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XX. ročník, číslo 715 - červen 2009

Vážení spoluobčané,
a) Autobusová nádraží – terminály: Přelouč, Česká Třebová, Chrastava, Špindlerův Mlýn aj.
b) cyklostezky: Vamberk, Chrudim, Choceň aj.
Poslední dotaz: „Kolik nás to bude stát, určitě moc?“
Uvažte sami: Celková suma bude 34,5 mil. Kč, dotace z
evropských peněz – 29,3 mil., státní dotace bude – 2,6 mil.
Kč. My doplatíme 2,6 mil.Kč. Co myslíte, stálo to za to?
Co v budoucnu? Musíme se připravit na menší daňové
příjmy v rozpočtu v souvislosti s ﬁnanční krizí, ale nechceme přestat úplně investovat a v něčem budeme potřebovat i vaši pomoc. Zástupci města připraví během prázdnin dvě ankety. V té první chceme, abyste se vyjádřili,
které lokalitě ze čtyř možných pro výstavbu rodinných
domů, dáte přednost. Ta druhá bude o vašich přáních
či preferencích pro případ, kdy získáme nové investiční
možnosti, kam by měly ﬁnanční prostředky směřovat.
Na závěr, prosím o trpělivost, na radnici se začala
rekonstruovat knihovna, tak to tady podle toho vypadá,
knihovna bude uzavřena od 15.6., s otevřením počítáme
koncem srpna. Na konec. Mám na stole návrh smlouvy
na vystoupení na Rudolfových slavnostech od paní Věry
Špinarové.
Přeju vám krásný začátek léta.
Ing. Milan Oravec
Starosta města

Velké množství dotazů od vás v poslední době je určeno budovanému autobusovému nádraží nebo dopravnímu terminálu, jak chcete, tudíž se k němu vrátím. Jednou jsem již o něm psal, ale asi moc stručně.
Na samém začátku byl výběr toho, co vlastně budeme
stavět. Do centra evropského plánování jsem předal možné náměty – sportovní stavby, hasičské zbrojnice, školy,
pečovák i stavby dopravní. Ředitelka uvedeného centra
mně jednoznačné doporučila připravit projekt z oblasti
dopravní infrastruktury, protože pro ostatní oblasti podpory v nejbližší době nebudou vypsány výzvy nebo je v
nich mnohonásobně vyšší poptávka než nabídka evropských peněz. Tak jsme se pustili do práce. Kompletní
projektová dokumentace na každou takovou jednotlivou
akci či projekt stojí kolem milionu korun, proto jich město nemůže bez uvážení zadat víc. Na důvod výstavby se
ptalo nejvíce lidí.
Další otázka: „Proč z evropských peněz, když už jste je
získali, nestavíte něco jiného?“ Regionální operační program se chová jako přísně účelová dotace, je určen pouze na rozvoj dopravní infrastruktury – tzn. na konkrétní
projekt v rámci dopravní infrastruktury a ani koruna
nesmí být utracena na cokoliv jiného. Uvedu vám některé příklady ostatních měst, která uspěla jako my. Prostředky jsou určeny pouze a jen na:
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ny v Domu s pečovatelskou službou ve Svobodě nad Úpou.
Oznámení o době a místě konání voleb je zveřejněno v
novinách na jiném místě. Pro maršovské voliče se nic nemění,
i nadále přijdou volit do kongresového sálu hotelu PROM.

ZPRÁVY Z MĚSTA A RADNICE
KONTAKT NA MĚÚ: BC. IVANA BALCAROVÁ – TAJEMNICE MĚÚ
IVA.BALCAROVA@MUSVOBODA.CZ

ITALSKÁ TOČENÁ ZMRZLINA VE SVOBODĚ

JUBILANTI
V měsíci červnu oslaví své životní jubileum
paní Marie Vlachová, paní Marie Kašparová,
paní Helena Bartošíková a pánové Stanislav
Rykala, František Koudelka a Zdeněk Šubrt.
Do dalších let jim přejeme pevné zdraví.

Pokud půjdete procházkou ze Svobody kolem květinářství
paní Dubské a pekárny směrem k sokolovně, doporučujeme
ochutnat výbornou italskou točenou zmrzlinu. Vedle sekáče
paní Uxové je nové okénko, kde vám paní Uxová natočí zmrzlinu podle vašeho přání:
velkou za 15,-Kč, malou za 10,-Kč nebo sladký kornout za
korunu.
Otevřeno je od pondělí do neděle od 10 hodin do 18 hodin. Za pěkného počasí dokonce do 20 hodin, pokud však
bude pršet a mrznout bude zavřeno. Neváhejte a ochutnejte,
opravdu je výborná.

VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ
V květnu se konala v obřadní síni Městského úřadu malá
slavnost vítání dětí do života a do pamětní knihy našeho města
bylo zapsáno 8 dětí. Do života tak přivítaly členky SPOZu
Klárku Jaroušovou, Jiřího Krudence, Romanku Kaprasovou,
Johanku Zelenkovou, Denisku Rudavskou, Michaelku Dudkovou, Filipa Solčániho a Esterku Jandovou.

INZERCE
Prodám byt 3 + 1 v panelovém domě (74 m2) v Horním
Starém Městě – Pampelišková 514. Telefonní kontakt: 604
677 523.

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

ODPADOVÝ POPLATEK
A DALŠÍ INFORMACE O ODPADECH

• Miss Panenka – v současné době probíhá na internetu
soutěž Miss Panenka, ve které soutěží vybrané panenky
z celé České republiky. Jak moc se povedly a která je
podle vás nejkrásnější – to můžete zhodnotit i vy sami.
Stačí kliknout na http://www.misspanenka.cz/index.
php?miss=miss-internet
V soutěži statečně bojuje i svobodná panenka MAT,
která je v současné době na druhém místě. Kdo ji ještě
nepodpořil svým hlasováním, má šanci do 3. června.
Teď už nezbývá nic jiného, než čekat na slavnostní volbu té nejkrásnější z nejkrásnějších, která se uskuteční v
královéhradeckém Aldisu 3. června v 10 hodin.

Upozorňujeme občany, že se blíží splatnost poplatku za
provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálního odpadu, který za
letošní rok činí 480,- Kč. Pokud jste ho ještě neuhradili,
máte možnost tak učinit bez navýšenído 30.6. 2009, buď
v hotovosti na pokladně, bankovním převodem na účet
č. 35-1303700359/0800 nebo složenkou. Variabilní symbol
zůstává stejný jako v minulých letech.
Nejbližší termín svozu nebezpečného odpadu je 4. 7. 2009 v
časech a místech obvyklých.

INFORMACE O UZAVŘENÍ KNIHOVNY
Z DŮVODU REKONSTRUKCE

Jistě jste si také všimli, že v přízemí MěÚ a zádveří restaurace Rýchorka jsou umístěny sběrné nádoby – E-boxy – na
drobné nefunkční elektrospotřebiče. Můžete do nich odkládat nefunkční skladná a lehká elektrozařízení, jako jsou
kalkulačky, telefony, elektronické diáře, počítačové komponenty, walkmany, discmany, MP3 přehrávače, žehličky,
mixéry, mlýnky, masážní strojky, holicí strojky, rádia, budíky,
vrtačky, apod.

Znovu připomínáme čtenářům, Městská knihovna bude od
15. 6. uzavřena vzhledem k již zahájené celkové rekonstrukci. Stavební ﬁrma zahájila rekonstrukci prostor v přízemí
radnice 19. května a začala bouráním nového vchodu do
sociálního zázemí pro zasedací místnost a knihovny. Termín opětovného otevření bude oznámen dodatečně, podle
probíhajících prací (pravděpodobně v druhé polovině srpna).
Prosíme tedy čtenáře o včasné „předzásobení se“ literaturou
na letní měsíce a zároveň o pochopení v souvislosti s rekonstrukcí knihovny, která po dokončení přinese čtenářům lepší
komfort v podobě rozšířených výpůjčních prostor a celkového vzhledu knihovny.

RUDOLFOVY SLAVNOSTI
Rudolfovy slavnosti 19. září 2009 přivítají hlavního hosta
večera, kterým bude zpěvačka Věra Špinarová. Její vystoupení je naplánováno na 18 hodinu. Informace o zpěvačce,
její program vystoupení, kde je Svoboda nad Úpou už
zařazena, můžete najít na:
http://www.spinarova.cz/koncerty
V tyto dny organizační tým dolaďuje konečnou podobu programu, kterou v příštím čísle samozřejmě uveřejníme. Ale už
dnes se můžete těšit na šermíře, kouzelníky, Divadlo Studna,
kapelu Vaťák, nebude chybět každoroční příjezd Rudolfa II
či dobová tržnice s řemesly.

VOLBY DO EVROPSKÉHO PARLAMENTU
5. A 6. ČERVNA 2009
Upozorňujeme voliče, kteří patří do volebního okrsku Svoboda nad Úpou, na změnu sídla tohoto volebního okrsku.
Nově budou letos svobodští občané volit v prostorách jídel2
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USNESENÍ
Ze 47. jednání
Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 23. 4. 2009 od 8,15 hodin
MěÚ ve Svobodě nad Úpou

Po dlouhých peripetiích a tahanicích mezi městem a
Langerovými vyrostla vedle hlavní komunikace na Sluneční
stráň nová opěrná zeď z gabionů, kterou postavilo na příkaz
soudu město. Za opěrnou zeď patří pochvala ﬁrmě Kalin
s.r.o., protože se opravdu povedla, jak můžete posoudit z
přiložených fotograﬁí.

1184/47/2009 Rada města schvaluje:
a) záměr prodeje p.p.č. 287, o výměře 194
m2 v k.ú. Maršov II
b) záměr prodeje části p.p.č. 123/1, o výměře
cca 100 m2 v k.ú. Maršov II
c) záměr prodeje p.p.č. 64/2, o výměře 650
m2 v k.ú. Maršov II
d) záměr prodeje části p.p.č. 369/7, o výměře
cca 350 m2 v k.ú. Maršov II
e) záměr prodeje p.p.č. 306, o výměře 344
m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
f) záměr prodeje části p.p.č. 693/1, o výměře
cca 400 m2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou
g) záměr prodeje části p.p.č. 271, o výměře
cca 280 m2 v k.ú. Svoboda
nad Úpou
h) výsledek výběrového řízení na veřejnou
zakázku „Dětské hřiště na stadionu“ zakázka byla přidělena ﬁrmě Benjamín
s.r.o., se sídlem Hradišťská 849, Buchlovice v hodnotě 573.729,-Kč včetně DPH.
i) výběr dodavatele na rekonstrukci Městské
knihovny ve Svobodě nad Úpou - ﬁrmu KT
stav s.r.o., se sídlem Úpská 301, Svoboda
nad Úpou. Smlouva o dílo bude uzavřena
na nabízenou částku v hodnotě 964.575,Kč včetně DPH.
j) žádost pana Wolfganga Tama s
přemístěním betonového podpěrného
bodu (sloupu) distribučního vedení NN
na pozemku p.p.č. 160/7 v k.ú. Maršov I
dle navrhovaných variant
k) realizaci opravy svodnice ve Staré aleji
včetně cenové nabídky na tuto opravu
l) prodej jedné zastávky panu Ladislavu
Hromádkovi za nabízenou cenu 5.200,Kč a prodej zbývajících třech zastávek
panu Milanu Říhovi za celkovou nabízenou cenu 6.000,-Kč, tj. 3 zastávky po
2.000,-Kč.

POLICIE ČR VARUJE
Před nadcházející letní sezónou si dovolujeme upozornit občany, že v minulých letech docházelo ke krádežím
peněženek, mobilních telefonu nebo celých kabelek a batohů
z nezajištěných rodinných domů. Pachatel vždy využil toho,
že majitel domu ponechal neuzamčené a otevřené dveře
nebo otevřené okno v přízemí do ulice a zatímco pracoval
nebo jen odpočíval na zahradě nebo i ve vedlejší místnosti,
vnikl pachatel do domu a zde odcizil jakoukoliv cennou věc a
vzápětí bez zanechání stop místo činu opustil.
Proto žádáme občany, aby nedávali zlodějům šanci a dům
si řádně zajistili. Za posledních 6 měsíců se podařilo odhalit
ve spolupráci s Kriminální policií a s občany 3 pachatele této
trestné činnosti. V každém případě ale platí, že nejlepší trestný čin je ten, který se nestal. A těmto krádežím lze snadno
předcházet uzamykáním domů.
prap. Vlášek Martin

185/47/2009 Rada města bere na vědomí:
a) předběžný rozpočet od projektanta na vybudování kanalizační přípojky pro bytový
dům na Sluneční stráni čp. 302
b) termíny vyhlášených ředitelských dnů
Základní školy, a to 29.6 a 30.6.2009.
186/47/2009 Rada města pověřuje:
Ing. Hůrku zajistit nabídkový rozpočet
od vybraných dodavatelů na vybudování
kanalizační přípojky pro obytný dům Sluneční
stráň čp. 302 a předložit je radě.
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187/47/2009 Rada města zamítá:
žádost lyžařského oddílu SK Janské Lázně
o ﬁnanční podporu na pořádání sportovní
akce „Krkonošská 70 MTB“, vzhledem k nedostatku ﬁnančních prostředků.
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novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech a pravidelným předkládáním
výsledků těchto kontrol Zastupitelstvu
města
191/48/2009 Rada města ruší:
usnesení číslo 184/47/2009 písm. b) z 23. dubna 2009, kterým byl zveřejněn záměr prodeje
části p.p.č. 123/1 v k.ú. Maršov II o výměře
cca 100 m2

Jednání rady bylo ukončeno v 9,00 hodin. Zápis z jednání
byl vyhotoven dne 24.4.2009. Příští jednání Rady města se
uskuteční dne 7.5.2009 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě
nad Úpou.3

USNESENÍ
Ze 48. jednání
Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 7. 5. 2009 od 8,15 hodin
MěÚ ve Svobodě nad Úpou

192/48/2009 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města:
a) přijmout rozpočtové opatření na doﬁnancování oprav místních komunikací (ulice
Maršovská + část Rýchorského sídliště,
svodnice Stará alej, dokončení oprav na
Novém světě)
b) přijmout rozpočtové opatření na nákup 7
ks odpadkových košů
c) přijmout rozpočtové opatření na nákup 2 čerpadel v hodnotě 38.000 Kč
pro zavlažování trávníkové plochy na
městském stadionu
d) vyčlenit v rámci rozpočtového opatření
rezervu ve výši 0,5 mil. Kč na rekonstrukci
městské knihovny pro případné vícepráce,
aby nebylo ohroženo dokončení rekonstrukce v prázdninových měsících
e) přijmout rozpočtové opatření ve výši
50.000,-Kč na posílení rozpočtu na Rudolfovy slavnosti

188/48/2009 Rada města schvaluje:
m) záměr pronájmu p.p.č. 345/1 o výměře
2971 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
n) záměr pronájmu p.p.č. 364/2, o výměře
2226 m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
o) uzavření Veřejnoprávní smlouvy o výkonu
přenesené působnosti ve věcech územního plánování s Městem Žacléř v rozsahu zajištění kvaliﬁkačních požadavků
ve výkonu činnosti na pořízení změny č.
2 územního plánu Města Svoboda nad
Úpou a souvisejících úkonů
p) odpis majetku v budově na stadionu na
základě provedené dílčí inventarizace majetku, jedná se o 2 ks lednice a mikrovlnou
troubu v celkové hodnotě 3.500,-Kč
q) odpis vnitřních rozvodů a měřidel ve
výměníkové stanici na Rýchorském sídlišti
v celkové účetní hodnotě 1.829.233,-Kč
r) platový výměr ředitelky příspěvkové organizace Dům s pečovatelskou službou
v souladu s nařízením vlády č.74/2009 z
16.3.2009
s) žádost pana Jaroslava Davida o 2 ks sloupů
veřejného osvětlení s tím, že si sloupy VO
na vlastní náklady demontuje a provede
úpravu okolí po demontáži.
t) ﬁnanční příspěvek ve výši 10.000,-Kč na
dopravu mažoretkového týmu na soutěž
do Strakonic
u) použití repasovaných pístů v hodnotě cca
18.000,-Kč na opravu vozu Praga

193/48/2009 Rada města souhlasí:
souhlasí s navrhovaným řešením ve věci vedení plynovodu do plnící stanice stlačeného
zemního plynu pro pohon autobusů, která
by měla být vybudována v areálu společnosti
OSNADO spol. s r.o., po pozemcích Města
Svobody nad Úpou, ovšem za podmínky, že
doba skutečné realizace pokládky vedení
bude probíhat současně s již zahájeným projektem „Autobusové nádraží Svoboda nad
Úpou“ a samotná pokládka nenaruší harmonogram výše uvedeného projektu.
Jednání rady bylo ukončeno v 9,30 hodin. Zápis z jednání
byl vyhotoven dne 7.5.2009. Příští jednání Rady města se
uskuteční dne 21.5.2009 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě
nad Úpou.

USNESENÍ
Ze 49. jednání
Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 21. 5. 2009 od 8,15 hodin
MěÚ ve Svobodě nad Úpou

189/48/2009 Rada města bere na vědomí:
informace z první schůzky organizačního
výboru pro Rudolfovy slavnosti, které se budou konat 19.9.2009
190/48/2009 Rada města pověřuje:
ﬁnanční a kontrolní výbor důsledným
prováděním kontrol plnění rozpočtu města
a hospodaření příspěvkových organizací dle

194/49/2009 Rada města schvaluje:
a) záměr prodeje p.p.č. 318/8 o výměře 27
m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
4
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zřízení kanalizační přípojky panu Rudolfu
Hoferovi s tím, že Ing. Hůrka nejdříve
celou záležitost projedná s majitelem
Květinového centra panem Havránem
c) s návrhem ředitelky Domu s pečovatelskou
službou na obsazení pracovního místa sociální pracovník v přímé obslužné péčipečovatelka od 1.6.2009 Na toto místo
bude přijata slečna Veronika Drábková

b) záměr prodeje p.p.č. 89/8, o výměře 258
m2 v k.ú. Maršov II
c) záměr pronájmu p.p.č. 78/3 o výměře 1992
m2 v k.ú. Svoboda nad Úpou
d) nové složení povodňové komise a pracovního štábu povodňové komise ve
složení:
předseda komise / vedoucí štábu
Ing. Milan Oravec
místopředseda komise / zástupce štábu
Bc. Ivana Balcarová
Členové komise / štábu:
Miroslav Bahník, Karel Riegel,
Jan Bartoníček, Vilém Kaňka
e) odpis majetku v městské knihovně – viz
zápis
f) výsledek výběrového řízení na nájemce
budovy čp. 222 na stadionu – nájemcem se
od 1.6.2009 stana pan Antonín Ouředník

Jednání rady bylo ukončeno v 9,30 hodin. Zápis z jednání
byl vyhotoven dne 21.5.2009. Příští jednání Rady města se
uskuteční dne 4.6.2009 od 8,15 hodin na MěÚ ve Svobodě
nad Úpou.

STÁTNÍ LÉČEBNÉ LÁZNĚ, S.P. JANSKÉ LÁZNĚ
Informace pro veřejnost o provozní době a cenách rehabilitačního bazénu.

195/49/2009 Rada města pověřuje:
a) Ing. Hůrku zúčastnit se jednání na Městě
Trutnov, které se týká projednávání
územně analytických podkladů
b) paní Martu Vlčkovou přípravou Smlouvy
o nájmu nebytových prostor na budovu
čp. 222 na stadionu s novým nájemcem od
1.6.2009
c) paní Martu Vlčkovou a paní Janu Trejbalovou zajištěním převzetí a předání objektu čp. 222 na stadionu, včetně převzetí
a předání majetku a zajištěním odečtů
všech měřidel pro účely vyúčtování.

Od 1.7.2009-16.8.2009
22.8.2009-23.8.2009
29.8.2009-30.8.2009
Provozní doba:
Pondělí - Pátek 16-20 hodin
Sobota - Neděle 14-19 hodin
Ve dnech 20.7. a 31.8. 2009 je bazén z technických důvodů
pro veřejnost uzavřen.
Ceny bazénu, včetně sauny:
250,- Kč / 1 osoba / 1 vstup
150,- Kč / děti do 130 cm výšky/ 1 vstup
120,- Kč / děti pacienti SLL, do 130 cm výšky, na
předložení léčebného průkazu/
225,- Kč / 1 osoba / 1 vstup - sleva pro skupinu od 11 osob,
tj. 10%

196/49/2009 Rada města doporučuje Zastupitelstvu města:
a) přijmout v rámci Návrhu rozpočtového
opatření č.2/2009 navrhovaná usnesení
v souvislosti s přijetím překlenovacího
úvěru ve výši 20 mil. Kč na projekt „Autobusové nádraží Svoboda nad Úpou“
b) v rámci Návrhu rozpočtového opatření č.
2/2009 odkoupit od pana Vovkanycha jeho
nabízený majetek v budově na stadionu za
cenu 90.000,-Kč s tím, že bude proveden
vzájemný zápočet pohledávek a závazků
pana Vovkanycha a Města Svoboda nad
Úpou
c) přijmout rozpočtové opatření na posílení položky – ﬁnanční příspěvky neziskovým organizacím za účelem poskytnutí
ﬁnančního daru ve výši 20.000,-Kč fotbalovému oddílu

Pronájem celého bazénu, včetně sauny činí 25.000 Kč.
50,- Kč /vratná záloha na kartu/
Dále nabízíme níže uvedené procedury za poplatek:
120,- Kč /celková ozonoterapie/
100,- Kč /částečná ozonoterapie/
70,- Kč /ozonová inhalace/
Vstupenky budou v prodeji v recepci bazénu.
Upozornění: šatní skříňky jsou opatřeny mincovním automatem na 10 Kč.

197/49/2009 Rada města souhlasí:
a) se záměrem výstavby cyklostezky Východní Krkonoše – I. etapa (investorem je
Svazek měst a obcí Východní Krkonoše)
b) souhlasí s povolením vstupu na pozemek č.
161/1 v k.ú. Svoboda nad Úpou za účelem

Těšíme se na Vaši návštěvu.
Státní Léčebné Lázně
Janské Lázně
5
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PROGRAM MATEŘSKÉHO CENTRA
HROŠÍK V HORNÍM MARŠOVĚ

MĚSTO SVOBODA NAD ÚPOU
NÁMĚSTÍ SVORNOSTI 474
PSČ 542 24

ČERVEN 2009
Úterý 2.června
9.00-12.00
Světýlka s Luckou Čapkovou

Oznámení o době a místě konání voleb
V souladu s § 32 odst. 2 zákona č. 62/2003 Sb., o volbách do
Evropského parlamentu a o změně některých zákonů („dále
jen zákon“) a vyhlášky č. 409/2003 Sb., ve znění pozdějších
předpisů

Čtvrtek 4.června
9.00 – 12.00
Jak kořínek zachránil strom
výtvarná dílnička s Luckou Frantovou

oznamuji
Úterý 9.června
9.00-12.00
Světýlka s Luckou Čapkovou

1. Volby do Evropského parlamentu se uskuteční v pátek
dne 5. června 2009 od 14,00 hodin do 22,00 hodina a v
sobotu dne 6. června 2009 od 8,00 hodin do 14,00 hodin.

Čtvrtek 11.června
15.00
Výtvarná dílna pro děti od 3 do 7 let

2. Místem konání voleb je:
ve volebním okrsku č. 1 pro voliče s trvalým pobytem v
katastrálním území Svoboda nad Úpou volební místnost
Dům s pečovatelskou službou
Kostelní ulice 560
Svoboda nad Úpou

Úterý 16.června
9.00 – 12.00
Světýlka s Luckou Čapkovou
Čtvrtek 18.června
9.00-12.00
Červená řepa
výtvarná dílnička s Luckou Frantovou

ve volebním okrsku č. 2 pro voliče s trvalým pobytem v
katastrálním území Maršov 1 a Maršov 2 volební místnost
Kongresový sál hotelu PROM
Pietteho náměstí 27
Svoboda nad Úpou

Úterý 23.června
9.00-12.00
Světýlka s Luckou Čapkovou

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji
totožnost a státní občanství České republiky (platným
občanským průkazem, cestovním, diplomatickým nebo
služebním pasem České republiky, cestovním průkazem
České republiky), nebo totožnost a státní občanství jiného
členského státu Evropské unie a zápis v evidenci obyvatel.
Neprokáže-li uvedené skutečnosti stanovenými doklady,
nebude mu hlasování umožněno.

14.00-16.00
Příjem věcí na burzu dětského oblečení
Dnes můžete přinést jarní, letní a podzimní oblečení které
chcete prodat. Velké věci, např. kočárky,postýlky apod. si
prosím nafoťte a spolu s popisem dejte na nástěnku v MC.
Čtvrtek 25.června
13.00-16.00
Burza dětského oblečení

4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem konání
voleb do Evropského parlamentu hlasovací lístky. Ve
dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební místnosti.

Úterý 30. června
9.00 – 12.00
Světýlka s Luckou Čapkovou
Na konci měsíce pro Vás chystáme malý karneval pod širým
nebem, jako rozloučení před prázdninami. Podrobnosti o
karnevalu budou na webových stránkách MC. MC bude mít
přes prázdniny zavřeno a opět bude otevřeno od září.
Změna programu vyhrazena.Aktuální program a ceník na
webu.

5. K zajištění pořádku a důstojného průběhu hlasování je
každý povinen uposlechnout pokynů předsedy okrskové
volební komise.
6. Každý oprávněný občan se musí před hlasováním odebrat
do prostoru určeného pro úpravu hlasovacích lístků, jinak
mu okrsková volební komise hlasování neumožní.

Děkujeme za přízeň a přejeme hezké
sluníčkové léto.

Ve Svobodě nad Úpou 20.5.2009

Mateřské centrum Hrošík, o.s.
budova ZŠ Horní Maršov-pravý
boční vchod
www.mc-hrosik.webnode.cz

Ing. Milan Oravec
starosta města
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bývalého legionáře. Hlavní hrdina příběhu, zasazeného
do Krušných hor v roce 1920, je válečný veterán. Životem
zkrušený Josef Douša trpí nočními můrami, v nichž se mu
vracejí hrůzy z haličské fronty i sebevražda jeho snoubenky.
Chce najít ztracený klid v osamělém strážním domku jako
železniční hlídač. Přijíždí sem s manželkou Annou, sestrou
jeho mrtvé milé. Douša po jednom incidentu ztratí sluch. Ten
se mu po čase vrátí, ale muž dál předstírá hluchého. Dozví se
tak o manželčině nevěře a pozná pravou tvář svých sousedů.
Do 15 let nevhodný
Vstupné 70,-

KINO VLAST JANSKÉ LÁZNĚ
PROGRAM NA ČERVEN 2009
Telefon a záznamník : 499 875 121
e-mail : kino@janske-lazne.cz
3. 6. středa v 19:30
AUSTRÁLIE
Austrálie, USA,VB 2008 165´ tit. ŠÚ
Režie: Baz Luhrmann
Hrají: N. Kidmanová, H. Jackman, D. Wenham, B.
Brown,…
Velkolepé epické dobrodružství o proměně, která na hlavní
hrdinku čeká v daleké zemi na počátku 2. světové války. Upjatá britská aristokratka Sarah Ashleyová přijíždí přesvědčit
svého muže, aby prodal ranč v Severním teritoriu. Manžela
však najde zavražděného a ranč zruinovaný. Jedinou šancí
na záchranu farmy je přehnat stádo krav do Darwinu a prodat je tam. Během cesty se Sarah sblíží se svobodomyslným
Honákem a mění se také pod vlivem vypravěče příběhu,
jedenáctiletého austrálského míšence Nullaha.
Přístupný
Vstupné 60,-

14.6. neděle v 19:30
RYCHLÍ A ZBĚSILÍ
USA 2009 107´ tit. ŠÚ
Režie: Justin Lin
Hrají: V. Diesel, P. Walker, J. Brewsterová, M. Rodriguezová,…
Po osmi letech od úspěchu akčního kriminálního snímku
„Rychle a zběsile“ se znovu setkávají čtyři jeho protagonisté
v pokračování, kde je kriminální příběh jen záminkou pro
zručně odvedené honičky nadupaných aut a pro souboje a
přestřelky všeho druhu. Agent FBI Brian O’Conner se po
letech setká s bývalým přítelem Domem Torettem, který se
vrací do Los Angeles pomstít smrt milenky Letty. Oba se
musejí utkat s drogovým bossem Bragou, přičemž se Brian
znovu sblíží s Domovou sestrou Miou.
Do 12 let nevhodný
Vstupné 65,-

7.6. neděle v 19:30
STRÁŽCI-WATCHMEN
VB, USA, Kanada 2009 161´ tit. ŠÚ
Režie: Zack Snyder
Hrají: M. Akermanová, B. Crudup, M. Goode, C. Guginoová,…
Akční fantastický ﬁlm je adaptací komiksu a odehrává se v
době, kdy první generace samozvaných superhrdinů už dávno
odešla do důchodu a druhá se stáhla do ústraní kvůli vlastním
problémům i zákonu, zakazujícímu jejich existenci. Vyprávění
je koncipováno jako deník, popisující pátrání hrdiny po okolnostech vraždy člena původního týmu. Muž osloví bývalé kolegy
– Strážce a pokoušejí se zjistit, kdo je chce zlikvidovat, chtějí
zabránit nukleární válce a zároveň řeší vlastní složité vztahy.
Vítězství je nakonec sporné a hraničí s velmi hořkou prohrou.
Do 15 let nevhodný
Vstupné 60,-

17.6. středa v 19:30
POCHYBY
USA 2008 104´ tit.
Režie: John Patrick Shanley
Hrají: M. Streepová, P. S. Hoffman, A.Adamsová, V. Davisová,…
Komorní psychologické drama se soustřeďuje na postoje
tří postav: mladé jeptišky James, neortodoxního kněze Flynna a bigotní ředitelky církevní školy v newyorském Bronxu,
sestry Aloysius. Sestra James, která učí dvanactileté děti, se
svěří své představené s obavami o jediného černošského žáka
na škole, kterého otec Flynn jednou odvolal z vyučování.
Zkušená ředitelka okamžitě vytuší, co se děje, a postaví
se proti oblíbenému knězi. Po deptajícím psychickém boji
dosáhne svého a otec Flynn musí odejít. Stárnoucí osamělá
žena se pak svěří mladé řeholnici s trýzní vlastních pochyb…
Do 12 let nevhodný
Vstupné 70,-

10.6. středa v 19:30
MARLEY A JÁ
USA 2008 111´ tit. ŠÚ
Režie: David Frankel
Hrají: O. Wilson, J. Anistonová, E. Dane, K. Turnerová,…
Rodinná komedie líčí humorné peripetie s „nejhorším psem
na světě“ tak, jak je novinář John Grogan původně zachytil v mnoha oblíbených sloupcích ve ﬂoridském listě SunSentinel. Marley je žlutý labradorský retrívr, kterého si jako
„štěně v akci“ vybrala Johnova manželka. Pes s manželským
párem a později i s jeho třemi dětmi prožije bohatý psí život,
zakončený po třinácti letech pokojnou smrtí. Během té doby
své pány notně potrápí svou nezvladatelností, zároveň jim
však pomáhá svou oddaností překonávat různé krize.
Přístupný
Vstupné 60,-

19.6. pátek v 19:30
SEDM ŽIVOTŮ
USA 2008 123´ tit. ŠÚ
Režie: Gabriele Muccino
Hrají: W. Smith, R. Dawsonová, M. Ealy, W. Harrelson,…
Ben Thomas nešťastnou náhodou zavinil při autonehodě
smrt sedmi lidí včetně milované ženy a rozhodl se způsobené
neštěstí odčinit výjimečným způsobem. Vytipuje si vesměs
smrtelně nemocné lidi a obětuje svůj život, aby mohli být
zachráněni transplantací jeho orgánů. Nepříliš složitý melodramatický příběh je tvůrci „zašifrován“ do děje, odvíjejícího se v rozsáhlé retrospektivě a teprve postupně odhalujícího motivy protagonistova jednání. Pro muže, který svou
akci dokonale promyslel a připravil, se vše zkomplikuje v
okamžiku, kdy se zamiluje do mladé ženy, jíž chce darovat
své srdce.
Do 12 let nevhodný
Vstupné 70,-

12.6. pátek v 19:30
HLÍDAČ Č.47
ČR 2008 108‘ ŠÚ
Režie: Filip Renč
Hrají: K. Roden, L. Siposova, V. Jiráček, V. Dlouhý,…
Psychologické drama vzniklo podle románu Josefa Kopty,
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21.6. neděle v 19:30
NORMAL
ČR, Makedonie 2009 93´
Režie: Julius Ševčík
Hrají: M. Kňažko, D. Havlová, P. Gajdoš, J. Vlasák,…
Psychologické drama, inspirované skutečným případem z
Německa 30.let minulého století, líčí vztah vraha, který
se dobrovolně vydal do rukou policie, a jeho mladého idealistického advokáta. Ten se ujal obhajoby, aby dokázal,
že zločinec je šílený a měl by proto skončit v psychiatrické
léčebně a nikoliv na popravišti, jak to požaduje prokurátor i
„hlas lidu“. Důležitou roli ve vyprávění, relativizujícím problematiku zločinu a trestu, má i vrahova tajemná, atraktivní a
oddaná manželka Marie.
Do 15 let nevhodný
Vstupné 65,-

2 0 0 9

Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov
ČERVEN 2009
www.dktrutnov.cz
PĚTIKVÍTEK
do 30. 6.
Volný cyklus pěti výtvarných výstav trutnovských
škol ročně
Tentokrát: Výběr z tvorby žáků ZUŠ Trutnov
kino Vesmír - foyer ** otevřeno vždy v době
promítání ﬁlmu
DRAČÍ PUTOVÁNÍ
6. 6. sobota
Čtvrtá - závěrečná procházka Trutnovem pro
rodiče s dětmi
Akce v rámci projektu „Rok trutnovského draka
2009“
sraz u kina Vesmír ** 14.00 hodin ** vstupné 5 Kč
O.V.J. DIXIE
8. 6. pondělí
Koncert v rámci Dvořákova festivalu
Pořadatel: České doteky hudby Em-Art, o.p.s.,
město Trutnov a Dům kultury Trutnov
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 70 Kč
DRAHÉ ŠTĚSTÍ
9. 6. úterý
aneb Na každém šprochu...
Literární setkání nad knihami autorek Ivanky
Deváté, Simony Monyové a Terezy Boučkové
Národní dům - Pod střechou ** 19.00 hodin **
vstupné 30 Kč
TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
10. 6. středa
Série koncertů v rámci projektu „Náměstí bez
hranic“, který je koﬁnancován z OPPS ČR-PR
2007-2013 - Fond mikroprojektů Euroregionu
Glacensis
Tentokrát hraje TANTUA - kapela z polské
Swidnice
Pořadatel: město Trutnov ve spolupráci s Domem
kultury Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 16.00 - 17.00 hodin ** bez
vstupného
SWIDNICA PŘEDSTAVUJE SVÉ VÝTVARNÍKY
11. - 24. 6.
Vernisáž 10. 6. od 17.30 hodin
Výstava nabídne tvorbu dvou mladých výtvarníků Przemka Baranowskeho a Oleny Suriny
Výstava se koná v rámci projektu „Náměstí bez
hranic“, který je koﬁnancován z OPPS ČR-PR
2007-2013 - Fond mikroprojektů Euroregionu
Glacensis
Radnice na Krakonošově náměstí ** otevřeno:
pondělí - sobota 9 - 17 hodin, neděle 13 - 17 hodin
** bez vstupného
DĚTSKÁ SCÉNA 2009
12. - 18. 6.
38. celostátní přehlídka a dílna dětských recitátorů
a 38. celostátní přehlídka dětského divadla
Pořadatel: Dům kultury Trutnov, NIPOSARTAMA Praha a Sdružení pro tvořivou
dramatiku ve spolupráci s katedrou výchovné
dramatiky DAMU Praha
12. 6. pátek
PROMENÁDNÍ KONCERT KRAKONOŠKY
Vystoupení městské dechové hudby
Pořadatel: Městská dechová hudba Krakonoška,
Dům kultury Trutnov a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 15.30 hodin ** bez
vstupného

24.6. středa v 19:30
GRAND TORINO
USA, Austrálie 2008 117´ tit. ŠÚ
Režie: Clint Eastwood
Hrají: C. Eastwood, B. Vang, A. Herová, Ch. Carley,…
Pozoruhodný portrét starého muže, který tváří v tvář skutečnosti
musí přehodnotit svůj život a zříct se předsudků. Veterán z
korejské války Walt Kowalski pracoval celý život jako dělník
v automobilce, z níž pochází i jeho chlouba, naleštěný ford
Gran Torino z roku 1972. Navenek je muž zatrpklý morous,
nenávidějící i svou vlastní rodinu, ale především imigranty,
kteří se „roztahují“ v jeho čtvrti na předměstí Detroitu. Proti
své vůli se však Walt sblíží s přistěhovaleckými sousedy, když se
zastane jejich šestnáctiletého chlapce Thaa proti pouličnímu
gangu a později se o něj stará jako o svého syna.
Do 12 let nevhodný
Vstupné 65,26.6. pátek v 19:30
UMÍRAJÍCÍ ZVÍŘE
USA 2007 112´ tit.
Režie: Isabel Coixetová
Hrají: P. Cruzová, B. Kingsley, P. Clarksonová, D. Hopper,…
Zachovalý šedesátník David Kepesh žije osaměle a kromě
sexuálních dobrodružství se svými bývalými studentkami
udržuje příležitostný erotický vztah s úspěšnou obchodnicí,
čtyřicátnicí Carolyn. Když uvidí na přednášce krásnou Consuelu Castillovou z bohaté kubánské rodiny, nepochybuje,
že nádherná žena bude jen další v řadě. Naváže s ní poměr
ale záhy si uvědomí, že začíná žárlit. Psychologický milostný
příběh je adaptací stejnojmenného románu Philipa Rotha.
Do 15 let nevhodný
Vstupné 60,28.6. neděle v 19:30
EL PASO
ČR 2009 98´
Režie: Zdeněk Tyc
Hrají: I. Horváthová, L. Rybová, D. Prachař, V.Javorský,…
Psychologický snímek ze současnosti na téma začlenění Romů
do „bílé“ společnosti, věnuje pozornost romské matce, která
se po smrti muže potýká s existenčními problémy a která se
pouští do boje s úřady o opatrovnictví svých sedmi dětí. Věra
Horváthová ve stísněných podmínkách pečuje o děti, jak
nejlépe umí, ale nezvládá složité jednání s úřady, usilujícími o
jejich odebrání do ústavní péče. Pomoc jí nabídne ambiciózní
právnička a nadšenecký kurátor Kochta. Získat a udržet si
Věřinu důvěru je však pro oba gadži komplikované.
Přístupný
Vstupné 70,8
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Dále bychom chtěli
poděkovat organizátorce Lucce Trnkové, bez které by
se žádná akce nekonala a všem co jí
pomáhali. Byli to
Dan Jindra, Izabel
Hrnčířová, Jirka Kubrt, Lucka Bruknerová, Lucka Čudková,
Lukáš Krejzl, Miloš Nevřivý, Sabča Hrnčířová, Štěpán Kuřík,
Tomáš Košťál, Verča Nezvalová, Vojta Cigl, Honza Včelák,
Filda Trnka, Vojta a Tomáš Bednárovi, Monča Smolíková,
Sandra Šmidová, Robert Imrišek, Theoﬁl Imrišek, Blanka
Imrišková a Zina Imrišková.
Děkujeme také sboru dobrovolných hasičů za hranici a dozor, a také všem, kdo pomáhali s postavením májky.
Kroužek mladých hasičů ve Svobodě nad Úpou

TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Série koncertů v rámci projektu „Náměstí bez
hranic“, který je koﬁnancován z OPPS ČR-PR
2007-2013 - Fond mikroprojektů Euroregionu
Glacensis
Tentokrát hraje skupina LITH - INN
O´WEVIDLE
Pořadatel: město Trutnov ve spolupráci s Domem
kultury Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 16.00 - 17.00 hodin ** bez
vstupného
TRUTNOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO
Série koncertů v rámci projektu „Náměstí bez
hranic“, který je koﬁnancován z OPPS ČR-PR
2007-2013 - Fond mikroprojektů Euroregionu
Glacensis
Tentokrát hraje skupina PPP
Pořadatel: město Trutnov ve spolupráci s Domem
kultury Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 16.00 - 17.00 hodin ** bez
vstupného
MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Koncert komorního smyčcového souboru
Koncertní síň B. Martinů ** 19.30 hodin ** vstupné 50 Kč

4UÐFEJTLPFLPMPHJDLÁWÕDIPWZ4&7&3
7¹T[WFOB

,VS[EPN¹DÅIP[QSBDPW¹OÅNMÁLB

Změna programu vyhrazena!

1SPWtFDIOZ[¹KFNDFPEPN¹DÅ[QSBDPW¹OÅNMÁLB
VSÀFOÁIPQSPWMBTUOÅTQPUÐFCV7Z[LPVtÅNFTJSVÀOÅ
EPKFOÅLP[B[F[ÅTLBOÁIPNMÁLBWZSPCÅNFKPHVSUB
EWBESVIZTÕSBNÄLLÕBQPMPUWSEÕ

ČARODĚJNICE
Dne 30. 4. 2009 jsme
pořádali tradiční
Slet Čarodějnic. Již
ráno se na hřišti
u sokolovny sešli
Svobodští soptíci,
aby vše uchystali. A
že měli co dělat…
Nejprve jsme si připravili překážky na
čarolet, pak postavili stánky, poskládali stoly – no zkrátka každý měl co dělat.
První čarodějky se na hřiště začali slétat už v pět hodin. A
že jich zase bylo! Na všechny čekalo spoustu soutěží, zábavy
i zajímavé odměny. Nezapomněli jsme ani postavit májku.
Večer nám hasiči
zapálili hranici s
inkvizicí odsouzenou čarodějkou.
Poté následoval
lampiónový průvod a tradiční
stezka
odvahy.
K tanci a poslechu nám hrála
hudební skupina
Suffering Souls.

,VS[TFCVEFLPOBUEOFÀFSWOB
OBTUBSÁGBÐFW)PSOÅN.BStPWÄÀQ
;BÀ¹UFLWIPEJOLPOFDDDB
$FOB,À WDFOÄKFNBUFSJ¹M MFLUPSOÁBQVCMJLBDF%PN¹DÅ
[QSBDPW¹OÅNMÁLB ;¹WB[OÁQÐJIM¹tLZQPTÅMFKUFOBBESFTV
TFWFSEPUFL!FLPMPHJDLBWZDIPWBD[ WÅDFJOGPOBUFM

Touto cestou bychom chtěli poděkovat Městu Svoboda
nad Úpou a svazku obcí Východní Krkonoše za ﬁnanční
příspěvek.

5BUPBLDFKFTQPMVċOBODPW¹OB4U¹UOÅNGPOEFNxJWPUOÅIPQSPTUÐFEÅ
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