Vážení spoluobčané,
Dnešní úvodník bude tak trochu návratem
k vánočním svátkům, které končí vždy plnými
kontejnery odpadků. Rád bych, kdyby ty
příští byly s lépe tříděnými odpadky. Proč?
To se budu snažit vysvětlit.

Napos Předměřice n.Labem, papír je zpravidla svážen k přetřídění na skládku ve
Vlčicích a sklo se ukládá v Trutnově v SHL a
poté odváží do Naposu. Tyto firmy jsou odpovědné za podrobnou dokumentaci původu
sběru a na jejím základě firma Eko Kom proplácí odměnu našemu městu. Tato firma také
provádí přísnou kontrolu třídění jak ve městech, tak u firmy Transport, na nemožnost
smíchávání jednotlivých komodit odpadů
dohlíží také pravidelně Inspekce životního
prostředí a Krajský úřad, tak jak to nařizuje
zákon. Krom toho, že zákon nařizuje, jak zacházet s vytříděným odpadem, tak také Transport platí za uskladnění směsného odpadů
obrovské peníze.
Co z toho vyplývá? Město dnes doplácí na svoz částkou cca 400 tisíc korun a aby
toto číslo bylo co nejmenší má dvě možnosti:
zvýšit poplatek za svoz odpadů nebo
odevzdávat více vytříděného odpadu, toho
Svoboda odevzdává v současné době asi 25%.
Mně se někdy doma zdá, že když odnesu
papír, sklo a zejména plasty do barevných
kontejnerů, tak do toho černého toho moc
nemám.
Příště Vám napíšu podrobné informace o akci ČISTÁ HORNÍ ÚPA. která se
bude týkat dosti našich občanů.

Náklady města na svoz odpadků jsou
ročně okolo 1,6 miliónu korun, občané zaplatí 900 tisíc korun a nyní to hlavní: za vytříděný opad – sklo, papír a plasty obdržíme 280
tisíc a tato suma narůstá ročně zhruba o 15 %,
toto chvályhodné číslo potvrzuje nárůst zájmu
o třídění odpadků svobodských občanů. Slyšeli jste někdy, že se stejně sype všechno
dohromady? Já ano. Tak jsem požádal o
informace Mgr. Jiřího Ticháčka, ředitele
Transportu Trutnov a.s.: Společnost pracuje
přísně podle zákona o odpadech č.185/2001 –
ten také nařizuje občanům odpad třídit a společnosti tříděný svážet. Takže plasty se odváží
k firmě Feďa a Rusek u Hradce Králové nebo

Ing.Milan Oravec
Starosta města
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Zprávy z radnice
Ivana Hlaváčková, tajemnice MěÚ

Město Svoboda nad Úpou
U S N E S E N Í z 22. jednání Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 20.12.2007 od 8,15 hodin
86/22/07

Rada města schvaluje:
a) záměr prodeje části p.p.č.47 o výměře 8 m2 v k.ú.Svoboda nad Úpou
b) záměr prodeje p.p.č.98/2 o výměře 586 m2 v k.ú.Maršov 1
c) výpověď nájemní smlouvy mezi Městem Svoboda nad Úpou a
fotbalovým oddílem dohodou ke dni 31.12.2007
d) podrobné podmínky nájemní smlouvy mezi Městem Svoboda nad Úpou a
panem Yuriem Vovkanychem na pronájem budovy na městském stadionu
(viz zápis)
e) vyplacení celoroční odměny za rok 2007 za práci v komisi SPOZ paní
Martině Holubové (viz zápis)
f) vyplacení celoroční odměny za rok 2007 členům přestupkové komise
Davidu Langerovi, Karlu Macháčkovi, Ladislavu Urbanovi a Evě
Turkové (viz zápis)

87/22/07

Rada města pověřuje:
Ing. Hůrku prověřit možnost výstavby pavilónové stavby v
prostorách zahrady ZŠ, který by byl využit pro městskou knihovnu,ZŠ
případně i veřejnost

Hlasování o usnesení:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání bylo ukončeno v 10,00 hodin. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 21.12.2007. Příští jednání
se uskuteční dle pozvánek.
Ing. Jiří Špetla
Místostarosta

Ing. Milan Oravec
starosta města
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Město Svoboda nad Úpou

U S N E S E N Í z 23 jednání Rady Města Svoboda nad Úpou
ze dne 17.1.2008 od 8,15 hodin
88/23/08

Rada města schvaluje:
a) záměr pronájmu části p.p.č. 288/1 o výměře 523 m2 v k.ú. Maršov 1 do
doby prodeje
b) záměr prodeje části p.p.č.288/1 o výměře 523 m2 v k.ú.Maršov 1
c) záměr pronájmu části p.p.č.90/1 o výměře 95 m2 v k.ú.Svoboda nad Úpou
d) záměr pronájmu p.p.č.414/5 o výměře 45 m2 v k.ú.Maršov 1 na dobu
určitou, do 30.4.2008 za cenu 250,- Kč/1m2/1 rok
e) spolupráci s firmou Ecosign, která pro město provede sčítání ubytovací
kapacity za 13.600,- Kč
f) aby novou šéfredaktorkou městských novin bala slečna Izabela Hrnčířová

89/23/08

Rada města navrhuje zastupitelstvu města:
Jmenovat znovu pana Jiřího Eliška předsedou finančního výboru

90/23/08

Rada města jmenuje:
paní Blanku Glossovou, pracovnici sociálního referátu MěÚ členkou
Komise sociálně zdravotní

91/23/018

Rada města odvolává:
Paní Květoslavu Svorovou ze členství v komisi sociálně zdravotní
(důvodem je jí odchod do důchodu)

92/23/08

Rada města bere na vědomí:
Informaci starosty města týkající se prodeje bytů na Sluneční stráni
čp.302. Od většiny nájemníků město obdrželo dopis, že o koupi bytů
formou smlouvy o smlouvě budoucí nemají zájem. Starosta seznámil
radu s odpovědí,která bude nájemníkům odeslána a kterou přípravil
právní zástupce města

Hlasování o usnesení:

pro: 5

proti: 0

zdržel se: 0

Jednání bylo ukončeno v 10,00 hodin. Zápis z jednání byl vyhotoven dne 18.1.2008. Další jednání
se uskuteční dle pozvánek.
Ing. Jiří Špetla
Místostarosta

Ing. Milan Oravec
starosta města
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Ceník vodného a stočného platný od 1.1.2008

Vodné
Stočné
Celkem

bez DPH
24,40 Kč/1m3
16,40 Kč/1m3
40,80 Kč/1m3

včetně DPH
26,60 Kč/1m3
17,88 Kč/1m3
44,48 Kč/1m3

*
Upozornění majitelům čtyřnohých miláčků /pejsků/.
Je čas na nahlášení změn to znamená přihlásit pejsky případně odhlásit. Už je také možné platit
místní poplatek ze psů na rok 2008. Platbu lze provést hotově do pokladny MěÚ nebo převodem na
účet č. 19-1303700359/ 0800
variabilní symbol 1341 specifický symbol RČ. J.Hryzlíková
* ve dnech 25. – 27. 2. 2008 bude provedeno sčítání, kontrola a evidence ubytovací kapacity ve
městě, kterou provede firma Ecosign ve spolupráci s Městským úřadem ve Svobodě nad Úpou
* v uplynulém měsíci jednal starosta města s ředitelkou Centra evropského plánování, kterou
informoval o stavu prací na projektech, které naše město připravuje a dále se informoval o dalších
možnostech čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů EU
* vedení firmy IMO-STAR informovalo starostu o stavu prací na přestavbě objektu bývalé Mateřské školy na Rýchorském sídlišti a dále informovali o stavu prací na areálu KRPA
* starosta měl úvodní jednání s ředitelem Krajského záchranného hasičského sboru o možnostech
finanční pomoci při eventuální výstavbě nové hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou
* starosta jednal s náměstkem ministra vnitra jednak o podpoře při hledání možností na financování
zbrojnice, a také se informoval o možnostech prodeje objektů Ministerstva vnitra- bývalé Svíčkárny
*dále starosta jednal s projektantem o stavu prací na rekonstrukci městského stadionu

***PODĚKOVÁNÍ … Byla jsem si v novinovém stánku koupit můj oblíbený časopis. Zaplatila
jsem a peněženka místo v kapse skončila na zemi. Ztrátu jsem zjistila až doma, a tak jsem se ke
stánku vrátila. Byla jsem mile překvapena, když mi paní Jakubcová peněženku vrátila s tím, že ji
našla paní Honcová pod okénkem na zemi. Chtěla bych jim oběma moc poděkovat, jsem v důchodu
a i těch 200 korun, co tam byly,by mi chyběly. Děkuji. Věra Venclová
***PRONAJMU BYT 1+1 … na Rýchorském sídlišti ve Svobodě nad Úpou. Od 4.2.2008 bude
zavedena přípojka na internet.
Informace na tel.: 737 945 197
***KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ … bude každý čtvrtek od 16:00 hodin v tělocvičně ZŠ
ve Svobodě nad Úpou.
V měsíci únoru plánujeme již pátý ročník bobových závodů na Muchomůrce, proto doufejme,
že se nám počasí trochu umoudří a napadne nějaký ten sníh.
Lucka a Izabel
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ZPRÁVY ZE ŠKOLY
________________________________________________________________________________
1. Lyžařský výcvik žáků 7. a 8. ročníku
proběhá od 14. do 18. 1. 2008 v lyžařském
areálu Duncan. Výcvik bude zaměřen na
sjezdové lyžování, snowboard a běžky.
Výcvik povedou pan Kopiš a pan Hájek.
V týdnu jim ještě pomohou paní Rutarová,
pan Hainiš a snowboardoví instruktoři od
slečny Evy Tlachačové.

ZIMNÍ SPORTY
Slalom - lyžařský kurz 7.-8. třída
lyže
1. kolo 2. kolo celkem
1. Isabela Kyselová 25,22 - 25,4 - 50,62
2. Sára Berrová 25,35 - 25,99 - 51,34
3. Sandra Šmídová 25,96 - 25,69 - 51,65
4. Pavla Holubová 25,87 - 26,22 - 52,09
5. Iveta Hrušovská 26,76 - 26,96 - 53,72
6. Lucie Čudková 28,18 - 27,89 - 56,07
7. Bruknerová Lucie 28,5 - 27,97 - 56,47
8. Bernardová Petra 30,73 - 30,74 - 61,47
9. Horáková Tereza 31,44 - 31,08 - 62,52
10. Jana Drličková 32,04 - 32,07 - 64,11
11. Karolína Fulsacková 33,16 - 33,36 - 66,52
12. Lucie Horváthová 32,89 - 34,19 - 67,08
13. Veronika Nezvalová 35,3 - 34,19 - 69,49
14. Eva Kleprlíková 35,19 - 34,97 - 70,16
1. Vratislav Miškovský 24,61 - 24,82 - 49,43
2. Libor Fiedler 27,38 - 28,43 - 55,81
3. Ondřej Pešek 29,61 - 29,45 - 59,06
Hofman Stanislav 28,73

2. Ve středu 16.1.2008 odjíždí cca 20
žáků 4., 5. a 6. třídy na výměnný pobyt do
polských Kowar. Zájezd je zaměřen na
výtvarnou výchovu, pracovní činnosti a
tělesnou výchovu. Dozor: pan Hainiš, paní
Ševcová.

snowboard
1. Jakub Eder 31,26 - 31,29 - 62,55
2. Filip Tomeš 32,78 - 32,28 - 65,06
3. Lukáš Šrůtek 39,09 - 33,24 - 72,33
4. Pavla Holubová 37,24 - 36,09 - 73,33
5. Markéta Litošová 43,75 - 34,84 - 78,59
6. Kristýna Vancová 45,18 - 37,11 - 82,29

3. Zápis do 1. třídy se uskuteční ve
škole v úterý 22.1.2008 od 14,00 hod. do
18,00 hod. Zveme všechny budoucí prvňáčky i jejich rodiče. Zároveň upozorňujeme, že v pátek 18.1.2008 se uskuteční
Den otevřených dveří do vyučování pro I.
stupeň školy v době od 8,00 hod. do 11,00
hod.
4. Žáci mají ještě 14 dní na uzavření
všech známek v pololetí školního roku
2007/2008.
Děti obdrží výpis
vysvědčení ve čtvrtek 31.1.2008.
Pololetní jednodenní prázdniny jsou v
pátek 1.2.2008.
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MATEŘSKÁ ŠKOLA
____________________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ SPONZORŮM ZA ŠKOLNÍ ROK 2006/2007
Dovolte mi, abych veřejnou cestou podě-kovala všem, kteří na nás nezapomínají, a třeba jen
maličkostí obdarují děti v mateř-ské škole ve Svobodě nad Úpou.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

pí. Rychlovské - za donesené hračky pro děti
pí. Dudové - za donesené hračky pro děti
pí. Týfové - za dřevěné hračky pro děti
pí. Tesařové - za videokazetu s pohádkami
pí. Pačesové - za donesené hračky
pí. Hofmanové - za příspěvek na sladkosti pro děti
pí. Horváthové - za dárečky k MDD
pí. Munzarové - za dětské nářadí a plyšové hračky pro děti
pí. Celbové - za puzzle
manž. Rolencovým - za puzzle
pí. Slováčkové - za společenskou hru a sladkosti pro děti
p. Miláčkovi - za fotky k MDD
ženám z jógy - za finanční dar na hračky pro děti
ženám z rehabilit. cvičení - za finanční dar na hračky pro děti
p. Hofmanovi - za opravu promítačky
pí. Nguyenové - za sladkosti k MDD
p. Bernardovi, pí. Bílkové - za zmrzlinu k MDD, kterou si děti vychutnaly v zahrádce
restaurace Helena
pí. Horákové - za lízátka k MDD
pí. Gécové - za bonbóny k pro děti
manž. Koukalovým - za sladkosti k Mikuláši a za videokazetu s pohádkou
pí. Rakusové - za sladkosti k Mikuláši
pí. Filipové - za CD hry pro děti
pí. Šrůtkové - za plyšové hračky pro děti

Zvláštní poděkování od dětí a zaměstnanců mateřské školy posíláme milé paní učitelce
Helence Bernardové, za letitou svědomitou práci v naší škole, budeš nám všem moc chybět,
ale přejeme Ti do dalšího života a práce hodně štěstí, úspěchů a osobní spokojenosti.
Do nového roku 2008 přejeme nejen našim sponzorům, ale i všem čtenářům novin hodně zdraví,
štěstí, pohody a lásky.

Za kolektiv mateřské školy

Jana Hanušová
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Stavební & inženýrská firma KLIMEŠ
ing. Miloslav Klimeš, RNDr. Pavel Klimeš
Horní Maršov 65, 542 26
tel. 603 218 336, 603 218 346
www.klimesmarsov.cz

Tisková zpráva - předání nové České poštovny na vrcholu Sněžky do užívání investorce
Jaroslavě Skrbkové
Dne 21. 12. 2007 převzala investorka
Jaroslava Skrbková do užívání stavbu nové
České poštovny na Sněžce a následně zaplatila smluvně dohodnutou cenu stavby. K otevření nové poštovny je nutné dokončit vnitřní
vybavení poštovny v nadzemním a zázemí
v podzemním objektu, které nebylo předmětem dodávky. Z naší strany k úplnému dokončení zbývá odstranit zjištěné vady a nedodělky v rozsahu 1, 7 % celkové ceny zakázky.
Jde především o práce, které nešlo dodělat
z důvodu špatných klimatických podmínek a
drobných chyb v projektové dokumentaci.
Žádné z nich však nebrání předčasnému užívání nebo kolaudaci stavby.
Naše stavební firma byla u realizace
nové České poštovny na Sněžce takřka od
začátku. Po prvním kontaktu s investrkou
jsme oslovili architekty Martina Rajniše a
Patrika Hoffmana, přispěli jsme ke schválení
projektu státní správou a vydání stavebního
povolení. Nakonec jsme postavili experimenttální stavbu s netradičními a nevyzkoušenými
prvky a systémy. Dům je z tradičního materiálu, dá se rozmontovat a znovu případně
postavit jinde, je proměnlivý v interiéru i
v exteriéru, umí být maximálně otevřený nebo
se zcela uzavřít. Věříme, že otevíravá fasáda
domu (hydraulicky ovládaný žaluziový systém) je v extrémních podmínkách vrcholu
Sněžky unikátní. Významnou částí stavby se
jistě stane vyhlídková terasa nad střechou

poštovny, nejvyšší dostupný pevný bod naší
republiky.
Každou stavbu provázejí různá úskalí.
Naším největším problémem se ukázala malá
připravenost stavby, která vedla k prodloužení
termínu dokončení a k nárůstu ceny díla proti
očekávání. Stavební práce na Sněžce jsou
sezónní. Stavební povolení bylo vydáno až v
červnu 2006 (o tři měsíce později, než jsme
očekávali) a při následném podepisování kontraktu nebyla známa veškerá prováděcí dokumentace. Obě strany chtěly začít stavět co
nejdříve a proto se dohodly na pevném termínu, ale jen na orientační ceně. Skutečnou cenu
jsme stanovili až měsíc před dokončením díla,
kdy jsme znali všechny prvky a části stavby.
Rozdíl mezi cenou orientační a skutečnou je
cca 40 %. Nárůst byl způsoben větší pracností
(o 10 %) a hlavně vícepracemi (o 30 %), tj.
doceněním těch prací, které nebyly při
podpisu smlouvy známy (např. hydraulický
systém, dodatečné statické zajištění, chybějící
spojovací materiál, vstupní schodiště apod.).
Tyto problémy jsme investorce kompenzovali
zafinancováním dokončení stavby, slevou
z ceny díla a ročním odkladem splatnosti
poslední splátky.
Z výsledného díla a ze spolupráce
s architekty i s ostatními dodavateli máme
dobrý pocit. Jsme přesvědčeni, že nová Česká
poštovna na Sněžce přispěje k rehabilitaci
moderní architektury na území Krkonošského
národního parku.

Pavel a Miloslav Klimešovi

V Horním Maršově dne 14. 1. 2008
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PROGRAM kina Vlast Janské Lázně
ÚNOR 2008
Telefon a záznamník : 499 875 121

e-mail : kino@janske-lazne.cz

1.pátek
PROBUZENÍ TMY
USA 99´ tit. ŠÚ
v 19.30
Režie: David L. Cunningham
(rok výroby 2007)
Hrají: A.Ludwig, Ch.Eccleston, F.Conroyová, I.McShane,…
Vstupné 60,přístupný
3.neděle INVAZE
USA 99´ tit.
v 19.30
Režie: Oliver Hirschbiegel
(2007)
Hrají: N. Kidmanová, D.Craig, J.Northam, J.Bond, J.Wright,…
Vstupné 65,do 12 let nevhodný
6.středa
VENUŠE
VB, USA 95´ tit.
v 19.30
Režie: Roger Michell
(2006)
Hrají: P.O´Toole, L.Phillips, J.Whitakerová, R.Griffiths…
Vstupné 60,do 12 let nevhodný
8.pátek
RESIDENT EVIL: ZÁNIK
Kanada,VB 90´ tit. ŠÚ
v 19.30
Režie: Russell Mulcahy
(2007)
Hrají: M.Jovovichová, O.Fehr, A.Larterová, I.Glen, Ashanti,…
Vstupné 65,do 15 let nevhodný
10.neděle KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
v 19.30
Režie: Shekhar Kapur
(2007) USA,SRN,VB,FR 114´ tit.
Hrají: C.Blanchettová, G.Rush, C.Owen, R.Ifans, J.Mollà,…
Vstupné 60,do 12 let nevhodný
13.středa BRATŘI
Dánsko, VB, Švédsko 110´ tit.
v 19.30
Režie: Susanne Bierová
(2004)
Hrají: C.Nielsenová, U.Thomsen, N.L.Kaas, S.J.Wernerová,….
Vstupné 65,do 15 let nevhodný
15.pátek VÁCLAV
ČR 97´
v 19.30
Režie: Jiří Vejdělek
(2007)
Hrají: I.Trojan, E.Vášáryová, J.Budař, S.Norisová, J.Lábus,…
Vstupné 65,přístupný
17.neděle ONCE
Irsko, USA 86´
v 19.30
Režie: John Carney
(2007)
Hrají: G.Hansard, M.Igrlová, H.Walsh, G.Hendrick,…
Vstupné 60,do 12 let nevhodný
20.středa POSLEDNÍ VLAK
ČR, SRN 120´ tit.
v 19.30
Režie: Joseph Vilsmaier, Dana Vávrová (2007)
Hrají: G.Burkhard, L.Yavasová, L.Beyerlingová, J.Kukura, …
Vstupné 60,do 12 let nevhodný
22.pátek CRASH ROAD
ČR 90´
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v 19.30
Režie: Kryštof Hanzlík
(2007)
Hrají: A.Hanychová, P.Tomicová, B.Tůma, J.Obermaierová, K.Hádek,…
Vstupné 65,přístupný
24.neděle KOUZELNÁ ROMANCE
USA 108´ dabing
v 18°°
Režie: Kevin Lima
(2007)
Hrají: A.Adamsová, P.Dempsey, J.Marsden, T.Spall,…
Vstupné 65,přístupný
26.úterý NEZMAŘI – 30 let
v 19.30
Jubilejní koncert budějovické folkové kapely, která je charakteristická vícehlasým
vokálem s doprovodem akustických nástrojů. Její repertoár tvoří převážně vlastní písně ale i světová
folková klasika. Za léta aktivního koncertování posbírali všechna ocenění, která se v tomto žánru
udělují.
Vstupné 150,27.středa ZLATÝ KOMPAS
USA,VB 113´ dabing
v 19.30
Režie: Chris Weitz
(2007)
Hrají: N.Kidmanová, D.Craig, D.B.Richardsová, S.Elliott,…
Vstupné 65,přístupný
29.pátek HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
USA 92´ tit. ŠÚ
v 19.30
Režie: Robert Redford
(2007)
Hrají: R.Redford, M.Streepová, T.Cruise, M.Peña,…
Vstupné 60,do 12 let nevhodný

Tisková zpráva „Regiontour“ v Brně
Středoevropská křižovatka cestování
Turistický region Krkonoše, stejně jako v minulých letech, prezentoval na veletržním stánku nejenom
před Brňany, nabídku svých turistických možností. Pro širokou veřejnost mají své místo na pultu tištěné
propagační materiály. Uplatní se stovky jejich výtisků. První dva dny veletržního času jsou věnovány
odborníkům v turismu. Svůj nezanedbatelný čas a místo mají diskusní setkání a společné mítinky věnované
rozvoji cestovního ruchu v našem i sousedních regionech. Jak je zřejmé z níže popsané sestavy jednajících
osobností kolem kulatého stolu na stánku Krkonoš, sestava byla velice pestrá.
Z. Kraus - člen Rady Královéhradeckého kraje, L. Tulejová – asistenka náměstka hejtmana Královéhradeckého kraje (KHK), H. Dohnálek - náměstek hejtmana KHK, J. Sobotka - starosta Vrchlabí a předseda
Svazku Krkonoše, M. Vávra - výkonný ředitel Svazku Krkonoše, P. Klapuš - manažer Svazku Krkonoše, R.
Koníř - místostarosta Jičína, J. Lukeš - manažer Sdružení Český ráj, A. Hozdecký - předseda Sdružení Český
ráj, H. Maierová - starostka Turnova, A. Schäfer - náměstek hejtmana Libereckého kraje (LK),E. Hamplová vedoucí odboru KÚ LK, M. Kulhavá - vedoucí odboru KÚ KHK.
Regiontour přivítal 1455 vystavovatelů ze 32 zemí, prezentovalo se více než 80 turistických destinací.
Na výstavní ploše 10 790 m2. Předpokládaná návštěvnost 30 - 40 tisíc lidí.
Novinkou byl projekt zaměřený na podporu kongresové a incentivní turistiky v regionech ČR.
Uskutečnil se meeting point – dvoudenní workshop za účasti 30 touroperátorů z 10 zemí.
Příští 18. ročník mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech se v Brně uskuteční ve
dnech 15. - 18. ledna 2009.
Zpracovala: D. Palátková

Leden 2008
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Nabídka pořadů Domu kultury Trutnov
www.dktrutnov.cz
ÚNOR 2008
1. - 29. 2.

EGYPT - ZEMĚ DVOU SVĚTADÍLŮ
Výstava fotografií Ondřeje Valáška
k Kino Vesmír - foyer ** otevřeno v době promítání

3. 2. neděle

DVEŘE aneb PANE, VY JSTE NÁHODA!
Divadelní předplatné
Národní dům ** 19.00 hodin ** vstupné 220 Kč, předplatitelé vstup na abonentky

4. 2. pondělí

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
Ing. Ctibor Košťál: Slovinsko a Dolomity
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin

4. 2. pondělí

VIETNAM
Cestopisný večer MUDr. Ladislava Holuba
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč

5. 2. úterý

MARIE ROTTROVÁ A NEŘEŽ
Partneři koncertu: KaM Trutnov s.r.o. - reklamní agentura, Tomáš Kubíček - TK Obaly
Mediální partner: Radio Černá Hora
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné 310, 290, 270 Kč

8. 2. pátek

ÚŽASNÁ SVATBA
Komedie v rámci Divadelního trojlístku
Národní dům ** 19.30 hodin ** vstupné 60 Kč

17. 2. neděle

PRÁZDNINOTÉKA
Diskotéka pro děti do 10 let
Národní dům ** 15.00 hodin ** jednotné vstupné 30 Kč

18. 2. pondělí

AKADEMIE TŘETÍHO VĚKU
RNDr. Vladimír Prouza: Náš kraj v geologické minulosti
Pořadatel: Český červený kříž a Dům kultury Trutnov
kino Vesmír ** 14.30 hodin

18. 2. pondělí

EGYPT - ZEMĚ DVOU SVĚTADÍLŮ
Cestopisný večer Ondřeje Valáška
kino Vesmír ** 19.00 hodin ** vstupné 50 Kč

23. 2. sobota

DIVADELNÍ PLES
Téma: Cirkus Trumberto
Národní dům ** otevření sálu v 19.00 hodin, zahájení plesu ve 20.00 hodin ** vstupné 125 Kč

24. 2. neděle

O BAJAJOVI
Představení v rámci pohádkového cyklu Sedmikráska
kino Vesmír ** 15.00 hodin ** jednotné vstupné 30 Kč

Změna programu vyhrazena!
Přehled nezahrnuje nabídku pořadů pro školy.
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