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Vážení spoluobčané, je to již rok, co zde
pracuje nové Zastupitelstvo města, a tak je čas
bilancovat. V minulém čísle novin jsem slíbil
napsat o veřejném osvětlení. Určitě velký kus
práce a peněz nás čeká při opravě osvětlení podél
hlavního silničního tahu městem, je natřené, ale
mnohde značně prorezavělé. S opravou či
výstavbou nových lamp jsme začali sice trochu
později, ale: na |Novém Světě, zejména u nového
mostu, na Sluneční stráni, pod Střední lesnickou
školou a nad hotelem Prom ne za málo - za půl
milionu.
Připomenu opravené komunikace: Sluneční
stráň – pod hřbitovem, Horská ulice a další opravy
po městě, cca 2,5 milionu Kč. Platba za most 4
mil.Kč. Městský stadion: generální oprava topení,
oprava zdravoinstalace, nové dveře aj. celkem za
750 tisíc Kč. Nakoupili jsme i nový sekací traktor.
Školy: dokončení a dovybavení tříd v nástavbě ZŠ,
rekonstrukce sociálního zařízení v mateřské škole,
vše za půl milionu Kč. Dále jsme částečně opravili
horský hřbitov, koupili nové kontejnery a postavili
nové kontejnerové stání, celkem za 250 tisíc Kč.
Co ještě zbývá udělat a na co jsme již schválili
peníze: opěrná zeď za mostem na Nový Svět,
kontejnerové stání na konci Staré aleje, oprava
hřbitova ve Svobodě, úprava bytu ve školní
jídelně. Připravuje se smlouva
s projektantem na dopravní terminál.
Na závěr chci představit nového pomocníka pro
služby našeho města: univerzální horský traktor
REFORM Metrac – třílitrový čtyřválec
s hydrostatickou převodovkou, ke kterému jsme
koupili sklopný kontejner a hlavně sněhovou frézu.
Tu starou jsme vrátili firmě Kobit, která nám
slíbila, že ji prodá. K Reformu lze postupně
dokupovat další přídavná zařízení např. boční
kosu, sekačku, mulčovač, zametací kartáč a další.
Co stál? Nový stojí přes 3 miliony, my jsme
koupili předváděcí stroj se zhruba 50
odpracovanými hodinami za 2,3 mil.Kč.

Všechny tyto investice, včetně platby za most
jsou dohromady za 11 a čtvrt milionu Kč. Před
rokem jsme slíbili přivést do města investora, ale
nakonec jsme přivedli investory dva, kteří nám
vylepšili pokladnu o téměř 7 mil.Kč. To hlavní nás
čeká v příštích letech. Společnost Mega plus chce
investovat na Dunkánu kolem 25 milionů a již
dnes jsou v plném proudu projekční práce.
Společnost IMO-STAR již bývalou mateřskou
školu začala rekonstruovat a plánovaná investice
do tohoto objektu se bude pohybovat kolem 40
milionu korun. Tak velké peníze již ve Svobodě
neutratil dlouho nikdo. Bylo na čase.
Myslím, že jsme se rozjeli dobře, ale to hlavní
nás ještě čeká. Až bude dokončena technická
zpráva, na které se intenzivně pracuje (včetně
projektové dokumentace), tak vám konečně napíšu
o mnohaset milionové investici do areálu KRPy.
Na závěr mi dovolte, abych připomenul i peníze
ušetřené. Zrušením působnosti Městské policie
Trutnov a přestupkové komise ušetříme za naše
volební období přibližně tři čtvrtě milionů Kč.
Ing. Milan Oravec, starosta

SPORTOVNÍ ZPRÁVY
FOTBAL- okrsek halové kopané
V pátek dopoledne 23. listopadu se konalo v Žacléři
okrskové kolo v halové kopané ve dvou kategoriích:
mladší žáci (6.-7.tř.) a starší žáci (8.-9.tř.). V obou
kategoriích zvítězili žáci ZŠ Žacléř a postoupily do
okresního kola., v kategorii starších obsadila Svoboda
druhé místo, v mladších ZŠ Mladé Buky také druhé
místo. Podrobnou zprávu slíbili žáci dodat, najdete ji
v Týdeníku Expres.

SF 697 – prosinec 2007

Přítomní si pozorně vyslechli zprávu prezidenta klubu,
která obsahovala posledních pět let činnosti klubu i boj
o získání pozemků k dostavbě hřiště. Z audiovizuální
projekce architekta Vokatého se účastníci dozvěděli
řadu podrobností o výstavbě další devítky a hotelu u
hřiště, byli seznámeni s hospodařením klubu a
novinkami, například o výuce golfu v příštím roce.

STOLNÍ TENIS
Třetího turnaje O pohár města Svobody nad Úpou,
který se odehrál 27.10., se zúčastnilo 10 hráčů a hráček.
Ve skupině registrovaných nepoznal porážku Mirek
Baier, i když v utkání s Tomášem Friedrichem musel
odvracet dva mečboly. Druhý byl Petr Bureš před
Ondřejem Hníkem a Tomášem Friedrichem. Ve druhé
skupině vyhrál Jindra Jebavý před Terezou Slaninovou
a Janou Friedrichovou. Čtyřhru vyhrála dvojice
Friedrich-Žďárský před dvojicí Baier-Tereza Slaninová.
4. a 5. turnaj se uskuteční o Vánocích 28. a
29.12.2007. Srdečně zveme všechny zájemce o stolní
tenis.
Tréninky mají žáci a žákyně každé úterý a čtvrtek
od 16.00 do 18.30, dospělí od 19 hod. v herně
Rýchorka.

Zlatým hřebem valné hromady (kromě báječného rautu)
bylo ocenění úspěšných golfistů včetně šampióna Špůra
a ředitelky ZŠ V Domcích paní Ing. Zuzany HorákovéRadové, která na škole zřídila ve spolupráci s klubem
první golfovou třídu v ČR. Každé pondělí mají v obou

Oblastní přebor družstev TP
družstev TP Královéhradeckého a Pardubického kraje
se konal 14.10.2007 v herně Rýchorka. Do finálového
zápasu se probojovala družstva Čechie Hradec Králové
a SK Janské Lázně. Zvítězila Čechie Hradec 8 – 2, když
jediné dva body uhrál za domácí Petr Bureš. - pb

GOLF – valná hromada v Omniu
tělocvičnách ZŠ V Domcích prvňáci golfovou školičku,
kterou vede Ing. Holý. Dvanáct žáků má ve vedlejší
tělocvičně všeobecnou průpravu – a po skupinkách
získávají u Ing. Holého základy golfové abecedy.

LYŽOVÁNÍ – založení oddílu!

se konala v pátek 16.11. v 17 hodin v hotelu Omnia
Jánské Lázně. Za velmi dobré účasti a zájmu členů
proběhla valná hromada v důstojných prostorách
nového hotelu.

Nově vznikající lyžařský oddíl ve
Svobodě nad Úpou zve do svých
řad nové členy, ochotné věnovat
svůj volný čas dětem.
Kontaktujte: 605 877 858

holubovam@tiscali.cz
pozn.red.: Na zahajovací schůzku přišlo 8 lyžařských
cvičitelů – a to je při každoročním obrovském zájmu
rodičů i dětí skutečně málo. Ceny permanentek, které
společnost Mega plus pro svobodské děti nabízí, jsou
naprosto bezkonkurenční. Důležité je, aby pro zájemce
byl také dostatečný počet cvičitelů. Kontaktujte paní
Martinu Holubovou! -so

TANEČNÍ SPORT
nabízí divákům pěknou podívanou o příštím víkendu –
1. a 2. prosince - na ZŠ Mládežnická. V sobotu budou
ukázky sportovních disciplín (break-dance, hip-hop
apod.), v neděli soutěže ve společenském tanci.

LEDNÍ HOKEJ
Na závěr výcviku nejmladších hokejistů bude v sobotu
od 14 hod. na zimním stadiónu soutěž absolventů
hokejové školičky v herních dovednostech – a v neděli
od 14 hod. předávání vysvědčení a diplomů.

BASEBALL, SOFTBAL
Na valné hromadě hráčů v pátek 16.11. v PROMu jsme
se dohodli o programu oživení pálkovacích her v našem
regionu. Slibně se rozjíždí práce s dětmi a mládeží
v Žacléři (Karel Ševčík), zájem má ZŠ Rudník (Pavel
Petržela), v Mladých Bukách je znát perfektní celoroční
činnost s děvčaty trenérek Jarči Andělové a Aleny
Kopecké, na škole v Bukách rozjede softbal Miloš
Novotný, ve Svobodě Lenka Horáková a trutnovské
školy mají také zájem na školní lize, která by se mohla
na jaře na plno rozjet. Musíme mít na paměti, že za dva
roky je IV. Olympiáda dětí a mládeže (tentokrát je
hostitelem Jihočeský kraj – a bude v Táboře). Zažít
s přípravou proto chceme již od prosince. Podpoříl nás
klub Patriotů Liberec, ve kterém hraje celá plejáda
hráčů našeho regionu. Nabídl se, že uhradí pronájem
školní tělocvičny v Bukách od prosince do konce března
(vždy v neděli od 18 do 20 hod.) a zajistí trenéry (Filip
Procházka, Vojta Jiránek, Jirka Šenk). Jejich klíčoví
hráči nebudou muset jezdit na víkendovou přípravu do
Liberce – a pomohou nám s výchovou našich hráčů i
dorostu a žactva. Na jaře chceme zahájit pro školní
mládež regionu stálou soutěž (v Tee-ballu a softbalu) –
a pro bývalé hráče turnaje smíšených týmů ve
slowpitchi.

MLADÍ RYBÁŘI
zahájili již od počátku školního roku pravidelné
schůzky pod vedením Radka Slováčka. Bližší informace
najdete na www.rybymarsov.unas.cz

SVOBODŠTÍ SKAUTI
Svobodští skauti pomáhají Josefovu…

místo, zjistili jsme, že se této akce účastní asi dalších
80 lidí. Byli jsme ubytováni ve skautské základně
v Jaroměři. Všichni jsme byli nadšeni, moc se nám tam
líbilo. Když jsme se ubytovali, šli jsme hrát
seznamovací hry - a seznamovat se tam opravdu bylo
s kým - byli tam skauti z Prahy, Lanškrouna, Jaroměře,
Kostelce, ale také až ze Šluknova. Poté jsme šli ven hrát
noční hru do parku. Venku byla poměrně zima, tak jsme
se brzy přemístili zpět do klubovny. Únava se brzy
dostavila, všichni jsme po chvíli usnuli. Ráno nás totiž
čekala brigáda. Byli jsme rozděleni do třech skupin,
stříhali jsme stromy a odklízeli větve. Když se blížil čas
k obědu, nechali jsme práce a s prázdnými žaludky
vyrazili zpět do klubovny, kde nás čekala svíčková. Po
obědě jsme si trochu odpočinuli a vydali se na
očekávanou hru v podzemí. Hned po příjezdu nám
organizátoři prozradili záhadu, která vyprávěla o
jakémsi Ignáci Pábelovi, kterého oběsili a lidé prý jeho
tělo zakopali do základů pevnosti v Josefově. A on tam
teď straší. Hra probíhala asi takhle: rozdělili nás do
družstev po šesti lidech. Náš úkol byl jediný: najít
v podzemí úkoly, za které jsme dostali kousek mapy,
kterou jsme pak měli předat Ignáci Pábelovi. Nevím,
jestli jste už někdy byli v podzemí, ale když se tam
zhasne, je taková tma, že není vidět ani na krok.
V podzemí jsme byli docela dlouho. Když jsme
dali kousky mapy dohromady, organizátoři se rozhodli,
že Ignáce Pábela vyvoláme. Všichni jsme se hrozně
báli, ale nakonec jsme byli rádi, že jsme přijeli,
vyvolávání se totiž zdařilo. Objevil se muž (bílá
postava), přišel k mapám, rozházel je kolem sebe a
utekl. A tak jsme úkol splnili, osvobodili jsme Ignáce
Pábela. Jestli tomu věříte, to už je jen na vás, ale já a
všichni ostatní jsme to mu věřili. Každému pracuje
fantazie jinak… Když jsme se vrátili z podzemí, zahráli
jsme si ještě nějaké hry, navečeřeli jsme se a šli spát.
Ráno nás čekalo už jen balení, úklid a nakonec loučení.
Myslím si, že se tato akce velmi vydařila.
Svobodští skauti se už moc těší na další akci, která nese
název Stínadla 2007.
Více informací o našem skautském středisku
naleznete na webu: www.skaut-svoboda.org
Pavla Holubová

TTTTTTTTTTTTTTT
Marie Havlíčková
Prodejna dárkového zboží
na rohu proti radnici ve Svobodě nad Úpou

Dne 9.–11.11.2007 se svobodští skauti a skautky
zúčastnili tradiční víkendové akce s názvem Skauti
pomáhají Josefovu. Svoboďáků se však zúčastnilo jen
10 - šest dívek a čtyři chlapci.
Začínali jsme v pátek 9. 11. a protože Josefov je
poblíž Jaroměře, tak jsme se na cestu vydali vlakem.
Když jsme asi po necelých dvou hodinách dorazili na

Originálně a vkusně
zabalím jakýkoliv dárek!!
Můžete si přinést svůj, či zakoupit u mne.

Nejen na Vánoce, ale po celý rok
držím s Vámi krok!

ZPRÁVY ZE ŠKOLY

1. Ve čtvrtek 18.10 a v pátek 19.10. proběhla na naší
škole kontrola České školní inspekce. Kontrola se
zaměřila především na oblast mateřské školy a skončila
s vynikajícím výsledkem. Podle slov inspektorů nebyla
shledána žádná závada.

2.Ve čtvrtek 08.11. se chlapci 8. a 9. ročníku zúčastnili
okresního kola ve florbalu, který se konal pod záštitou
ŠSK při ZŠ Strž ve Dvoře Králové nad Labem.
Okresního kola se zúčastnilo osm týmů, soutěž
probíhala ve dvou skupinách. Naši školu zde opět
reprezentovali: Michal Stehlík, Tomáš Říha, Čeněk
Rakus, Standa Hofman, Jakub Eder, Vráťa Miškovský,
Standa Fiedler, Tomáš Turyna, Petr Beneš, David
Klucho, Tomáš Nezval a Adam Cejnar. Náš kapitán,
Tomáš Turyna vylosoval tuto skupinu soupeřů:
Gymnázium a SOŠ Hostinné, ZŠ Kapitána Jaroše
Trutnov a favorizovaný tým ZŠ Strž Dvůr Králové nad
Labem. Klukům se vůbec nevedlo špatně: v první
utkání porazili Gymnázium Hostinné 2:1; druhý zápas
s vynikajícím týmem ZŠ Kpt. jaroše TU prohráli 1:4 a
třetí zápas dokázali uhrát remízu s dalším favoritem
domácím ZŠ Strž Dvůr Králové 1:1. Vzhledem k tomu,
že jsme byli benjamínkem v okresním kole této soutěže,
považuji 5. místo z 12 za veliký úspěch. Všem hráčům
děkuji za perfektní reprezentaci školy a věřím, že příští
rok navážeme na tento úspěch. Sportu zdar ;o))
Mgr. Lenka Horáková
3. Letos jsme se opět přihlásili do netradiční soutěže
"Miss panenka na pomoc dětem", kterou vyhlašuje
Český rozhlas Hradec Králové. Akce navazuje na
projekt "Adoptuj panenku, zachráníš život dítěte".
Panenku šije přibližně 30 děvčat a tolik také bude
proočkováno dětí v rozvojových zemích proti šesti
hlavním dětským nemocem. Peníze se získávají
prodejem panenek na různých místech v republice,
který zajišťuje dětský fond Unicef.O dalším průběhu
akce budeme informovat.
Mgr. Zina Rutarová
4. Všichni žáci 7.,8. a 9. třídy se zúčastní zájezdu na
výstavu Technikou k rozvoji, která se koná 28.11.2007
v Polici nad Metují. Součástí této výstavy je návštěva
výrobních hal společnosti Merkur a nabídka studijních
možností na technických školách Královéhradeckého
kraje.

5. Vážení rodiče,společnost MEGA PLUS s.r.o. Janské
Lázně 265, jako nový majitel lyžařské vleku Duncan,
nabízí žákům naší školy jízdenku na celou lyžařskou
sezonu 2007/2008 v hodnotě 600.- Kč . Jízdenka je
naprogramovaná na čip v hodnotě 100,- Kč (tento čip je
možné po sezóně vrátit – pokud není poškozen je
vráceno rovněž 100,-Kč -nebo je možné jej použít pro
naprogramování jízdenky na další zimní sezónu).Žák
musí donést fotografii, na zadní straně bude napsáno
jméno, příjmení a adresa bydliště. Fotografii i peníze
v celkové částce 700,-Kč doneste vedení školy do
30.11.2007. Tato nabídka se vztahuje i pro děti
z mateřské školy ve Svobodě nad Úpou. Rodiče
přinesou fotografii a peníze paní Hanušové.
6. Vynikajícího úspěchu dosáhli naši žáci na soutěži
Předlékařské první pomoci. Družstvo mladších žáků ve
složení Pavel Peprníček, Nikola Makovičková a
Karolína Fiedlerová obsadilo 1. místo. Starší žáci ve
složení Norbert Tippelt, Adam Cejnar a Eliška Gécová
obsadili 4. místo. Všem dětem gratulujeme. Poděkování
patří i paní učitelce Slobodové za perfektní přípravu
našich žáků.

Mgr. Jan Hainiš, ředitel školy

Irsko v Janských Lázních
Pravá irská kapela The Hogs nejsou žádná
napodobenina, ale irský folklor sám o sobě. Tanec,
kytara, akordeon, banjo, basa, bubny a neutuchající
energie valící se z podia. Irská energie a dobré české
pivo (které na podiu nechybělo) – spojení těchto dvou
ingrediencí funguje jako magická síla… Všem se
nalejvá. Tak se jmenuje jejich nová deska s Václavem
Koubkem a opravdu se nalejvalo.
S The Hogs měl také zpívat harmonikář a písničkář
Václav Koubek, ale z důvodu dlouhodobější
hospitalizace se na jevišti neukázal. Po konci koncertu
jsem se vetřel do zákoutí podia a nechal jsem si
podepsat plakát od všech hrajících. Touhle dobou
nejspíš budou někde na jak oni rádi řikali CHLAST
SLAST. Já jsem se s mojí angličtinou pokusil
dorozumět a zítra hrají ve Vrchlabí , protože je letošní
rok rokem irských kapel v Česku. Ještě něco ke
dnešnímu dni. Dnes ráno jsme se zúčastnili soutěže
„První pomoci“. Více najdete na stránkách školy.
S pozdravem Norbert.

KINO VLAST Jan. Lázně
Telefon a záznamník : 499 875 121

2.- 10. prosince 2007
e-mail: kino@janske-lazne.cz

2. neděle

SIMPSONOVI VE FILMU

v 18°°

Režie: David Silverman

USA 88´ dabing ŠÚ

(2007)

Jeden z nejúspěšnějších televizních seriálů, který si u diváků vydobyl výlučnou pozici především díky kombinaci
černého a situačního humoru, se dočkal prvního celovečerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonových
ze Springfieldu bude tentokrát čelit globálním výzvám a Homer provede nejhorší věc svého života. Ve vedlejších rolích
animované komedie pro celou rodinu se objeví i některé filmové hvězdy a skutečné postavy americké historie.

Vstupné 60,-

5. středa

DENNÍ HLÍDKA

v 19,30

Režie: Tim. Bekmambetov

přístupný

Rusko 130´ tit. ŠÚ

(2005/2007)

Hrají: K.Chabenskij, M.Porošinová, V.Meňšov, V.Zolotuchin, …

Protagonistou druhého pokračování akčního hororu, odehrávajícím se v současném Rusku, je opět Anton Goroděckij,
který se dostane do komplikované situace. Ač je sám členem Noční hlídky, jeho syn Jegor je na straně Temna. Anton se
snaží svého syna uchránit i přes jeho excesy a zametá po nich stopy i před vlastními lidmi. Naopak Temná strana trpělivě
vyčkává, až v sobě Jegor po narozeninách probudí monstrózní sílu. Mír mezi oběma stranami je příliš křehký na to, aby
ho nedokázalo narušit sebemenší nedopatření, kterého se hlavní hrdinové v nastalých zmatcích dopustí.

Vstupné 60,-

7. pátek

EDITH PIAF

v 19,30

Režie: Olivier Dahan

do 15 let nevhodný

Francie,VB,ČR 140´ tit. ŠÚ

(2007)

Hrají: M.Cotillardová, S,Testudová, P.Greggory, G.Depardieu,…

Edith Piaf (1915-1963) byla křehká a drobná bytost, ale její hlas, její písně a její životní příběh jsou nezapomenutelné. Po
dětství v nevěstinci a u cirkusu si vydělávala pouličním zpěvem. Stala se slavnou, prožila tragickou lásku, bojovala
s drogovou závislostí, s démony v sobě i se svým chatrným zdravím. Nikdy se však nevzdávala, a čím hůře se cítila, tím
více toužila zpívat a milovat. Hudební životopisný film je portrétem silné osobnosti, která neuznávala rozdíl mezi
životem a uměním.

Vstupné 65,-

do 15 let nevhodný

8. sobota
v 17°°

KRAKONOŠ A MISTR JEHLIČKA
Pásmo pohádek - dětem k Mikulášské nadílce.

9. neděle
v 19°°

JABLKOŇ - Vánočně sváteční koncert nazvaný dle úspěšného alba
„HOVADA BOŽÍ“. K vidění i slyšení budou koledy-nekoledy.

bez vstupného

Skupina Jablkoň začala koncertovat v osmdesátých pod křídly pražské Jazzové sekce. Svou činnost později dělila mezi
rockové a folkové akce, občas zabrousila i do oblasti jazzu a vážné hudby. Od roku 1990 vystupovala skupina téměř
výhradně v zahraničí, do Čech se vrátila až v roce 1998 svým zatím posledním písničkovým albem. V současném
koncertním programu Jablkoň úspěšně kombinuje své tradiční hledačské pojetí s novými 'normálními' písničkami.

Vstupné 120,OBCHODNÍ AKADEMIE SE PŘEDSTAVUJE
10. pondělí
18 °°
18,30
19°°

zahájení výstavy výtvarných prací v předsálí kina
krátká přehlídka amatérské kulturní činnosti studentů OA
módní přehlídka - studenti Obchodní akademie pro tělesně postižené sami
Předvedou ručně zdobené modely, které vytvořili v rámci výtvarného kroužku

11. úterý
18°°

Divadelní hra "SMUTEČNÍ HOSTINA" - premiéra tragikomedie na motivy
neskutečné události. Autorské představení studentského divadelního spolku
Arnošt z Obchodní akademie pro těl. post. Janské Lázně.

20°°

koncert kapely BEJVALÝ HOLKY

KINO VLAST Jan. Lázně

12.-30. prosince 2007

12. středa SAW IV.

USA 108´ tit.

v 19,30

Hrají: T.Bell, S.Patterson, L.Bent, C.Mandylor,…

Režie: Darren Lynn Bousman

(2007)

Série filmů akčních thrillerů SAW se stala kultovní už po druhém pokračování. S přibývajícími čísly přitahuje víc a víc
diváků, kteří jsou lační zjistit, jak hra pokračuje... Po vraždě detektiva Kerryho pomáhají vysloužilí agenti FBI detektivu
Hoffmanovi rozluštit hádanku poslední Jigsawovy hry. Velitel zásahové jednotky Rigg se sám ocitne uvnitř smrtelné hry
a má pouze hodinu a půl, aby se dostal přes vražedné pasti a zachránil svého přítele a sebe před děsivým koncem...

Vstupné 60,-

do 12 let nevhodný

14. pátek

KRÁLOVSTVÍ

USA,SRN 109´ tit. ŠÚ

v 19,30

Režie: Peter Berg

Hrají: J.Foxx,Ch.Cooper, J.Garnerová, J.Bateman, A.Barhom, J.Piven,…

(2007)

Napínavé drama začíná krvavým atentátem proti nevinným lidem v saúdskoarabském Rijádu. Čtveřice zvláštních agentů FBI sem přijíždí vyšetřovat
smrt dvou kolegů. Mise s osobním podtextem se mění v krajně nebezpečnou akci, komplikovanou všudypřítomnou nenávistí a neochotou ke spolupráci
jak z amerických, tak z arabských oficiálních míst. Během pár dnů však agenti získají podporu jednoho z královských princů a účinnou pomoc i
přátelství policejního plukovníka a mohou tak úspěšně podniknout hon na teroristu Abú Hamzu. Pátrání se však v závěru mění v otevřenou válku
v ulicích ve chvíli, kdy je unesen jeden z členů týmu…

Vstupné 60,-

16. neděle CHUŤ LÁSKY
v 19,30

do 15 let nevhodný

USA 102´ tit. ŠÚ

(2007)

Režie: Robert Benton Hrají: M.Freeman, G.Kinnear, R.Mitchellová, B.Burke, J.Alexanderová,…

V adaptaci románu Charlese Baxtera se rozvíjí téma různých podob lásky. V melodramatickém ději se spojují příběhy
několika dvojic tří generací. Vypravěčem je profesor Harry Stevenson, žijící v láskyplném svazku s manželkou Esther.
Starý muž s nadhledem a pochopením komentuje vztahy osob ze svého okolí, především milostné peripetie přítele
Bradleyho, majitele místní kavárny, který má poněkud smůlu. Manželka Kathryn ho opustí kvůli jiné ženě, zatímco
druhá manželka Diana zase kvůli svému dřívějšímu milenci. Nakonec však kavárník natrefí na tu pravou.

Vstupné 60,-

19. středa HVĚZDNÝ PRACH
v 18°°

Režie: Matthew Vaughn

přístupný

VB,USA 128´ dabing ŠÚ

(2007)

Hrají: C.Danesová,Ch.Cox,S.Millerová,R.Gervais,J.Flemyng,…

Pohádková fantasy přináší dobrodružný příběh se zpočátku neohrabaným, později však stále odvážnějším mladým
hrdinou, se spadlou hvězdou, která se na Zemi promění ve zlatovlasou dívku, s čarodějnicemi, s bratrovražednými boji
princů o trůn, se vzdušnými korzáry a se spoustou kouzel, ale také s nadhledem, humorem a samozřejmě i s láskou.
Inteligentní, zábavná a místy i napínavá podívaná o boji dobra se zlem bez zbytečného moralizování, se spoustou
překvapení a báječných filmových triků.

Vstupné 65,-

21. pátek

IRINA PALM

v 19,30

Režie: S. Garbarski

přístupný

VB,Belgie 103´ tit.

(2006)

Hrají: M.Faithfullová, M.Manojlović, K.Bishop, D.Gryllusová,…

Ovdovělá padesátnice Maggie žije v městečku nedaleko Londýna. Protože její syn Tom nutně potřebuje peníze na léčbu
těžce nemocného synka Ollyho, nechá se zaměstnat v erotickém klubu. Nezkušená žena, která za celý svůj život poznala
sex pouze s manželem, se po počátečním ostychu v novém zaměstnání osvědčí a její služby mají nečekaný úspěch. Díky
tomu získá sebevědomí i nový pohled na svět a postupně se sbližuje s majitelem podniku. Citlivý psychologický snímek
s vynikajícími hereckými výkony hlavních představitelů.

Vstupné 60,-

28. pátek

ZBOUCHNUTÁ

v 19,30

Režie: Judd Apatow

do 15 let nevhodný

USA 129´ tit.

(2007)

Hrají: S.Rogen, K.Heiglová, P.Rudd, L.Mannová, J.Baruchel,…

Komedie s romantickým zabarvením, která popisuje zapeklitou situaci okolo nechtěného a naprosto nevhodného
otěhotnění. Allison je půvabná a ctižádostivá televizní moderátorka, Ben je poněkud jednoduchý a líný mladý muž, jenž
může směle být označen za povaleče. Jednoho dne na sebe tihle dva lidé z různých světů narazí v klubu, opijí se a skončí
spolu v posteli. Poté začíná příběh sbližování dvojice, která by se za normálních okolností nikdy dohromady nedala.

Vstupné 60,-

30. neděle VÁŠEŇ A CIT
v 19,30

Režie: Julian Jarrold

do 15 let nevhodný

VB,USA 121´ tit. ŠÚ

(2006)

Hrají: A.Hathawayová, J.McAvoy, J.Waltersová, J.Cromwell,…

Koprodukční snímek, inspirovaný skutečnými událostmi ze života dvacetileté Jane Austenové, se odehrává převážně
v jejím rodném Steventonu a vypráví milostný příběh mladé, emancipované, vzdělané, nebojácné a vtipné začínající
spisovatelky, která odmítne movitého nápadníka a zamiluje se do temperamentního a volnomyšlenkářského právníka
Toma Lefroye. Z příběhu je zřejmé, odkud Austenová čerpala inspiraci ke svým románům a s kým se v nich
ztotožňovala. Film zobrazuje poklidné prostředí anglického venkova na konci osmnáctého století, ale i tehdejší
společnost, svazovanou konvencemi a sociálními rozdíly.

Vstupné 70,-

do 12 let nevhodný

Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov
PROSINEC 2007
www.dktrutnov.cz
do 29. 12. STŘÍPKY Z JIHOVÝCHODNÍ ASIE
Zuzana a Michal Šochovi - výstava fotografií
kino Vesmír - foyer ** otevřeno v době promítání
1. 12.
MIKULÁŠOVINY
sobota
Mikuláš, andělé, čerti a zábavný pořad Sněhánky s Míšou Dolinovou
kino Vesmír ** 15.00 hodin ** jednotné vstupné 30 Kč, poukázka na dárek pro děti 10 Kč
10. 12.
AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
pondělí
Předvánoční odpoledne
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov
Národní dům ** 14.30 hodin
11. 12.
ŠEST TANEČNÍCH HODIN V ŠESTI TÝDNECH
úterý
Divadelní předplatné
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 230 Kč, předplatitelé vstup na abonentky
12. 12.
ORCHESTR VÁCLAVA HYBŠE A HOSTÉ
středa
Vánoční koncert
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné 230, 210, 190 Kč
14. - 16. 12.

MALÉ ADVENTNÍ TRHY
Prodej tradičních výrobků Radnice na Krakonošově nám.
** otevřeno: 9.00 - 17.00 hodin ** vstupné - štěstíčko 1 Kč
14. 12. pátek KOMEDIE O HVĚZDĚ
Divadelní trojlístek
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné 60 Kč
15. a 16. 12.
KRAKONOŠKA HRAJE KOLEDY
Vystoupení městské dechové hudby
Poř.: Městská dechová hudba Krakonoška, Dům kultury Trutnov a město Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 10.30 hodin ** bez vstupného
15. 12. sobota KRKONOŠSKÉ POVÍDÁNÍ O VŮNÍCH ADVENTU A VÁNOC
Světem vůní a chutí provede Mgr. Pavla Kurková
Radnice na Krakonošově nám. ** 17.00 hodin ** vstupné - 3 štěstíčka = 3 Kč
16. 12. neděle VÁNOČNÍ KOUZLO
Představení v rámci pohádkového cyklu Sedmikráska
kino Vesmír ** výjimečně již od 10.00 hodin ** jednotné vstupné 30 Kč
20. 12. čtvrtek MUSICA ANTIQUA TRUTNOV
Vánoční koncert
Koncertní síň B. Martinů ** 19.30 hodin ** vstupné 50 Kč
25. 12. úterý H-KVINTET
Vánoční koncert
Národní dům ** 17.00 hodin ** vstupné 50 Kč
31. 12.
SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
pondělí
Pořadatel: město Trutnov a Dům kultury Trutnov
Krakonošovo náměstí ** 23.45 hodin ** bez vstupného
Změna programu vyhrazena!

Přehled nezahrnuje nabídku pořadů pro školy.

Zprávy z radnice ....

SF 697 – 29.11.2007

Ing. Milan Oravec, starosta města
e-mail: starosta@musvoboda.cz, www.musvoboda.cz

*** PROSINCOVÍ JUBILANTI ... Svá životní jubilea oslaví v prosinci paní Marie Hofmanová,
paníHerta Hůlková a paní Milada Fingerová. Do dalších dnů, měsíců a let přejeme oslavencům
hodně pohody a hlavně pevné zdraví.
*** PRONAJMU GARSONIÉRU 30 m2 ... (I kat.) v Dol. Maršově. Informace na tel.: 777 943 923
*** UKONČENÍ ČINNOSTI .... Informačního střediska v Temném Dole hlásí Správa KRNAPu.
V omezeném provozu (vydávání povolení k vjezdu na území KRNAP bude středisko fungovat ještě
do 15.12.2007, potom převezme agendu povolenek Galerie Veselý Výlet.
*** KUCHAŘE - KUCHAŘKU, ČÍŠNÍKA – SERVÍRKU ... přijmu na trvalý prac. poměr.
Příjemný kolektiv. Velmi dobré platové podmínky.
Restaurace PENZION MARTIN , Janské Lázně, tel. 731 495 600
*** VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ... na obsazení pracovního místa – pracovník sociálního referátu MěÚ
Svoboda nad Úpou na úseku dávek hmotné nouze proběhlo ve středu 21.11.2007 na Městském úřadu
ve Svobodě nad Úpou výběrové řízení. V této funkci končí v prosinci paní Květoslava Schořová,
která odchází do důchodu. Do výběrového řízení bylo přihlášeno celkem 6 uchazečů. Jedna se
nedostavila, tři uchazeči nesplňovali podmínky vyhlášeného výběrového řízení (buď praxe nebo
vzdělání). Podmínkám vyhověly pouze dvě uchazečky. Nejlépe vyhověla paní Blanka Glossová ze
Svobody nad Úpou, která by měla nastoupit na toto místo 3.12.2007.
*** PODĚKOVÁNÍ ... Dovolte mi abych touto cestou poděkovala paní Květoslavě Schořové za
její dlouholetou a bezchybnou práci na nelehké pozici sociálního pracovníka. Přeji jí hodně a hodně
zdravíčka aby si svého důchodu co nejdéle mohla v klidu užít. Ivana Hlaváčková, tajemnice MěÚ
*** JEDNÁNÍ STAROSTY ... několikrát jednal v uplynulém měsíci s představiteli firmy IMOSTAR z Hradce Králové o stavu investičních akcí ve městě, * v Hradci Králové jednal starosta
s vedením firmy OREDO o připravovaném novém integrovaném jízdním řádu a následně pak se
společností Silniční projekt Brno o přípravě terminálu ve Svobodě nad Úpou, * s ředitelem Správy
Krkonošského národního parku jednal o směně pozemků, které by vyhovovalo oběma stranám, * se
starosty sdruženými ve svazku obcí Východní Krkonoše jednal starosta ve Svobodě nad Úpou o
dalším fungování tohoto svazku a o společných problémech týkajících se našeho regionu, * starosta
intenzivně pracuje na přípravě pracovního jednání na Ministerstvu vnitra o případné státní finanční
pomoci na výstavbu nové hasičské zbrojnice v našem městě.
Vážení spoluobčané, město Svoboda nad úpou Vás zve na naše první společné:

SVOBODSKÉ VÁNOCE
Ke zvláštní předvánoční atmosféře - poezii Vánoc - a ke zklidnění shonu patří vánoční trhy,
jarmarky a besídky. Něco málo z těchto tří věcí jsme pro Vás připravili na sobotu 15.12. od 10 - 18
hod. na náměstí ve Svobodě nad Úpou. Žáci základních škol zazpívají koledy, ozdobíme vánoční
strom, ve stáncích si můžeme vypít horkou medovinu nebo svařené víno, dát si grilovanou klobásku,
ochutnat perníčky a něco hezkého si zakoupit pod stromeček.
Město pro ty nejmenší připravilo sladké vánoční cukroví.
starosta Ing. Milan Oravec, Josef Búš, Jan Hainiš
PS Čerti a andělé vítáni...!

MANIKÚRA A
MODELÁŽ NEHTŮ
Modeláž 3fázovým
i 1fázovým gelem,
P.shine – japonská
péče o přírodní
nehty, lakování a
zdobení, nehtový
piercing, masáže
rukou
Kadeřnictví L.I.S.
style
5. května 432
Svoboda nad Úpou

OBJEDNÁVKY NA TEL.
731 211 124

nabízí výuku lyžování pro svobodské děti z mateřské i základní školy!
Naše přednosti:
• Máme mnohaleté zkušenosti z praxe s výukou lyžování, snowboardingu ale i závodního lyžování.
• Lyžování je naše hobby a práce, kterou se zabýváme každoročně v zimním období už několik let.
• Naši instruktoři mají vzdělání v oboru a také specializaci na dětskou výuku.
• Jelikož pohyb v zimní přírodě patří k rizikovým sportům, jsme pro případný úraz během naší práce
pojištěni, nemusíte se ničeho obávat.
• Pokud nevlastníte lyžařské a snowboardové vybavení, půjčíme Vám ho.
• Během výuky poskytujeme náš dětský provázkový vlek zdarma.

Odpolední celosezónní kurzy lyžování a snowboardingu
Termín:
• začátek sezónních lyžařských a snowboardových kurzů čtvrtek 3.01.2008
• Výuka bude probíhat ve skiareálu Duncan společnosti Mega Plus ve Svobodě nad Úpou.
• zahájení ve 14.00 ( rozdělení do družstev podle zdatností a věku – ski areál Duncan), začátek výuky 14.30
• Délka kurzu je 1 ½ hod, 12 x za sezónu
• Cena výuky činní 790,- Kč na celou zimní sezónu
• Je možno zakoupit celosezónní jízdenky na vlek Duncan také lze koupit i bodové jízdné
(jízdné není v ceně výuky)
• Konec kurzů bude ukončen jarními závody s vyhlášením výsledků, předáním diplomů a malých dárků,
DĚTI SE MAJÍ NAČ TĚŠIT!

Dále nabízíme výuku lyžování mateřské školce ve Svobodě nad Úpou 1x týdně zdarma.
Informace u paní Hanušové v Mateřské školce.
Kontakt:
Přihlášky zasílejte na e-mail: info@skicentrumsafar.cz
(předmět: „odpolední kurzy ski / snb (snowboard)
INFO k výuce na tel: +420 603 32 75 25, dále na www.skicentrumsafar.cz
Pokud bude zájem, je možnost se domluvit na výuce i dvakrát týdně.
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.............................................……

rok narození

...............................…….

ski kurz

ano / ne

začátečník

ano / ne

T
T
T
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příjmení ........................................…
bydliště .................................……..
snb kurz

ano / ne

pokročilí

ano / ne

S pozdravem „Krakonoši letos hodně sněhu“ se na Vás teší Team Ski centra Šafář
Roman Šafář
Ski centrum Šafář, Pod Rýchorami 90
542 24 Svoboda nad Úpou
IČO: 459 58 980 - www.skicentrumsafar.cz e-mail: skicentr.safar@volny.cz ; tel: +420 603 32 75 25

MO ČRS Horní Maršov
zahajuje

tradiční prodej vánočních kaprů

ve
vodárně u DUNCANU
od 20.12.2007 do 23.12.2007,
a to vždy od: 9 – 17 hod.
Možnost objednávky vybraných druhů ryb – štika,
tolstolobik a amur, a to do 7.12.2007
na tel.: 732 632 236

Těšíme se na Vaši návštěvu a přejeme příjemné
prožití vánočních svátků.

Design by MARI

