VZDÁLENĚJŠÍ
Výstava fotografií MUDr. Ladislava Holuba kino Vesmír foyer
otevřeno vţdy v době promítání filmu

13. 1. pondělíAKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
prof. PhDr. Zdeněk Jirásek, CSc.: Československý
poúnorový exil a emigrace
Pořadatel: Český červený kříţ a Dům kultury Trutnov
Národní dům - malý sál 14.30 hodin
14. 1. úterý

BÁJEČNÁ INDONÉSIE - OBRAZEM A ZVUKEM
Cestopisný pořad s diapozitivy Mgr. Karla Wolfa Národní
dům
19.00 hodin, vstupné 40 Kč

17. 1. pátek ZIMNÍ COUNTRY VEČER
Provází Star West, hraje Pěna Národní dům
20.00 hodin, vstupné 55 Kč
19. 1. neděle ZIMNÍ RADOVÁNKY
Zábavné odpoledne pro děti náměstí Hraničářů
14.00 hodin, vstup zdarma (v případě nepříznivého
počasí Národní dům)
21. 1. úterý

MISTROVSKÁ LEKCE
Divadelní předplatné Národní dům
19.30 hodin, vstupné 140 Kč, předplatitelé vstup na
abonentky

26. 1. neděle PERNÍKOVÁ CHALOUPKA HADRFOUSD
další představení pohádkového cyklu Sedmikráska
kino Vesmír, 15.00 hodin, vstupné děti 20 Kč, ostatní 30
Kč
27. 1. pondělíAKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Oldřich Šlegr: Kamčatka 2002
Pořadatel: Český červený kříţ a Dům kultury Trutnov
Národní dům - malý sál, 14.30 hodin
27. 1. pondělíCESTA ZA VNITŘNÍ ROVNOVÁHOUČAKRY A
ČAKERNÍ SYSTÉM
Přednáška Ing. Viktora Pecna
Národní dům - malý sál, 19.00 hodin, vstupné 40 Kč

29. 1. středa DIVADLO SKLEP - BESÍDKA 2003
Národní dům, 19.30 hodin, vstupné 220, 230, 240 Kč
nahoru - obsah

Informace, zprávy, inzerce
Dagmar Berrová - musvoboda@mbox.volny.cz








LEDNOVÍ OSLAVENCI … Svá významná ţivotní jubilea oslaví v
lednu pan František Černý, paní Soňa Roudná, paní Helena
Ivanová, pan Vincenc Skrbek, paní Jiřina Ţáková, paní Marie Bílá
a paní Marie Nováčková. Všem oslavencům přejeme i do dalších
dnů, měsíců a let pevné zdraví, duševní pohodu a neutuchající
ţivotní elán.
ZMĚNY V UKLÁDÁNÍ DOMOVNÍHO ODPADU … připravil ke
schválení městskému zastupitelstvu pan Ing. Josef Hůrka. Návrh
najdete uvnitř listu. Občany určitě potěšilo rozšíření sluţeb:
Kontejnery na plast a papír jsou ze Sluneční stráně přemístěny
na autobusové nádraţí k zahradnictví Havrán. V nejbliţší době
bude také zvýšen počet kontejnerů na tříděný odpad (7
kontejnerů).
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ … městského zastupitelstva se koná v
úterý od 18ti hodin ve školní jídelně ZŠ na Kostelní ulici. Na
programu jednání je především schválení městského rozpočtu na
rok 2003, prodeje nemovitostí a změny vyhlášky o odpadech.
Občané budou mít opět moţnost přijít o půl hodiny dříve a
přednést své náměty, informace, kritiky a připomínky.
Neformálního pondělního jednání zastupitelstva se zúčastní také
Mgr. Houdek, kterého zřejmě naši čtenáři neznají, ale pamatují
si určitě na anketu, kterou organizoval v našem miniregionu
před několika lety a kterou jsme také v našich novinách
podporovali. Význam regionů (i miniregionu) je jeho parketa. V
době vstupu nových členů do Evropského společenství je
spolupráce obcí v regionech mimořádně důleţitá.
MĚSTSKÁ KNIHOVNA … je od pondělka 6. ledna 2003 opět
připravena slouţit svým čtenářům. Městská knihovna půjčila v
uplynulém roce přes 25 000 knih a časopisů. Knihovnu navštívilo
přes 3 200 návštěvníků. Do tohoto počtu se započítávají i čtenáři
z okolních obcí, kteří knihovnu hojně navštěvují. Jejich počet se
stále zvyšuje i díky nové sluţbě Internet, který je k dispozici od
srpna tohoto roku a kterou jsme uskutečnili díky dotaci z
Ministerstva kultury.V letošním roce chceme zahájit ukládání
fondu do databáze, abychom v budoucnu mohli zpřístupnit











čtenářům elektron. katalog. Díky podpoře Městského úřadu má
knihovna vybudovaný fond, který uspokojí široký záběr čtenářů.
Knihovna provádí běţné sluţby čtenářům jako například:
zprostředkování meziknihovních výpůjček, zajištění rešerší,
besedy se školní mládeţí. Do budoucna se snad podaří vyřešit i
letitý problém s prostory knihovny, které vzhledem k počtu
svazků jiţ nevyhovují.
ZÁPIS DO KURZU LYŽAŘSKÉHO VÝCVIKU PRO
ZAČÁTEČNÍKY proběhne v pondělí 6. 1. 2003 14:30 - 15:00 na
lyţařském vleku Duncan ve Svobodě nad Úpou. Zápisné na celou
sezónu činí 200,-Kč + platná sezónní jízdenka nebo bodová
jízdenka (začátečníci moţno bez jízdenky ). Lyţařský výcvik
probíhá kaţdé pondělí od 1500 - 1630 pod vedením zkušených
cvičitelů.
Za lyţařský oddíl Martina Holubová - telefon : 499 771 595 nebo
mobil 605 877 858
MLADÍ RYBÁŘI POZOR! Od nového roku se mění doba
schůzek rybářského krouţku z pondělků na středy,čas zůstává
stejný od 15.15.hod.Místo schůzek se také nemění ZŠ Horní
Maršov. Takţe nezapomeňte, ţe 8.1. 2003 ve středu začínáme!
Také prosím o za včasné odevzdání povolenek za předešlou
sezonu a nové fotografie na rybářskou legitimaci. Radek
Slováček, vedoucí krouţku
KIOSEK DUNCAN … je otevřen kaţdý den od 17:00 do 24:00
hodin. Na pivko a jiné pochutiny za přijatelné ceny Vás zvou
Havránovi.
KABINOVÁ LANOVÁ DRÁHA … Janské Lázně - Černá hora
společnosti MEGA PLUS s.r.o je v plném provozu. Sjezdovky
kryty technickým sněhem jsou permanentně upravovány!
KRKONOŠSKÉ PAPÍRNY a.s. závod 2, provoz Svoboda nad
Úpou přijme pro výrobní linku na pracovišti ve Svobodě nad
Úpou na dobu leden aţ březen 2003:
 3 strojvedoucí pro výsek desek, třísměnný nebo
nepřetrţitý provoz, poţadováno vyučení ve strojírenském
oboru
 3 pomocníky ke stroji na výsek desek, třísměnný nebo
nepřetrţitý provoz, vhodné i pro ţeny
Bliţší informace osobně nebo telefonicky v personálním oddělení
v Hostinném u paní Jiřičkové, tel. 499 01 316, nebo v provozu
Svoboda nad Úpou u pana Ondráčka, tel. 499 871 111.
nahoru - obsah

