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Vážení spoluobčané,
hledání nových materiálů. Ke stanům se vyrábí i stanové
ložnice, sluneční střechy nebo variostřechy s apsidou.
Představte si, že zde za rok vyrobí až 1 500 stanů a 2 000
doplňků. Provozovna má pobočku v Holandsku, kde se
provádí servis a zde se ročně opraví až 2 000 stanů. Do
Holandska putuje produkce Japia a určitě velkou pýchou
ﬁrmy je vyjádření Nizozemské spotřebitelské organizace:
stan vyrobený v Japiu už byl dvakrát vyhlášen nejlepším
a nejkvalitnějším výrobkem roku. Kvalitu a preciznost
najdete i v reklamním sloganu: „stany bez kompromisu“.
V současné době ﬁrma zaměstnává 50 zaměstnanců ze
Svobody ale i Hostinného, Trutnova či Hajnice. Mnozí
zde pracují po generacích, jako rodina Moravcova a Hajdíkova. Noví zájemci o práci však musí na seznam čekatelů. Pochvalou pro vedení ﬁrmy je, že umožňují pracovat mladým maminkám či lidem se změněnou pracovní
schopností.
Dovolte mně všem popřát hodně sil a zdraví, Vám všem
pak pěkný zbytek zimy.
Ing.Milan Oravec
Starosta města

Dnes vám napíšu o zajímavém objektu našeho města,
kde sídlí ﬁrma JAPIO. Je v Horské ulici a vždycky se mu
říkalo – provazárna.

Továrnu na umělecké zámečnictví a strojírnu založil v
roce 1893 Wenzel Schneider. Stala se známou výrobou
bruslí a žehliček, či ozdobného kování k nábytku a představte si, že za první republiky zde byla první výrobna
vázání k lyžím v ČR. Po druhé světové válce zde vyráběli
populární sněhové brusle Tajfun. Potom zde byla opravdu
provazárna a pamětníci ještě našli kluba provazů ve studni. Určitě za pozornost stojí také zmínka o cestě z náměstí
do Janských Lázní. Tu začal stavět majitel panství Johann
von Silberstein v roce 1848, za sazenici lípy dal 1 zlatku.
Bohužel před mnoha lety byly lípy ořezány a dnes podle
znaleckého posudku, je jich mnoho v havarijním stavu a
určeno k pokácení. Musíme vysadit nové.
Novější historii už zná mnoho z nás. Byla zde provozovna národního podniku Úpavan a zde se již šily stany. O
informace z poslední kapitoly objektu jsem požádal ředitelku a jednatelku paní Ing.Annu Bouškovou.
V roce 1993 po privatizaci Úpavanu vznikla ﬁrma Japio,
jejíž vlastníci jsou – ﬁrma Jobado Beheer B.V. z Nizozemska a rodina Bouškova. Původní výroba byla zachována,
ale došlo k modernizaci v technologii strojového parku, či
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daňovou složenkou na poště nepodléhá poplatku.
Vzhledem k centrálnímu zpracování musí být údaje na
složenky předány ﬁnančními úřady v předstihu, aby mohly
být složenky doručeny poplatníkům včas, s ohledem na termín splatnosti 31. 5. 2009. Poplatníkům, kteří daň zaplatí
před vytisknutím složenek, se samozřejmě složenka neposílá. Zaplatí-li poplatníci daň v mezidobí mezi předáním
podkladů a doručením složenek, budou údaje na alonži
složenky sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti.
Podrobnější informace k dani z nemovitostí je možno
získat v oddělení majetkových daní Finančního úřadu
v Trutnově, Slezská 166, ve třetím poschodí, kanceláře
č. 312 a 316 nebo telefonicky na číslech 499801380-389.
Základní informace poskytují internetové stránky Ministerstva ﬁnancí a České dańové správy.
Ing. Hana Kuželová,
vedoucí odd.majetkových daní a ostatních agend,
Finanční úřad v Trutnově

ZPRÁVY Z RADNICE

INFORMACE FINANČNÍHO ÚŘADU
V TRUTNOVĚ
PRO POPLATNÍKY DANĚ Z NEMOVITOSTÍ
Ke dni 1. 1. 2009 nabyl účinnosti zákon č. 1/2009 Sb.,
kterým se mění zákon č. 338/1992 Sb., o dani z nemovitostí,
ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“). Oﬁciální
informace Ministerstva ﬁnancí k novele je zveřejněna na
stránkách www.mfcr.cz, kde naleznete také informační leták k dani z nemovitostí na rok 2009.
Jednou z nejvýraznějších změn je zrušení některých osvobození od daně ze staveb. S účinností od 1. 1. 2009 se
ruší osvobození podle ustanovení § 9 odst. 1 písm. g) zákona – tedy osvobození nových staveb obytných domů nebo
bytů v nových obytných domech. Osvobození lze poskytnout naposledy ve zdaňovacím období 2009, pokud stavba
byla dokončena do konce roku 2007. Dále došlo ke zrušení
osvobození po zateplení na základě stavebního povolení
dle ustanovení § 9 odst. 1 písm.r) zákona. Osvobození lze
poskytnout naposledy ve zdaňovacím období 2012, pokud
zateplení bylo provedeno do konce roku 2007.
S účinností od 1. 1. 2009 dále končí platnost koeﬁcientů
0,3 a 0,6 stanovených obecně závaznou vyhláškou pro
stavební pozemky, obytné domy, byty a samostatné nebytové prostory.
Vyhláškou ministerstva zemědělství č. 412/2008 Sb.,
o stanovení seznamu katastrálních území s přiřazenými
průměrnými základními cenami zemědělských pozemků,
došlo ke zvýšení průměrných cen zemědělských
pozemků.
Na základě výše uvedených novel dochází ke změně
daňové povinnosti velkého počtu poplatníků. Z titulu
těchto změn nemusí poplatníci podávat nové daňové
přiznání. Podle ustanovení § 13a zákona je povinen podat daňové přiznání do 31. ledna zdaňovacího období
poplatník, který nepodal daňové přiznání v některém z
předchozích zdaňovacích období, nebo u něhož došlo ve
srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím ke změně
okolností rozhodných pro vyměření daně. Dojde-li ve
srovnání s předchozím zdaňovacím obdobím pouze ke
změně sazeb daně, ke změně průměrné ceny zemědělských
pozemků, ke stanovení nebo změně koeﬁcientu nebo zániku osvobození uplynutím zákonem stanovené lhůty, daň
vyměří správce daně a výsledek vyměření se poplatníkovi
sdělí platebním výměrem nebo hromadným předpisným
seznamem.
O daňové povinnosti budou poplatníci rovněž informováni prostřednictvím daňových složenek,které jim budou doručeny poštou.
V letošním roce bude daňová správa pokračovat ve
využití nového způsobu zpracování a distribuce daňových
složenek na daň z nemovitostí. Složenky budou zpracovány
centrálně a rozesílány hromadně dodavatelskou ﬁrmou
jednotlivým poplatníkům. Je třeba aby poplatníci hlásili
správci daně případné změny v doručovacích adresách,
aby jim mohly být složenky řádně doručeny. Platba daně

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
USNESENÍ
Ze 42. jednání
Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 12. února 2009 od 8,15 hodin
MěÚ ve Svobodě nad Úpou
163/42/2009 Rada města schvaluje:
a) sponzorský příspěvek ve výši 10.000,- Kč
Domovu Sv. Josefa Žireč
b) sponzorský příspěvek ve výši 10.000,- Kč
Hospicu Anežky České Červený Kostelec
c) sponzorský příspěvek ve výši 5.000,- Kč
Římskokatolické farnosti Trutnov
d) sponzorský příspěvek ve výši 10.000,- Kč
Teamu mažoretek při ZŠ ve Svobodě nad
Úpou
e) sponzorský příspěvek ve výši 15.000,- Kč
Sportovnímu klubu Janské Lázně –
lyžařský oddíl
f) sponzorský příspěvek ve výši 10.000,- Kč
Holubové Petře – reprezentantce ČR v
běžeckém lyžování
g) sponzorský příspěvek ve výši 10.000,- Kč
Kroužku mladých hasičů ve Svobodě nad
Úpou
h) použití znaku Města Svobody nad Úpou
ve Velké turistické encyklopedii Královéhradeckého kraje
i) proplacení faktur za použití tělocvičen
pro zimní tréninky mladých fotbalistů
(pouze děti a dorost) MFC Svoboda nad
Úpou
164/42/2009 Rada města bere na vědomí:
Vyjádření pana Miroslava Procházky o
záměru využití pozemků, které požaduje
odkoupit (p.p.č.270/1, 265/3, 290/2 a 568).
Viz zápis
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165/42/2009 Rada města pověřuje:
Pana Báchora zpracovat návrh včetně cenových nabídek na vybudování 5 přístavků
pro kontejnery na Rýchorském sídlišti
Hlasování o usnesení:

pro: 5

proti: 0

Vítěz školního kola Olympiády v anglickém jazyce Honza
Juhász ( 8. třída) se zúčastnil okresního kola Olympiády
v anglickém jazyce ve Dvoře Králové nad Labem. V
nabité konkurenci obsadil výborné 7.- 8. místo. Honzovi
blahopřejeme a děkuje paní učitelce Ševčíkové za přípravu
na olympiádu.

zdržel se:0

Jednání bylo ukončeno v 9,30 hodin. Zápis z jednání byl
vyhotoven dne 13.2.2009. Příští jednání se uskuteční dne
26. 2. 2009 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě nad Úpou
Ing. Jiří Špetla
místostarosta
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STAVEBNINY PRO VÁS
NYPRO prod. MLADÉ BUKY
Mlýnská ul.

Ing. Milan Oravec
starosta města

AKCE PRO VÁS
02.03.-13.03.2009

BLAHOPŘÁNÍ

50% SLEVA NA VYBRANÉ DRUHY MATERIÁLU
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

V měsíci březnu r. 2009 oslaví svoje životní
jubileum paní Milada Jiránková, Ludmila
Dombaiová, Karla Břinčilová a pán Jiří Vlček
do dalších let přejeme pevné zdraví, pohody a
štěstí

15% SLEVA NA IZOLACE SKLADEM
DO VYPRODÁNÍ ZÁSOB

10% SLEVA NA SÁDROKARTONOVÉ SYSTÉMY
Z CENÍKU PRODEJNY
TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

UPOZORNĚNÍ PRO MAJITELE
ČTYŘNOHÝCH MILÁČKŮ

Dále nabízíme:
Dopravu materiálu
Výpočet spotřeby stavebního materiálu
Tónování omítek a barev
Dělení vybraných materiálů

Je čas nahlásit změny. Přihlásit pejska či odhlásit v případě
uhynu nebo předání novému majiteli. A také zaplatit místní poplatek ze psů, který je splatný do 30. 6. 2009 na č.
účtu 19-1303700359 kód banky 0800 Čs. spořitelena, variabilní symbol 1341 a speciﬁcký rodné číslo držitele psa.

www.nypro.cz
Tel:499 311 621,603 567 057

SNIŽOVÁNÍ POČTU „CIZÍCH“ STRÁVNÍKŮ
DPS SVOBODA NAD ÚPOU

STAVEBNÍ POVOLENÍ NEPŘIJDE POŠTOU,
ALE DO DATOVÉ SCHRÁNKY

Z důvodu omezené kapacity stravovacího provozu a
zvyšování počtu uživatelů pečovatelské služby jsme nuceni snižovat počet „cizích“ strávníků ve prospěch klientů
patřících do cílové skupiny Pečovatelské služby ve Svobodě
nad Úpou s platností od března 2009.
Děkujeme za pochopení.

Korespondence se státními institucemi, soudy, radnicemi
nebo zdravotními pojišťovnami, dosud téměř výhradně
papírová, může už od července probíhat elektronicky.
Převzato z Hospodářských novin ze dne 18.2.2009

Pro kontakt s institucemi postačí jen tzv. datová schránka,
kterou si bude moci každý zřídit zdarma. Odpadnou tak
podvečerní fronty na poštách, protože schránky nahradí
doporučené zásilky a také dopisy do vlastních rukou.
Pomocí datové schránky budou moci lidé, živnostníci i
ﬁrmy podat například daňové přiznání nebo přihlásit
zaměstnance k nemocenskému pojištění. Od úřadů naopak
do své schránky dostanou třeba elektronické stavební povolení nebo předvolání k soudu.

Na Městském úřadě ve Svobodě nad Úpou Vám
poskytneme výpis z bodového registru řidičů
prostřednictvím služby Czech POINT jen za 50 Kč.

Něco jako e-mail
“Datová schránka je něco jako e-mailová schránka. Jen je
dobře zabezpečená a slouží pouze ke komunikaci s úřady,”
říká Ivan Straka, redaktor časopisu Inside o informačních
technologiích.
Například daňové přiznání lze podat elektronicky už od

ŠKOLA
Okresní kolo Olympiáda v anglickém jazyce
Mgr.Jan Hainiš, vydáno: 13.2.2009
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roku 2002. Je k tomu ale nutný elektronický podpis, jehož
získání a používání není moc jednoduché. Podle statistik
Ministerstva ﬁnancí bylo loni elektronicky podáno jen
necelých 160 000 daňových přiznání.

KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ
PROGRAM NA BŘEZEN 2009
Telefon a záznamník : 499 875 121
e-mail : kino@janske-lazne.cz

“Někteří konzervativní úředníci mohou mít s datovými
schránkami stejný problém jako s celou elektronickou komunikací,” tlumí optimismus Ivan Straka z časopisu Inside.
“Přístup do datové schránky bude stejně jednoduchý jako
používání internetového bankovnictví,” říká náměstek
ministra vnitra Zdeněk Zajíček, a dodává: “Úřady musí
každému majiteli datové schránky zasílat písemnosti
přednostně právě do ní.”

CESTA NA MĚSÍC 3D

6.3. pátek v 19,30

NOCI V RODANHTE

8.3. neděle v 19,30

KDOPAK BY SE VLKA BÁL

18.3. středa v 18,00 MADAGASKAR 2
20.3. pátek v 19,30 UNDERWORLD 3 : VZPOURA
LYCANŮ
22.3. neděle v 19,30 AUSTRÁLIE
25.3. středa v 19,30 LÍBÁŠ JAKO BŮH
27.3. pátek v 18,00 PEKLO S PRINCEZNOU
29.3. neděle v 19,30 JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL
A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM

DÁMY NA ÚTĚKU
Divadelní scéna
Od:
4.3. 2009
Do:
4.3. 2009
Místo:
Národní dům
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz
V rámci předplatného „K“ (komorní profesionální divadlo) uvidíte DÁMY NA ÚTĚKU - tragikomedii, road
movie pro dvě herečky. V režii Alexandra Gregara hrají
Marie Kleplová a Jarmila Vlčková.

Datové schránky jsou od července povinné jen pro ﬁrmy a
úřady. “Některé z nich se také zapojí do pilotního provozu,
který bude probíhat od května do června,” říká Petr Stiegler,
který má projekt na starosti v České poště.
Od projektu si Ministerstvo vnitra slibuje úspory za
poštovné, papír a tisk. “Náklady na úřední korespondenci se
pohybují kolem 2 miliard korun ročně,” upřesňuje Zdeněk
Zajíček, a dodává: “Úspory kolem 200 milionů korun
půjdou na provoz datových schránek.” Podle ministerstva
by o novinku měli mít zájem především uživatelé internetového bankovnictví, kterých je dnes kolem milionu.

středa 4. 3. * Národní dům * 19.00 hodin * vstupenky v
ceně 230 Kč budou v předprodeji od 16. 2., předplatitelé
„K“ vstup na abonentky

ZMĚNA ORDINAČNÍCH HODIN
PRAKTICKÉHO LÉKAŘE VE SVOBODĚ
NAD ÚPOU OD 1. BŘEZNA 2009

DIVOKEJ BILL
Hudební akce
Od:
25.3. 2009
Do:
25.3. 2009
Místo:
Národní dům
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz

(MUDr. Jarmila Oravcová)

8 -9
8 - 12

4.3. středa v 18,00

15.3. neděle v 19,30 LABYRINT LŽÍ

Pro ﬁrmy a úřady povinně
Běžný občan nebo živnostník si může vybrat, zda začne
novinku využívat, nebo bude dál chodit na poštu.

Čtvrtek
Pátek

RALLYE SMRTI

13.3. pátek v 19,30 DEN, KDY SE ZASTAVILA ZEMĚ

Schránky budou umožňovat také práci s elektronickými
formuláři. O nové zprávě ve schránce se její majitel dozví
prostřednictvím e-mailu nebo SMS. “Žádost o založení
schránky lidé podají na pracovištích Czech Point,” říká
Zajíček, a dodává: “Zřízení schránky bude zdarma.” Místa
Czech Point budou sloužit také k přístupu do datových
schránek pro všechny, kdo nemají přístup k internetu.

8 – 12
8 – 12
12 - 16

1.3. neděle v 19,30

11.3. středa v 19,30 OCAS JEŠTĚRKY

Zákon zavádějící datové schránky počítá také s přílohami,
které jsou součástí mnoha úředních dopisů a žádostí.
Žadatel o stavební povolení tak připojí ke své žádosti
třeba elektronické vyjádření památkářů a vše odešle na
úřad pomocí datové schránky.

Pondělí
Úterý
Středa
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13,30 – 15
13,30 – 15
16,00 - 18 (pouze pro pracující
nebo objednané
pacienty)
DPS

Koncert bez židlí
Předprodej vstupenek v ceně 230 Kč zajišťuje od 16. 2. recepce Národního domu a Turistické informační centrum
5
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Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov
BŘEZEN 2009

PROJECT WINGS

www.dktrutnov.cz

Kulturní akce
Od:
2.3. 2009
Do:
2.3. 2009
Místo:
Národní dům
Pořadatel: Dům kultury Trutnov
www:
http://www.dktrutnov.cz

2. 3. pondělí PROJECT WINGS
Stepová show taneční skupiny Wings, host:
Jiří Korn
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné
290, 270, 250 Kč

Stepová show taneční skupiny Wings
Host: Jiří Korn
Představení se volně inspiruje příběhem samotného
zrození seskupení Wings. Experimentální hudební styl
skupiny Cartonnage, která bude představení doprovázet, přenese diváky z dávné doby syrového stepu do prostředí moderních rytmů města.
Step jako taneční forma není mrtvá! Zrodil se nový
fenomén - tzv. „street step“, při kterém diváci prožívají
doslova adrenalinový šok! Step se vydal zpět do ulic, ke
svému divákovi, zpět do rušného života velkoměsta. K
tomuto principu se Wings hrdě hlásí. Talent a nadšení
se v jejich projevu spojuje s profesionalitou a kvalitou
jejich taneční techniky, kterou vypilovali u mnoha slavných stepařů z Broadwaye. V závěrečné části programu
se představí „jako třešnička na dortu“ Jiří Korn.
Účinkují: Jan Bursa, Pavel Strouhal, Václav Muška,
Carli Jefferson, host: Jiří Korn.
pondělí 2. 3. ** Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné
290, 270, 250 Kč
Předprodej vstupenek zajišťuje od 2. 2. recepce Národního
domu a Turistické informační centrum

DRUHÝ JARNÍ PLES

4. 3. - 3. 5.

PĚTIKVÍTEK
Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby žáků ZŠ Komenského
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu

4. 3. středa

DÁMY NA ÚTĚKU
Divadelní předplatné „K“
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné
230 Kč, předplatitelé „K“ vstup na abonentky

8. 3. neděle

O POSVÍCENÍ V HUDLICÍCH ANEB
OLDŘICH A BOŽENA
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 8 let
kino Vesmír - foyer ** 15.00 hodin ** vstupné: děti 35 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 50 Kč
Pozor! Představení se uskuteční ve foyer kina
- kapacita míst je omezena! Využijte předprodeje vstupenek.

9. 3. pondělí AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Pavel Toufar: Člověk a Měsíc
Pořad k 40. výročí přistání prvních lidí na
Měsíci je připraven ve spolupráci s Hvězdárnou v Úpici
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin

Kulturní akce
Od:
7.3. 2009 20:00
Do:
7.3. 2009
Místo:
Národní dům
Pořadatel: Středisko volného času, Trutnov
V programu vystoupí Kamila Nývltová - ﬁnalistka soutěže X Factor, sólistka pražských divadel Broadway a
Hybernia; trutnovská taneční skupina Defect de Ice;
taneční skupina Ryngle z Pardubic - irské tance; děti z
kroužků SVČ s ukázkami break dance, country stepu,
rokenrolu, mažoretkového sportu. O půlnoci proběhne
losování vstupenek - hlavní cenou je zahraniční zájezd.
Večerem bude provázet moderátor Štefan Švestka.
Předprodej vstupenek od 1. 2. v kanceláři SVČ Trutnov
- Margita Palková, tel. 604 828 186, e-mail: Palkova@svctrutnov.cz nebo v Turistickém informačním centru.

9. 3. pondělí PERU
Petr Niesig - cestopisný pořad
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč
21. 3. sobota DRAČÍ PUTOVÁNÍ
Procházka Trutnovem pro rodiče s dětmi
spojená s promítáním ﬁlmu Lovci draků
Akce v rámci projektu „Rok trutnovského draka 2009“
sraz na Krakonošově nám. u kašny ** 14.00
hodin ** startovné 5 Kč (startovné nezahrnuje vstupné na ﬁlm, které činí 35 Kč)

TANEČNÍ ZÁBAVA
Kulturní akce
Od:
7.3. 2009 20:00
Do:
7.3. 2009
Místo:
Restaurace Voletiny
Pořadatel: Sdružení občanů Voletin

22. 3. neděle O SNĚHURCE
Sedmikráska - Divadelní scéna pro děti
Představení pro děti od 4 let v rámci
Světového dne divadla pro děti a mládež
kino Vesmír ** 15.00 hodin ** vstupné:
děti 35 Kč (tyto vstupenky jsou slosovatelné), ostatní 50 Kč

K tanci a poslechu hraje Miroslav Vosáhlo. Kontakt: tel. 737
376 747, vstupné 100 Kč (předprodej vstupenek od 6. 2.)
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KRNAP využívá expertní skupinu jako „nezávislý poradní orgán“ při rozhodování ve vybraných konﬂiktních
případech.

22. 3. neděle LO STUPENDO ANEB TENOR NA
ROZTRHÁNÍ
Divadelní předplatné „D“
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné
250 Kč, předplatitelé „D“ vstup na abonentky

Expertní skupina, která byla pověřena vypracováním
stanoviska ve věci „Zajištění souladu rozvoje sjezdového
lyžování na území KRNAP a jeho ochranného pásma se
zájmy ochrany přírody“, byla složena z odborníků, zabývajících se krajinným plánováním a problematikou ochrany
přírodních hodnot v kontextu trvale udržitelného rozvoje.
Členy expertní skupiny byli Prof. Josef Fanta, CSc., RNDr.
Jan Štursa, Ing. Jiří Hušek, RNDr. Pavel Klimeš. Expertní skupině předsedal Ing. Otakar Schwarz za Správu
KRNAP.

23. 3. pondělí AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU

prof. PhDr. Vladimír Wolf: Opevněné
hrádky na Trutnovsku jako součást osídlovacího procesu
Pořadatel: Český červený kříž a Dům
kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin
23. 3. pondělí KUBA

Miloš Šálek - cestopisný pořad
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč
25. 3. středa

DIVOKEJ BILL
NEKONEČNÉ ŠŇURNÉ
Host: ENTER nebo ŠTALAVA
Koncert bez židlí
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné v
předprodeji 230 Kč, v den koncertu 250 Kč

28. 3. sobota

SEXTÁNKY
Představení v rámci Divadelního trojlístku
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 85 Kč

29. 3. neděle

VYNÁŠENÍ SMRTKY
Tradiční vítání jara
zahájení v kině Vesmír ** 15.00 hodin **
bez vstupného

2 0 0 9

Stanovisko expertní skupiny dělí záměry lyžařských areálů
na dvě skupiny: návrhy, které z hlediska zásadních střetů
s legislativou na ochranu přírody a krajiny realizovatelné
nejsou, a návrhy, o nichž je možné jednat. Výjimečně, v
některých odůvodněných případech, bylo doporučeno
hledat kompromis, který by umožnil splnit účel záměru
při minimalizaci negativního vlivu na přírodní prostředí.
Mezi takové projekty patří i propojení lyžařských areálů
ve Špindlerově Mlýně. Správa KRNAP nemá momentálně
žádné nové žádosti na rozšíření sjezdových tratí apod.,
které by Správa národního parku měla z hlediska ochrany
přírody posoudit, případně povolit.
Správa KRNAP zapracovala výsledky expertní skupiny do
návrhu Plánu péče o Krkonošský národní park, který bude
pro orgány ochrany přírody a krajiny závazný. Konečné
stanovisko obsahuje analýzu současného stavu i možného
rozvoje obcí ve vztahu k aktivitám sjezdového lyžování s
výčtem rizik, která tato řešení přinesou.

VELIKONOČNÍ INSPIRACE
Ukázky rukodělné tvorby
Národní dům ** otevřeno: 9 - 12 a 13 - 17
hodin ** vstupné 5 Kč
Změna programu vyhrazena!
Přehled nezahrnuje nabídku pořadů pro školy.

31. 3. - 2. 4.

Výsledky práce expertní skupiny představilo MŽP ČR
15. prosince 2008 na tiskové konferenci v Praze. Bližší
informace jsou stále ke stažení na www.mzp.cz, v sekci
věnované novinářům.

TISKOVÁ ZPRÁVA
Vrchlabí 12. února 2009

Rozšíření areálů sjezdového
lyžování v Krkonoších

Bližší informace:
Alena Drahná, mluvčí Správy KRNAP
tel.: 737 272 557, e-mail: mluvci@krnap.cz

Správa Krkonošského národního parku se často
setkává s dotazy na možný rozvoj sjezdového lyžování v
Krkonošském národním parku jako na souhrnný výsledek
expertní skupiny, která se touto problematikou zabývala v
loňském roce. Ta rozdělila předložené záměry lyžařských
areálů do dvou skupin: návrhy, které z hlediska zásadních
střetů s legislativou na ochranu přírody a krajiny realizovatelné nejsou, a návrhy, o nichž je možné jednat.

VOLETINY
V PROMĚNÁCH
Výstavy a umění
Od:
28.2. 2009
Do:
31.12. 2009
Místo:
Dům pod jasanem - Tkalcovské muzeum
Pořadatel: Dům pod jasanem

Ing. Jan Hřebačka, ředitel Správy KRNAP, ustavil expertní
skupinu v roce 2008 se souhlasem Ministerstva životního
prostředí ČR, jakožto zřizovatel Správy KRNAP. Správa

Výstava zachycuje změny a život Voletin od války po
současnost
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Zmizelý Špindlerův Mlýn
- výstava
Tato výstava vás provede všemi částmi Špindlerova Mlýna – samotným centrem města, Bedřichovem, Svatým
Petrem, Krausovými boudami.
Augustiniánský klášter 10.2.2009
Vrátíte se do zmizelého Špindlu na přelomu 19. a 20.
století a dýchne na Vás atmosféra poklidu a pohody s
rozvolněnou zástavbou a udržovanými loukami. Výstava potrvá do 19.4.2009

JAN SALVET:
OBRAZY A GRAFIKA
Výstavy a umění
Od:
9.1. 2009
Do:
7.3. 2009
Místo:
Galerie Dračí ulička
Pořadatel: Galerie Dračí ulička
Otevřeno ve dnech školního vyučování od 8.00 do 16.00
hodin.

EXPEDICE PAMÍR 2008
Výstavy a umění
Od:
19.1. 2009
Do:
12.3. 2009
Místo:
Výstavní prostor Městského úřadu
v Trutnově
Pořadatel: Galerie města Trutnova
Ve výstavních prostorách Městského úřadu v Trutnově probíhá od poloviny ledna výstava fotograﬁí nazvaná
Expedice Pamír 2008. Její speciﬁkum spočívá v tom, že
ideové jádro netkví v prezentaci apriori uměleckých fotograﬁí, ale jde o dokument jednoho obdivuhodného lidského putování. Autorem je Jaroslav Bartoš, trutnovský
dobrodruh, který byl členem čtyrčlenné expedice, jež jako
první česká výprava dosáhla vrcholku Pik Karla Marxe
(6723 m n.m.) v Tádžikistánu. Záběry z pustých velehor
jsou doplněny fotograﬁckými portréty místních obyvatel,
které autor označil za „čisté duše Pamíru“. Výstava je přístupná v pracovní dny až do 12. března 2009.
8
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všechna jeho setkání, lásky, radosti, životní prohry i
smutek ze smrti blízkých. Režie: David Fincher. Hrají: B.
Pitt, C. Blanchett, J. Ormond aj.
Do 12 let nevhodné ** titulky ** 166 min. ** vstupné 70 Kč

KINO VESMÍR
PROGRAM
Revoluční 20, Trutnov
tel., fax: 499 815 717, e-mail: kinovesmir@dktrutnov.cz
Začátky představení
pouze v 19.00 hodin,
pokud není uvedeno jinak.

12. čtvrtek
ZAMILOVANÁ ZVÍŘATA
Francouzský dokumentární ﬁlm. Rok co rok celá planeta
zní zpěvem, reptáním a výkřiky - milostným voláním zvířat.
Prostřednictvím nádherných a dojemných obrazů jsme
zváni na cestu do různých koutů světa, abychom zhlédli ty
nejneobyčejnější milostné eposy. Režie: L. Charbonnier.
Mládeži přístupno ** titulky ** 85 min. ** vstupné 65 Kč

BŘEZEN 2009
1. neděle
CESTA NA MĚSÍC 3D
Belgický animovaný ﬁlm. Příběh tří malých much, které
se stanou součástí prvního přistání na Měsíci. Napínavé a
dojemné vesmírné dobrodružství pro všechny generace v
trojrozměrné verzi. Režie: Ben Stassen.
Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno
česky ** 85 min. ** vstupné 70 Kč

13. pátek 14. sobota 15. neděle
LOVECKÁ SEZÓNA 2
Americká animovaná komedie. V tomto druhém díle
grizzly Boog a jelen Elliot zachraňují z lidského zajetí
svého kamaráda - jezevčíka Buřtíka. Režie: Matthew
O’Callaghan, Todd Wilderman. V českém znění: O. Brzobohatý, T. Racek, J. Ježková a další.
Pouze od 15.30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno
česky ** 76 min. ** vstupné 65 Kč

1. neděle
CHE GUEVARA - REVOLUCE
Americko - francouzsko - španělské válečné drama. Dne
26. listopadu 1956 se Fidel Castro plaví s osmdesáti povstalci na Kubu. Jedním z nich je i Che Guevara, argentinský doktor, který se během kubánské revoluce stane jejím
hrdinou. Režie: Steven Soderbergh. Hrají: B. Del Toro, D.
Bichir, S. Cabrera, V. Rasuk a další.
Pouze od 17.30 hodin! ** mládeži nepřístupno ** titulky **
131 min. ** vstupné 65 Kč

13. pátek 14. sobota 15. neděle
DENÍK NYMFOMANKY
Španělské erotické drama. Val je posedlá sexem. Vzdá se
lukrativního zaměstnání a stane se prostitutkou v luxusním privátním klubu. Postupně však odhaluje i stinnou
stránku tohoto „povolání“ - násilí a drogy. Režie: Christian Molina. Hrají: G. Chaplin, L. Sbaraglia aj.
Pouze od 17.30 hodin! ** do 18 let nepřístupno ** titulky **
100 min. ** vstupné 80 Kč

3. úterý 4. středa
PO PŘEČTENÍ SPALTE
Americko - britsko - francouzská černá komedie. Když
agenta CIA propustí z práce kvůli nadměrnému pití,
začne psát paměti. Tím spustí kolotoč nepředvídatelných
událostí. Režie: Ethan a Joel Coenovi. Hrají: G. Clooney,
B. Pitt, F. McDormand, J. Malkovich a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 96 min. ** vstupné 70 Kč

16. pondělí
REKVIEM ZA SEN
PROJEKT 100
Americké drama. Příběh strmého životního pádu židovské
vdovy Sarah Goldfarbové, jejího syna Harryho, jeho
přítelkyně Marion a černošského parťáka Tyrona. Režie:
Darren Aronofsky. Hrají: E. Burstynová, J. Leto, J. Connellyová a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 102 min.
** vstupné 60 Kč

5. čtvrtek 6. pátek 7. sobota 8. neděle
LÍBÁŠ JAKO BŮH
Česká komedie. Muž mezi dvěma ženami a žena mezi dvěma
muži - to jsou motory komedie poháněné pošetilostmi i
sny, kterým podléhají zamilovaní, nemilovaní i žárliví.
Režie: Marie Poledňáková. Hrají: K. Magálová, O. Kaiser,
E. Holubová, J. Bartoška, M. Šteindler a další.
Mládeži přístupno ** 115 min. ** vstupné 80 Kč

17. úterý 18. středa
UNDERWORLD: VZPOURA LYCANŮ
Americký akční horor. Třetí díl série Underworld se zabývá
podstatou krvavého boje mezi aristokratickými upíry
a barbarskými Lycany (vlkodlaky), který se táhne již po
staletí. Režie: Patrick Tatopoulos. Hrají: M. Sheen, R. Mitra, B. Nighy, S. Macintosh a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 92 min. ** vstupné 70 Kč

10. úterý 11. středa
PODIVUHODNÝ PŘÍPAD BENJAMINA BUTTONA
Americké drama. Příběh začíná na konci 1. světové války
v New Orleans. Postupně s hlavním hrdinou prožijeme
9
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19. čtvrtek 20. pátek
VÝMĚNA
Americké drama. Příběh ženy, které se po zmizení syna
policie snažila vnutit úplně cizí dítě. Podle skutečné
události z přelomu 20. a 30. let minulého století natočil
režisér Clint Eastwood. Hrají: A. Jolie, J. Malkovich, C.
Feore, J. Donovan a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 142 min.
** vstupné 65 Kč
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ky, které vypráví na dobrou noc své neteři a svému synovci. Když se pak pokusí pomoci své rodině vyprávěním jednoho fantastického příběhu za druhým, vypukne naprosté
šílenství. Režie: A. Shankman. Hrají: A. Sandler, K. Russell, R. Grifﬁths a další.
Pouze od 17.30 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno
česky ** 99 min. ** vstupné 70 Kč
30. pondělí
NĚCO Z ALENKY
PROJEKT 100
Československo-švýcarský animovaný ﬁlm. Jedinou
hranou postavou ﬁlmu je Alenka. Její doprovod tvoří
bizarní loutky a kulisy vyrobené z kostí, kůží a kožešin,
často používané jsou i nože a nůžky. Snímek je autorovou vzpomínkou na dětství a zároveň pokusem evokovat
prožitek dětství také v divácích. Režie: Jan Švankmajer.
Mládeži přístupno ** 84 min. ** vstupné 60 Kč

21. sobota
LOVCI DRAKŮ
Francouzsko-německo-lucemburský animovaný ﬁlm.
Připravte se na průzkum ostrovů, kde nebezpečí číhá na
každém kroku a draci se na Vás pohrnou ze všech stran.
Režie: G. Ivernel, A. Qwak. Uvádíme v rámci akce pro
děti „Dračí putování“.
Pouze od 16.00 hodin! ** mládeži přístupno ** mluveno
česky ** 80 min. ** vstupné 35 Kč

31. úterý 1. středa (duben)
ONI
Americký horor. O tom, co se 11. února 2005 událo v chatě
rodiny Hoytových, stále nemáme tak docela jasno. Jisté
je, že se ve čtyři ráno ozvalo klepání na dveře a za nimi
zvláštní hlas. V zájmu přežití zašli Kristen a James daleko
za hranice toho, čeho si mysleli, že jsou schopni. Režie:
Bryan Bertino. Hrají: L. Tyler, S. Speedman, L. Margolis
a další.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 85 min. ** vstupné 65 Kč

21. sobota 22. neděle
JAK SE ZBAVIT PŘÁTEL A ZŮSTAT ÚPLNĚ SÁM
Britská komedie. Simon Pegg v roli novináře, který dostane příležitost psát do bulvárního deníku. Příběh vznikl
podle skutečných událostí a zážitků novináře a kritika
Tobyho Younga, který koncem 90. let odešel z Londýna
pracovat do prestižního časopisu v New Yorku, odkud ho
za 2 roky vyhodili. Režie: Robert B. Weide. Dále hrají: K.
Dunst, J. Bridges, D. Huston.
Mládeži přístupno ** titulky ** 110 min. ** vstupné 65 Kč
24. úterý 25. středa
BABIČKA
Slovensko-český ﬁlm. Tamara (55 let) má už dost mužů
své generace. Podává si inzerát: Zralá, mírně zvrhlá žena
hledá chlapce od 18 do 24 let. Přihlásilo se jí 650 chlapců...
Režie: Zuzana Piussi. Hrají: T. Archlebová, B. Markušová,
M. Borovička, V. Bednárik aj.
Mládeži nepřístupno ** 74 min. ** vstupné 75 Kč

V ceně vstupenky je příplatek 1 Kč Státnímu fondu ČR pro
podporu a rozvoj české kinematograﬁe.

26. čtvrtek 27. pátek
NOUZOVÝ VÝCHOD
Americké drama. Podle předlohy Richarda Yatese natočil
režisér Sam Mendes. Poprvé od Titaniku se spolu před
kamerou sešli L. DiCaprio a K. Winslet. Film se velmi
podobá oscarové Americké kráse a je jedním z klíčových
snímků letošní ﬁlmové sezóny.
Mládeži nepřístupno ** titulky ** 119 min.
** vstupné 65 Kč

8.00 - 12.30 a 13.00 - 18.00 (po - pá)
v recepci Národního domu

Změna programu vyhrazena!
Za nezletilé zodpovídají rodiče!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

9.00 - 18.00 (po - pá), 9.00 - 12.00 (so)
v Turistickém informačním centru
18.00 - 18.30 a 19.15 - 20.00
v pokladně kina Vesmír (ve dnech promítání)
PRODEJ VSTUPENEK V POKLADNĚ KINA
18.30 - 19.15 hodin

28. sobota 29. neděle
POHÁDKY NA DOBROU NOC
Americká rodinná komedie. Hotelovému údržbáři se
navždy změní život v okamžiku, kdy začnou ožívat pohád-

Pokud jsou začátky představení posunuty, je pokladna kina
otevřena vždy půl hodiny před zahájením promítání.
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