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Vážení spoluobčané,

Rozhodli jsme se, že ještě do vánočních svátků vydáme jedno číslo novin navíc. Důvod je jednoduchý:
chceme vám popřát s malým dárkem a podělit se s
vámi o velmi zajímavou událost z posledních dnů
našeho města.
Čínská delegace, která navštívila některé
evropské země, se rozhodla, že z míst, které ji agentura připravila v České republice, si vybrala kromě
Karlových Varů či Českého Krumlova také Svobodu
nad Úpou. Zajímal je především moderní dopravní
terminál, ale musím říct, že byli nadšeni také našim
Domem s pečovatelskou službou. Tak nás navštívil 7.prosince pan Cui Yunfu – místopředseda poradní
asociace kraje Haishu, pánové Sun Yaobo, Li
Ping či Zhang Ningui atd., celkem jich bylo 9
a nezbytný tlumočník. Zajímali se o všechno
– školy, daně, poplatky, rozpočet…. Všichni
byli z města Ningbo, lze si ho prohlédnout na
internetu. Je o něco větší než Svoboda, má 720
tisíc obyvatel. Návštěvě se u nás moc líbilo,
po občerstvení a obědě se jim nechtělo odjet,
plánovaná dvouhodinová návštěva se protáhla
na 3,5 hodiny. No a my se ještě teď probíráme z
údivu.
Jako vánoční dárek jsme pro vás vybrali
několik starých pohlednic, na kterých uvidíte
mnoho zajímavostí, např. již dávno byly na
našem katastru 2 benzínové pumpy. Pohledy
jsme vybrali z archívu, internetového starého Trutnovska a knížky pohlednic pana
Antonína Tichého, poslední kousek je k mání v Infocentru na náměstí Svornosti.
Nebýt kalendáře, tak by člověk nevěřil, že bude konec roku. Dovolte mně
popřát vám krásné vánoční svátky, hodně sil, energie a dobré nálady v roce 2010.
Ing. Milan Oravec
starosta města
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Horská jazyková školka ve Svobodě nad Úpou
•
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Rádi bychom všem rodičům oznámili, že se co nevidět bude ve Svobodě nad Úpou,
ve vile Anna na Sluneční stráni, otvírat jazyková školka. Svobodu jsme si vybrali kvůli
její strategické poloze mezi Trutnovem, Pecí, Maršovem, Ml. Buky a Janskými
Lázněmi.
Vila Anna je krásná čtyřpodlažní vila s velkou
zahradou okolo.
A proč zrovna jazykovou školku a proč zrovna
my? Již třetím rokem podnikáme v Jánských
Lázních v jednom z penzionů. Rozhodli jsme se
proto natrvalo přesídlit sem. Můj syn
navštěvoval jazykovou školku v Praze a jeho
angličtina je skvělá, nechci ho o ni zde, na
čerstvém vzduchu, připravit. Doufám, že si
najde své zájemce i mezi vámi.
Všechny podnikatelské i "životní" projekty, mohou být úspěšné či naopak. Aby naše
podnikání bylo úspěšnější, dohodla jsem se s pražskou jazykovou školkou Baby Bee
na spolupráci. Pomůžou nám co nejrychleji vytvořit kreativní a profesionální zázemí
pro naše děti.
Brzy vás budeme informovat o termínech dní otevřených dveří, abychom se mohli
blíže seznámit.
Pro zvídavé rodiče přikládám kontakt. Můžete nás ve vile Anna navštívit.
Těším se na vás, na vaše otázky, připomínky, nápady, pozitivní kritiku, prostě na
všechno.
Budete-li mít zájem své dítě do školky přihlásit, pro první zájemce připravujeme
zvýhodněné ceny. Svým včasným rozhodnutím nás velmi potěšíte.
Veselé Vánoce a dětem hodně ovoce k Mikuláši.
Lucie Buková, 777 264 028, luciebukova@seznam.cz
Cormac Mountain Lodge s.r.o.
Komenského 821
514 01 Trutnov
IČO: 27445232
DIČ: CZ27445232
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