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Slavnostní předání Sportovních cen
města Trutnova za rok 2010
Ve středu 1. června 2011 proběhlo v trutnovské Staré radnici tradiční slavnostní
předávání Sportovních cen města Trutnova
za loňský rok, o jejichž udělení rozhodlo
Zastupitelstvo města Trutnova na základě
doporučení tělovýchovné komise.
Setkání zahájilo svým vystoupením hudební
trio Základní umělecké školy Trutnov. K přítomným dále promluvil starosta města Ivan
Adamec, který pak společně s místostarostou Tomášem Hendrychem a místostarostkou Hanou Horynovou předal oceněným
sportovním osobnostem a kolektivům pamětní plakety a květiny.
V kategorii Nejlepší sportovec města Trutnova si Sportovní cenu města Trutnova odnesl

pan Ondřej Pipek (triatlon, terénní triatlon
- XTERRA), který se na Havaji zúčastnil nejtěžších triatlonových závodů na světě a uspěl.
V roce 2010 dosáhl těchto vynikajících úspěchů: 1. místo na MČR XTERRA ve Špindlerově Mlýně, 3. místo na CZECH XTERRA TOUR
2010 a 3. místo na MS XTERRA na Havaji
v nejmladší kategorii muži 15 až 19 let.
Nejlepším mládežnickým sportovcem města
Trutnova do 18 let za uplynulý rok se stala slečna Martina Elhenická (oddíl plavání
TJ Loko FM Servis Trutnov). Reprezentantka
ČR, členka Centra sportu MV ČR, je spoludržitelkou rekordů a držitelkou krajských rekordů dorostu a žen. Martina se v loňském
roce zúčastnila 1. světové olympiády mládeže v Singapuru, kde obsadila vynikající

9. místo, dále získala 20. místo na ME juniorů v Praze, mnohonásobný titul Mistryně
ČR dorostu 2010, 2. místo v seriálu ČP žen
a další vynikající sportovní úspěchy.
Cenu pro Nejlepší sportovní kolektiv města
Trutnova již poněkolikáté převzal basketbalový tým žen Kara Trutnov. V uplynulém
roce získaly basketbalistky 1. místo ve Středoevropském poháru a 3. místo v Ženské
basketbalové lize.
V kategorii Nejlepší mládežnický sportovní kolektiv města Trutnova do 18 let byl
oceněn basketbalový tým mladších dorostenek Kara Trutnov. Cena byla týmu
udělena za 1. místo v extralize v sezóně
2009/2010. Toto umístění je největším
úspěchem v historii trutnovského mládežnického basketbalu.
Sportovní cena města Trutnova za rok 2010
v kategorii Nejlepší trenér (cvičitel) města
Trutnova byla udělena trenérům Petru Kapitulčinovi (trenér basketbalu mládeže)
a Martinu Petrovickému (basketbalový tým
žen Kara Trutnov).
Petr Kapitulčin působil jako trenér českého
národního basketbalového týmu na 1. světové olympiádě mládeže v Singapuru, kde
jeho svěřenkyně obsadily 13. místo, a právě pod jeho vedením získal basketbalový
tým mladších dorostenek Kara Trutnov
výše zmíněné vynikající 1. místo v extralize
v sezóně 2009/2010.

Najdete v tomto čísle:
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Uzávěrka srpnového čísla RL: 17. 8. 2011
V měsíci červenci Radniční listy nevychází.

1

| Radniční listy | městské noviny | červen 2011

Martin Petrovický působil v loňském roce
jako asistent trenéra na MS v basketbale
2010, na kterém tým české ženské basketbalové reprezentace vybojoval fantastické 2. místo. Jako trenér se zasloužil také
o 1. místo ženského basketbalového týmu
Kara Trutnov ve Středoevropském poháru
a 3. místo v Ženské basketbalové lize.
pokračování >>

uměleckou úroveň. Smyčcový orchestr
Balthasara Neumanna nadchl všechny přítomné, mimo jiné reprezentanty politického a hospodářského života spolkové země
Bavorsko, kam Würzburg geograficky náleží. Doprovodná erudovaná přednáška
prezidenta Bavorské akademie krásných
umění prof. Dietera Borchmeyera na téma
chápání lásky postavami z děl W. A. Mozarta vyžadovala nejen dobrou znalost němčiny, ale také obsahu hudebních děl tohoto
světoznámého skladatele z 18. století.
Cenu za významný přínos trutnovskému
sportu předal starosta města paní Renatě
Hammové (TJ Loko Trutnov) za celoživotní
zásluhy o rozvoj plavání. Paní Hammová,
dlouholetá cvičitelka plavání rodičů s dětmi a stále aktivní rozhodčí, oslavila v minulém roce významné životní jubileum.
Všem oceněným sportovním osobnostem
upřímně blahopřejeme a přejeme mnoho
dalších úspěchů na poli sportu i hodně pohody v osobním životě.
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
Foto: Mgr. Lenka Mykasová

Spolupráce s partnerským

Würzburgem

Na pozvání vrchního starosty (primátora)
německého Würzburgu Georga Rosenthala se starosta města Mgr. Ivan Adamec
v doprovodu místostarostky Ing. Hany Horynové zúčastnil ve dnech 26. a 27. května
t. r. části programu Českého týdne a zahájení Mozartovských slavností.
Spolupráce mezi oběma partnerskými městy, stvrzená 6. prosince 2008 partnerskou
smlouvou, vyvrcholila pro letošní rok celotýdenním programem s kulturními aktivitami, na kterých se podíleli žáci, studenti
a pedagogové ZUŠ a gymnázia a farníci
římskokatolického farního sboru. Německý partner velice ocenil hudební schopnosti žáků trutnovské ZUŠ, kteří vystoupili
společně s tamním smyčcovým a dechovým
orchestrem sv. Uršuly.
Organizačně náročnější na přípravu byla
společná realizace výstavy v prostorách staré radnice s názvem „Konec jako začátek“.
Jejím obsahem bylo zmapovat konkrétní
osudy lidí po skončení 2. světové války,
jednak těch, kteří přišli dosídlit Trutnovsko
po odchodu Němců, jednak Němců ze Sudet, které přijal Würzburg a okolí v letech
1945 - 1946. Nelehkého a i po více než 60
letech ožehavého tématu se se ctí zhostili
studenti našeho gymnázia a tamního gymnázia sv. Uršuly. Trutnovští gymnazisté se
rovněž zúčastnili slavnostního zahájení výstavy, kde přítomným prezentovali způsob
naplňování společného projektu. Nad výstavou převzali patronát starostové obou
partnerských měst.
Večer se reprezentanti Trutnova zúčastnili
slavnostního zahajovacího koncertu Mozartovských slavností. Tradiční, již 90. ročník měl i tentokrát při zahájení vysokou
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Ing. Hana Horynová
místostarostka
Ing. Günter Fiedler
odbor rozvoje města a ÚP

Změna pracovní doby
Upozorňujeme občany města, že
v měsíci červenci a srpnu dojde ke
změně pracovní doby v inforecepci Městského úřadu Trutnov. Důvodem změny je čerpání řádných dovolených. Pracovní doba v ostatních
dnech zůstává zachována.
Červenec – srpen:
PÁTEK do 15.00 hod.
V pondělí 4. 7. 2011 bude městský úřad
UZAVŘEN.

Průzkum spokojenosti občanů s úrovní služeb
poskytovaných Městským úřadem Trutnov
Součástí projektu „Zvýšení kvality řízení v úřadech územní veřejné správy“, na
který město Trutnov získalo dotaci z fondů
Evropské unie, byl i průzkum spokojenosti občanů s úrovní služeb poskytovaných
Městským úřadem Trutnov. Průzkum byl
realizován formou dotazníkového šetření
a proběhl v měsících leden - březen 2011.
Jeho základním cílem bylo získat informace a názory občanů na komunikaci, vstřícnost a odbornost zaměstnanců Městského
úřadu Trutnov a celkový pohled občanů
na práci úřadu. Ve spolupráci s garan-

tem projektu a dalšími členy realizačního
týmu byl vytvořen dotazník, který obsahoval 31 otázek.
Sběr relevantních a úplných dat provedlo
20 tazatelů dotazníkovým šetřením u obyvatel Trutnova starších 18 let a u firem zde
působících.
Celkem bylo získáno 4 015 použitelných
dotazníků. Výsledky tohoto průzkumu
jsou zveřejněny na webu města Trutnova
v části Projekty MěÚ.
-rl-

Miss panenkou 2011 je Tonny
Děti ze čtyřiceti devíti škol, dětských
domovů a domovů mládeže Královéhradeckého kraje zachrání více než tisíc
dětí v rozvojových zemích.
Přes tisíc panenek předal ve středu
1.6. 2011 Český rozhlas Hradec Králové
ředitelce Českého výboru UNICEF Pavle Gomba. Přesně tolik dětí se letos
přihlásilo do šestého ročníku soutěže
„Miss panenka“, ve kterém žáci škol
Královéhradeckého kraje ušili panenky,
z nichž výtěžek putuje na očkovací programy pro děti v rozvojových zemích.
Vítězkou letošního ročníku se nakonec
stala panenka Tonny Šárky Berkové ze
ZŠ Komenského Nová Paka. V královéhradeckém Kongresovém centru Aldis
o tom rozhodla šestnáctičlenná porota,
v níž zasedli kromě jiných farář Zbigniew Czendlik, módní návrhářky Liběna
Rochová a Jitka Šedová, zpěvačky Tereza Kerndlová a Madalena Joao, výkonný
ředitel Českého rozhlasu Oldřich Šesták
a další osobnosti. Součástí dopoledního
programu, který byl poděkováním všem
dětem, vystoupili i finalista loňské soutěže Superstar Ben Cristovao, zpěvačka
Debbi a taneční skupina T-BASS.

„Letos jsme se sešli už pošesté a mám
velikou radost, že je Miss panenka tak
úspěšná. Když panenky převedeme na
děti v rozvojových zemích, podařilo se
nám díky školákům zajistit očkování pro
téměř 6000 dětí. Proto, i když volíme
každoročně Miss panenku, pro mě zůstávají krásné všechny,“ řekl ředitel Českého rozhlasu Hradec Králové a předseda poroty Jiří Kánský, který také na
konci slavnostního dopoledne vyhlásil
nový – sedmý ročník této soutěže.
Akce se koná za podpory akciové společnosti Východočeská plynárenská (člena skupiny RWE), která ji každoročně
podporuje již od jejího vzniku v roce
2006. „Jsme velice rádi, že za šest let
tohoto projektu se celkem našilo více
než 5 800 panenek v celkové hodnotě
3 480 000,- Kč. Tato skutečnost nás utvrzuje v našem rozhodnutí podporovat
i nadále akci rozvíjející u tvůrců panenek
jejich výrazné sociální cítění,“ doplňuje
Mgr. Jiřího Kánského předseda představenstva VČP Ing. Jindřich Broukal.
Soňa Neubauerová
Český rozhlas Hradec Králové

Milí přátelé a příznivci mateřského centra KAROlínka,
s končícím školním rokem nastávají v mateřském centru změny, o kterých bychom
Vás chtěli informovat.
MC KAROlínka se během prázdnin přestěhuje do nových prostor v Základní umělecké škole ve Školní ulici. Stávající prostory
je třeba uvolnit pro zřízení mateřské školy.
Předáváme tedy tímto současné prostory
MC dětem, které se tu jistě budou cítit jako
doma, vždyť mnohé z nich KAROlínku dobře znají, protože patřily a patří k jejím pravidelným návštěvníkům.
Za dobu působení si KAROlínka získala podporu rodičů a dětí z Trutnova a okolí. Věříme, že se nám všem podaří znovu vybudovat
a „zabydlet“ prostory, ve kterých budete
moci se svými dětmi opět poznávat nové
přátele a kamarády. Uvítáme Vaši podporu
a pomoc během prázdninového stěhování,
abychom mohli na začátku září opět otevřít
brány mateřského centra KAROlínka.

Od září plánujeme pokračování stávajících programů a projektů. Rýsují se i nové
programy. Pokračování bude mít i projekt
KROK K ZAMĚSTNÁNÍ, který je financován
z OP LZZ a realizujeme jej ve spolupráci se
Sítí mateřských center. V rámci tohoto projektu bude dále probíhat Poradenství pro
zájemce o zaměstnání a Hlídání dětí.
Aktuální informace sledujte na internetových stránkách www.mckarolinka.cz,
e-mail: mckarolinka@volny.cz, nebo na tel.
Šárka Linková, 737 335 651, Hana Cinková,
721 474 188.
Přejeme Vám i Vašim dětem krásné léto
a těšíme se na Vás.

Za mateřské centrum KAROlínka
Ing. Hana Cinková, Bc. Šárka Linková,
Bc. Klára Borůvková, Pavla Adamová,
Bc. Markéta Semeráková

Kdo si hraje …
„Kdo si hraje, nezlobí a přitom se dobře pobaví,“… tak jako u nás, v Mateřské
škole speciální, Na Struze 124, Trutnov. Pro
naše děti a rodiče připravujeme každoročně řadu akcí. Připomeňme si zábavné
velikonoční „Putování za vejcem“ nebo
„Čarohrátky“, ve kterých byly všechny děti
po zvládnutí zaklínadel a kouzel pasovány
na „Kouzelníky z Velkých Bradavic“. Z nejaktuálnějších stojí za zmínku „Večerníčkův
pohádkový les“, který pro nás připravily
paní učitelky ze třídy „F“ – Včeliček, kdy
se děti s rodiči přenesly do pohádkového
světa, ve kterém na ně čekal Bob a Bobek,
Včelí medvídci, Pat a Mat, samotný Večerníček, Křemílek s Vochomůrkou, Rumcajs
s Mankou a spousta dalších pohádkových
bytostí, se kterými plnili i dosti záludné

úkoly. Někteří dospěláci se pěkně zapotili,
neboť vykutálený Gargamel je zkoušel ze
znalostí pohádkového světa. Málokterý
rodič si vzpomněl na jméno jeho kocoura.
Krásnou odměnou a ukončením akce byly
všem učitelům usměvavé pomalované tváře těch nejmenších, ale i rodičů. Školní rok
se blíží do finále a ve školce už visí tablo
školáků, běží poslední výlety a besídky. Děkujeme všem dětem, rodičům, zaměstnancům mateřské školy za aktivní spolupráci,
včetně sponzorských darů, apřejeme jim
krásnou dovolenou plnou zážitků. Děkujeme firmě AHOLD Czech Republic, a.s. – Albert, pobočka Trutnov, za sponzorské dary
na Den dětí.
- dk -

společenská rubrika
Matriční události v květnu 2011

Oslava Mezinárodního dne dětí

V květnu se v Trutnově narodilo celkem
56 dětí, z toho bylo 16 dětí trutnovských,
9 chlapců a 7 děvčat.

Dne 1. 6. slaví všechny děti svůj svátek. Jinak tomu nebylo ani u nás ve Sluníčkové
školce – MŠ Komenského Trutnov. Děti si
svátek užily po svém. Ve školce se soutěžilo, závodilo za odměny a medaile, které
sponzorovali rodiče.

Dne 28.5. se na radnici konala malá slavnost vítání nových občánků města a do pamětní knihy bylo zapsáno celkem 17 dětí.

Členky komise pro občanské záležitosti
navštívily při životních jubileích celkem
48 občanů s kytičkou a malým dárkem.
Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

V odpoledních hodinách se pak paní učitelky sešly s dětmi a jejich rodiči na „Dvoračce“, kde se den završil opékáním špekáčků
za poslechu country hudby. Chceme tímto
poděkovat všem rodičům za účast a sponzorování celé akce, zvláště pak panu Rainetovi
z Dvoračky a rodičům Bačovým. Svou ochotou a starostlivostí pomohli ke krásným
prožitkům malých dětí. Poděkování patří
i všem učitelkám a v neposlední řadě dobrému počasí, které nám přálo a vydrželo.

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel

Kolektiv školky

V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 35 lidí,
z toho bylo 26 našich občanů, 11 mužů
a 15 žen.
Bylo uzavřeno 6 sňatků.
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KRÁTCE

Dárek dětem z MŠ Srdíčko
V neděli 29.5. 2011 se na hřišti SK HSM konal
DĚTSKÝ DEN se spoustou soutěží a atrakcí.
Pořadatelé SK HSM, MŠ Srdíčko a dobrovolní hasiči HSM věnovali přípravě této akce
mnoho hodin práce a odměnou jim byly
rozzářené dětské oči a nadšení rodičů. Dobrovolní dárci přispěli na MŠ Srdíčko formou
dobrovolného vstupného, jehož konečná
výše byla 7 564,- Kč. Tento dar bude použit
na zakoupení sportovního vybavení tělocvičny MŠ Srdíčko. Děti se mohou těšit na novou
trampolínu a překážkovou dráhu. Poděkování patří také pomocníkům ze ZŠ Komenského, třídy 9. C, kadetkám oddílu softballu
SK HSM a dárcům, kteří tuto akci podpořili
- Karto Trutnov, s.r.o., Kominictví Hartmann,
GOS cz, s.r.o., AUTO TOP Slezák, Ing. Roman
Koula, Vaněk, s.r.o., tiskárna LT, zámečnictví
Kolbe, s.r.o., pilot Vojta Vach.
Všem, kteří se podíleli na přípravě a realizaci této zdařilé akce, patří velký dík. Přejeme
všem krásné prázdniny a těšíme se na další
společné akce.
Mgr. Radomíra Viková

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická 536, Trutnov 2
(za Kauflandem)
www.zelvicka.webnode.cz

Vážení příznivci Želvičky,
přejeme vám krásné prázdniny, hodně
sluníčka a pohody. Abychom vám prázdniny trošku zpestřili, připravili jsme pro
vás PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ ve spolupráci
s BUŘTÁRNOU U PĚTI BUKŮ.
OD 11. 7.
PRÁZDNINOVÉ CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI
1 - 2 roky – od 9:30 h
od 2 let – od 10:30 h
Cvičení bude probíhat každé pondělí od
11. 7. v BUŘTÁRNĚ U PĚTI BUKŮ - za každého počasí! Děti cvičí pouze za doprovodu
rodičů. Děkujeme za pochopení.
Cena:
240,- Kč – 8 lekcí
40,- Kč – jednotlivá lekce
S sebou: pohodlné sportovní oblečení
a obuv, dobrou náladu.
O PRÁZDNINÁCH BUDE ŽELVIČKA UZAVŘENA!
Na další vaši návštěvu se budeme těšit opět
v září!
Lenka Kuchařová, Lucie Pokorná

odbory městkého úřadu informují
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem tohoto bytu:
Trutnov – Bulharská čp. 55

/objekt na st. p. 71 v kat. úz. Trutnov,
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře - kuchyň 24,44 m2, pokoj 20,23 m2, standardní byt, číslo bytu 4, 2. podlaží. Součástí bytu je WC + koupelna 8,50 m2, předsíň
6,65 m2 . Topení etážové elektrické.
Měsíční nájemné: 3 086,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
1. 7. 2011 v 8.00 hod. přímo na místě.
Byt Bulharská čp. 55 o vel. 1+1, standardní byt, se bude pronajímat na dobu
neurčitou na základě výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň předplacení nájemného. Předplacení nájemného musí být nabídnuto
minimálně ve výši 50 000,- Kč. Bude se
posuzovat měsíční nájemné. V případě
rovnosti nabídek se bude posuzovat
i výše předplacení nájemného.
Tiskopis na pronájem tohoto bytu je k dispozici na internetových stránkách, v inforecepci a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.
Žádosti je možné podat do 8.7. 2011 do
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 12.7.
2011 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, čís. dveří 409
(pí Illnerová – tel. 499 803 282).
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto nebytových prostor:
Na základě usnesení rady města v Trutnově č.j. 2011-605/13 ze dne 6. 6. 2011
zveřejňujeme záměr města pronajmout
nebytové prostory:

Trutnov – Malé nám. čp. 38

/objekt na st.p. č. 308 v kat. úz. Trutnov,
část obce Střední Předměstí/
Jedná se o nebytové prostory umístěné
v I. NP o celkové výměře 177,00 m2 (prodejna 60,80 m2, zádveří 13,90 m2, 4 výlohy 4,00 m2, kancelář 4,70 m2, 3 sklady 61,70 m2, chodba 17,60 m2, šatna
7,80 m2, chodba před šatnou 3,10 m2,
soc. zařízení 2,40 m2, WC 1,00 m2).
Úvodní cena pro jednání:
1 396,- Kč/m2/rok za prodejnu a zádveří,
výlohy, kancelář
695,- Kč/m2/rok za sklady, chodbu
558,- Kč/m2/rok za šatnu, umývárny a WC
Nájemní smlouva bude uzavřena na
dobu určitou 5 let včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemné-
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ho. Nebytové prostory jsou vhodné ke
zřízení prodejny ovoce, zeleniny a dalších potravinářských výrobků. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno.
Nebude povoleno provozování kasina,
herny a sázkové kanceláře.
Nájemní smlouva bude uzavřena nejdříve od 1. 9. 2011.
Žádosti je možné podat do: 11. 7. 2011
do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 12. 7. 2011
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 17 000,- Kč na účet
města vedený u Komerční banky, č. účtu
6015-124601/0100,
variabilní
symbol
3620488, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru musí žadatel přiložit doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele
pro vrácení kauce. Kauce úspěšného
žadatele bude použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude
kauce vrácena. Kauce nebude úročena.
V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném
formuláři tak, aby ji adresát obdržel
nejpozději do doby možnosti podání
žádosti. V žádosti uveďte identifikační
číslo organizace, případně přiložte kopii
živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet
nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav
Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16
Trutnov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Malé nám.
čp. 38, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j. 2011-534/12 ze dne 23. 5. 2011
zveřejňujeme záměr města pronajmout
nebytové prostory:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22

/objekt na st.p.č. 26/1 v k. ú. Trutnov,
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o nebytové prostory v I. NP
o celkové výměře 69,70 m2 (místnost
33,10 m2, výstavní místnost 33,60 m2,
1 WC 3,00 m2).
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení
prodejny, kanceláře, provozovny služeb.

Úvodní cena pro jednání:
2 223,- Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář,
výstavní místnost
1 111,- Kč/m2/rok za sklady, provozovnu služeb
695,- Kč/m2/rok za WC
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 5 let včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude
povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Žádosti je možné podat do: 11. 7. 2011
do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 12. 7. 2011
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 13 500,- Kč na účet
města vedený u Komerční banky, č. účtu
6015-124601/0100,
variabilní
symbol
3620486, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru žadatel přiloží doklad o složené kauci
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude
použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení
od uzavření nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději do doby možnosti podání žádosti.
V žádosti uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie
živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet
nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav
Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16
Trutnov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Krakonošovo
nám. čp. 22, „NEOTVÍRAT“.
Žádost je možno vyzvednout v Informační recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. na majetkovém odboru MěÚ
Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 283).
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost dávat písemné připomínky a námitky,
nejpozději však do doby možnosti podání
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel.
Na pronájem nebytového prostoru není
právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje
právo odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

TRUTNOV – PRONÁJEM STŘECH NEBO JEJICH ČÁSTÍ
za účelem zřízení fotovoltaických elektráren
na náklady nájemce
Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2011-536/12 ze dne 23. 5. 2011 zveřejňujeme
záměr města pronajmout střechy dle seznamu:
Mateřská školka
		
		
Mateřská školka
		
		
Mateřská školka
		
Mateřská školka
		
		
Mateřská školka
		
		
		

M. Gorkého 289
na st.p.č. 2962 v k.ú.
Trutnov, Kryblice
Žižkova 465
na st.p.č. 3203 v k.ú.
Trutnov, Horní Předměstí
Benešova 222
na st.p.č. 235 v k.ú. Poříčí
Horská 282
na st.p.č. 315 v k.ú. Horní
Staré Město
Novodvorská 617
na st.p.č. 3656/1, 3658
v k.ú. Trutnov,
Střední Předměstí

Majetkový odbor informuje
– pronájem nemovitostí
Na základě usnesení rady města v Trutnově
č.j. 2011-535/12 ze dne 23. 5. 2011 zveřejňujeme záměr města pronajmout nemovitosti:

Trutnov – Náchodská
(bývalé zahradnictví)
Jedná se o nemovitosti – objekt bez čp./če.
na pozemku st.p. 3642, spolu s pozemkem
st.p. 3642 o výměře 1421 m2 a pozemkem
p.p. 722/25 o výměře 2513 m2, vše v části
obce Dolní Předměstí, v obci a k.ú. Trutnov.
Úvodní cena pro jednání:
1 500 000,- Kč/rok za předmět pronájmu
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce
bez uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného za účelem provozování činnosti v souladu s územním plánem
(občanské vybavení – komerční zařízení
malá a střední – plochy převážně komerční občanské vybavenosti, sloužící například pro administrativu, obchodní prodej,
ubytování, stravování, služby; vliv činností
na těchto plochách a vyvolaná dopravní
obsluha nenarušuje sousední plochy nad
přípustné normy pro obytné zóny). Před
podáním žádosti na pronájem nemovitostí je nutno předmět pronájmu vidět.
Nemovitosti jsou ve špatném technickém
stavu. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy předmětu pronájmu k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude
zhodnocení předmětu pronájmu nájemci
uhrazeno.
V současné době probíhá prodej nemovitostí. Bližší informace na odd. realit majetkového odboru MěÚ Trutnov, č. dveří 408
(tel. 499 803 279, 499 803 281).
Žádosti je možné podat do: 11. 7. 2011 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 12. 7. 2011 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
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Mateřská školka
		
		
DPS 		
		
		
DPS 		
		
		
Domov pro seniory
		
		
Koupaliště
		
		

Tkalcovská 542
na st.p.č. 4415 v k.ú.
Trutnov, Horní Předměstí
Rudolfa Frimla 934
na st.p.č. 5652 v k.ú.
Trutnov, Střední Předměstí
Rudolfa Frimla 935
na st.p.č. 5651 v k.ú.
Trutnov, Střední Předměstí
Rudolfa Frimla 936
na st.p.č. 5758 v k.ú.
Trutnov, Střední Předměstí
Na Lukách 461
na st.p.č. 5748 v k.ú.
Trutnov, Kryblice

Podrobné informace jsou zveřejněny na úřední
desce ve vestibulu MěÚ Trutnov a na webových
stránkách města: www.trutnov.cz
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení
je složení kauce ve výši 150 000,- Kč na
účet města vedený u Komerční banky,
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3620487, konstantní symbol 0558.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně název právnické
osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru žadatel přiloží doklad o složené kauci
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude
použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení
od uzavření nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději do doby možnosti podání žádosti.
V žádosti uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie
živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 283). Cenová
nabídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet
nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem: PRONÁJEM NEMOVITOSTÍ,
Trutnov – Náchodská (bývalé zahradnictví),
„NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost dávat písemné připomínky a námitky,
nejpozději však do doby možnosti podání
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel.
Na pronájem nebytového prostoru není
právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje
právo odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 18.4. 2011 přijalo usnesení č. 2011-69/2,
kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje
novým obecným zveřejněním mimo „Zásad
pro prodej“ bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce:

Jednotka č. 15/1 v čp. 15 v ul. Pražská
(nebytový prostor)
v obci Trutnov, v k.ú. Trutnov, v části obce
Horní Předměstí
na st.p. 223
190 m2
spolu se st.p. 223 190 m2
Minimální nabídková cena je 438 000,- Kč.
V domě jsou celkem dvě bytové jednotky
a nebytový prostor, který je obsazen nájemcem. Nebytový prostor, který je předmětem
prodeje, obsahuje prodejnu a sklad. K vlastnictví nebytové jednotky přísluší spoluvlastnický podíl o velikosti 222/1798 na společných
částech budovy čp. 15 a spoluvlastnický podíl
ve výši 222/1798 na stavební parcele č. 223.
Celková výměra podlahové plochy na nebytové jednotce činí 22,2 m2. Nebytový prostor
je vytápěn lokálně plynovým topidlem a neobsahuje žádné sociální zařízení. Ve skladu je
instalováno umyvadlo s malým el. průtokovým ohřívačem vody.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém
řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč.
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude
uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce
musí být složena na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3629461, konst. symbol 0558.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem
„15/1 Pražská“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE,
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov,
541 16, nejpozději do 22.8. 2011 - 12:00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce
uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel využití objektu, číslo
účtu pro možnost vrácení kauce a kontaktní
údaje. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši. Na
nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude
brán zřetel.
Žadatel může podat pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 23.8. 2011 v 8:00 hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci
mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky
nebo námitky písemným podáním, nejpozději však do doby možnosti podání nabídky.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 18.4. 2011 přijalo usnesení 2011‑67/2,
kterým schválilo nové obecné zveřejnění
prodeje bytové jednotky č. 441/5 mimo „Zásad pro prodej“ bez uplatnění 20% slevy ze
sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce.
Bytová jednotka bude prodávána dle zákona
č. 72/1994 Sb., v platném znění, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech
domu a pozemku:
pokračování >>

Byt. j. č. 441/5
v čp. 440 - 441 Benešova ul.

v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části
obce Poříčí
na st.p. 501
200 m2
na st.p. 502
200 m2
podlaží číslo jednotky
velikost
3. NP
441/5		
3+1
podl. plocha
nabídková cena
991 580,- Kč
111 m2		
V domě je celkem 12 bytových jednotek
a 1 nebytový prostor. Předmětem prodeje je
bytová jednotka, která je obsazena nájemcem, kterému zaniklo předkupní právo na
přednostní nabytí bytové jednotky.
Nabídky označené „Neotvírat“ s heslem „B.j.
441/5 Benešova“ se přijímají v zalepených
obálkách na adrese MěÚ, INFORECEPCE,
pan Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov
541 16. Bližší informace obdržíte na majetkovém odboru v kanceláři č. 408, telefon
499 803 279, 499 803 281.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši
20 000,- Kč. Kauce musí být složena bezhotovostním převodem na bankovní účet města
Trutnova vedený u Komerční banky, číslo účtu:
6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629473,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení kauce musí být přiložena k nabídce.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude
kauce vrácena zpět po rozhodnutí Zastupitelstva města a bude vyplacena na účet složitele.
V případě neuskutečnění prodeje ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města.
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení kauce je třeba podat tak, aby byla k dispozici na určeném místě pro příjem nabídek
nejpozději v den před otevíráním nabídek
do 12:00 hodin. Při odeslání poštou je proto
třeba ze strany zájemce volit potřebný předstih k zajištění služeb pošty. K záměru je také
možno podat připomínky nebo námitky písemným podáním, nejpozději však do doby
možnosti podání nabídky (do 22.8. 2011 do
12 hodin).
Otevírání obálek bude provedeno dne
23. 8. 2011 v 8:05 hodin v malém sále Městského úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být
přítomni.
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 18.4. 2011 přijalo usnesení 2011‑65/2,
kterým schválilo prodej nemovitostí - domu
čp. 142 na st. p. 10/1 v ulici Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části města a k. ú. Horní
Staré Město, v obci Trutnov, novým obecným
zveřejněním, mimo „Zásad pro prodej“ bez
uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez
upřednostnění nájemce:

Dům čp. 142 Horská ul.

v k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov,
v části obce Horní Staré Město
na st.p. 10/1
420 m2 (bytový dům)
spolu se st.p. 10/1 420 m2
Minimální nabídková cena je 1 200 000,- Kč.
Jedná se o zděný dvoupodlažní nepodsklepený objekt. V domě jsou dvě volné bytové jednotky. Objekt je napojen na elektrický proud
a veřejný vodovod. Splaškové vody jsou sve-
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deny přes septik do veřejné kanalizace. Dům
je ve špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč.
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude
uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce
musí být složena na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3613452, konst. symbol 0558.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem
„142 Horská“ zasílejte v uzavřených obálkách
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16,
nejpozději do 22.8. 2011 - 12:00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte
navrhovanou cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel využití objektu, číslo účtu pro
možnost vrácení kauce a kontaktní údaje.
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu
o zaplacení kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované
výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude
brán zřetel.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 23. 8.
2011 v 8:10 hodin v malém sále v suterénu
městského úřadu. Žadatelé mohou být přítomni. Prohlídka objektu se uskuteční na požádání, po tel. domluvě.
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 28.6. 2010 přijalo usnesení 2010‑89/3, kterým schválilo nové obecné zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 264/4. Bytová jednotka
bude prodávána dle zákona č. 72/1994 Sb.,
v platném znění, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku:

Byt. jedn. č. 264/4 v domě čp. 264
Lípové náměstí
v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části
obce Poříčí
na st.p. 276
536 m2
spolu se st.p. 276 536 m2
podlaží číslo jednotky
velikost
2. NP
264/4		
2+1
podl. plocha
nabídková cena
498 654,- Kč
88 m2		

V domě je celkem 5 bytových jednotek a 1 nebytový prostor. Předmětem prodeje je bytová
jednotka, která je obsazená nájemcem, kterému zaniklo předkupní právo na přednostní
nabytí bytové jednotky.
Nabídky označené „Neotvírat“ s heslem „B.j.
264/4 Lípové náměstí“ se přijímají v zalepených obálkách na adrese MěÚ, INFORECEPCE,
pan Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov
541 16. Bližší informace obdržíte na majetkovém odboru v kanceláři č. 408, telefon
499 803 279, 499 803 281.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši
20 000,- Kč. Kauce musí být složena bezhotovostním převodem na bankovní účet města Trutnova vedený u Komerční banky, číslo
účtu: 6015-124601/0100, variabilní symbol:
3629452, konstantní symbol 0558. Do zprávy
pro příjemce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení kauce musí být přiložena
k nabídce.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude
kauce vrácena zpět po rozhodnutí Zastupitel-

stva města a bude vyplacena na účet složitele.
V případě neuskutečnění prodeje ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města.
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení kauce je třeba podat tak, aby byla k dispozici na určeném místě pro příjem nabídek
nejpozději v den před otevíráním nabídek
do 12:00 hodin. Při odeslání poštou je proto
třeba ze strany zájemce volit potřebný předstih k zajištění služeb pošty. K záměru je také
možno podat připomínky nebo námitky písemným podáním, nejpozději však do doby
možnosti podání nabídky (do 22.8. 2011 do
12 hodin).
Otevírání obálek bude provedeno dne
23. 8. 2011 v 8:15 hodin v malém sále městského úřadu. Žadatelé mohou být přítomni.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje Zastupitelstvo města Trutnova.
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru
prodeje odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408,
telefon 499 803 279, 499 803 281.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Místní poplatky za ubytování
Poslední dva místní poplatky, které město Trutnov vybírá, jsou spjaty s poskytováním ubytovacích služeb, a proto se týkají menšího počtu
fyzických a právnických osob, než tomu bylo
u ostatních poplatků.
Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt platí
osoby, které ve městě pobývají přechodně a za
úplatu za účelem rekreace. Poplatek uhradí
ubytovateli, který je garantem toho, že vybraný poplatek řádně odvede do pokladny města.
Od poplatku jsou osvobozeny v podstatě osoby
mladší 18 let a starší 70 let a osoby, kterým byl
přiznán III. stupeň mimořádných výhod (dříve
držitelé průkazů ZTP/P), a jejich průvodci. Sazba
poplatku činí 12,- Kč/osoba/den.
Poplatek z ubytovací kapacity se vybírá v zařízeních určených k přechodnému ubytování za úplatu a platí jej ubytovatel, který ubytování poskytl.
Poplatku nepodléhá ubytovací kapacita v zařízeních sloužících pro přechodné ubytování studentů
a žáků, ubytovací kapacita ve zdravotnických zařízeních a v zařízeních sloužících sociálním a charitativním účelům. Dále se od poplatku osvobozují
lůžka v ostatních zařízeních obsazená dětmi z dětských domovů, které na území města Trutnova pobývají za účelem rekreace nebo školy v přírodě. Sazba poplatku činí za každé využité lůžko a den 4,- Kč.
Pro oba poplatky platí společně, že povinností
ubytovatele je do 15 dnů od zahájení ubytovací
činnosti se zaregistrovat na předepsaném tiskopise u správce poplatku, vést domovní knihu
a dbát na to, aby obsahovala všechny náležitosti
určené zákonem o místních poplatcích. Splatnost
obou poplatků je nejpozději do 15 dnů po uplynutí příslušného pololetí, při sezónním ubytování je to do 15. září příslušného roku. Ve stejném
termínu předloží ubytovatel správci poplatků ke
kontrole domovní knihu. Výši poplatků by si měl
sám vypočítat, správce poplatků provádí pouze
kontrolu správnosti výpočtů. V případě, že poplatky nejsou uhrazeny včas nebo ve správné
výši, vyměří je městský úřad platebním výměrem
a může je zvýšit až na trojnásobek. Pokud nejsou
poplatky řádně uhrazeny, vztahuje se na ně vymáhací řízení ve smyslu daňového řádu (zákon
č. 280/2009 Sb., ve znění pozdějších předpisů).
V závěru bych chtěla připomenout, že znění
všech obecně závazných vyhlášek o místních
poplatcích včetně potřebných tiskopisů jsou vyvěšena na webových stránkách města Trutnova
v části právní předpisy.
Alena Troblová
vedoucí odd. místních daní a poplatků

Nový územní plán Trutnov
Dne 30. května 2011 proběhlo na Městském
úřadě v Trutnově veřejné projednání návrhu
nového územního plánu Trutnov, na kterém
měla veřejnost možnost seznámit se s touto
územně plánovací dokumentací. S ohledem
na množství podaných námitek a připomínek,
které byly uplatněny proti tomuto novému
územnímu plánu Trutnov, se objednatel dokumentace, město Trutnov, ve spolupráci s pořizovatelem rozhodl opakovat veřejné projednání
z důvodu vypořádávání podaných námitek
a připomínek.
Opakované veřejné projednání, na kterém
bude mít veškerá veřejnost opětovnou možnost znovu se seznámit s celkovou koncepcí
řešenou v novém územním plánu, se uskuteční
v první polovině měsíce srpna 2011 ve velkém
sále budovy MěÚ Trutnov. Přesný termín bude
upřesněn na úřední desce MěÚ Trutnov a dále

na internetové adrese http://www.trutnov.cz.
Odborný výklad a zodpovězení dotazů, týkajících se návrhu územního plánu, zajistí zástupci
zpracovatele, pořizovatele a města Trutnova,
jejichž účast na jednání je samozřejmá. Po dobu
30 dnů před tímto veřejným projednáním bude
mít veškerá veřejnost možnost se s kompletní
dokumentací seznámit buď u pořizovatele, tedy
v kanceláři odboru rozvoj města a ÚP, č. dv. 415,
4. patro budovy MěÚ Trutnov, Slovanské nám.
165, 541 16 Trutnov, nebo na webových stránkách http://www.trutnov.cz. Doporučujeme
všem, aby pro seznámení se s návrhem územního plánu u pořizovatele využili úřední hodiny,
tj. Po a St od 8.00 do 17.00 hod.
Bc. Marek Hlíza
ved. odd. územního plánování a regionálního rozvoje

zprávy z města
SETKÁNÍ PĚSTOUNEK A DĚTÍ
V Domě pod jasanem proběhlo další setkání
maminek – pěstounek a dětí, které zorganizovala paní Adamcová z odboru sociálních
věcí Městského úřadu v Trutnově.
Náhradní rodiny znamenají pro děti z dětských domovů novou šanci na život v rodinném prostředí, mít mámu, tátu, sourozence.
Při společných setkáních vidíme, jak velký pokrok děti udělají v nových rodinách a zároveň
to, že obohacují i nové rodiny svou láskou
a vděčností.
Vyráběli jsme barevná mýdla nejrůznějších
tvarů, povídali si o problémech a radostech
pěstounské péče a především se věnovali dětem, které si našly nové kamarády.
Páteční odpoledne bylo slunečné a děti se
mohly vydovádět na zahradě, zahrát si míčové hry a soutěžit o sladké odměny.
Při společném posezení u ohně jsme se shodli
na chuti uspořádat podobné setkání pěstounek a dětí znovu.
Poděkování patří Ireně Adamcové, která je
laskavou rádkyní a vstřícnou pomocnicí při
úskalích pěstounské péče.
Martina Poliaková

REKONDIČNÍ POBYT
TRUTNOVSKÝCH DIABETIKŮ
Územní organizace Trutnov Svazu diabetiků ČR jako každoročně i letos uspořádala
rekondiční pobyt, jehož hlavními cíli bylo
zlepšení fyzické kondice a seznámení s nejnovějšími poznatky o diabetu a životě s ním.
Letošní pobyt se již popáté konal v hotelu Deštná v Deštném v Orlických horách
a byl mimořádně zdařilý nejen díky nádhernému počasí, ale i hodnotnému programu, který se nám ve spolupráci s tělesně postiženými z Letovic podařilo zajistit.
Pro zvýšení fyzické kondice se uskutečnily turistické výlety na Masarykovu chatu
a Šerlišský mlýn, do Šedivin ke kapli sv. Josefa a na Prázovu boudu, do arboreta
a muzea v Sedloňově a ke kostelu sv. Matouše v Deštném, kde je trvalá výstava
starých fotografií z Orlických hor. Jedním
z nejkrásnějších zážitků na výletech byly
rozkvetlé horské louky včetně kvetoucích
úpolínů na lukách pod Špičákem.
Denně se za odborného vedení Věry Libnarové konaly ranní rozcvičky, cvičení
s míči a cvičení v bazénu, na úvod a na závěr se uskutečnily taneční večery, protože
tanec je také pohybovou aktivitou.
Velký úspěch měla i připravená vystoupení našich i letovických členů na tanečních
večerech a zejména na sportovním odpoledni, kde se většina účastníků zapojila do
sportovních soutěží.
Při letošním pobytu byla i mimořádně
bohatá edukační činnost. Velmi si ceníme
toho, že díky sponzorství firmy ELI LILLY ČR
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se mohla uskutečnit jedna z nejmodernějších forem edukací konverzační mapy, kterou vedla edukační sestra z Poděbrad paní
Marie Divišová. Při besedách nad edukační
mapou se diabetici interaktivní formou seznámili s nejnovějšími poznatky o diabetu
a životě s ním. Ve dvou dnech byla probrána témata – „Diabetická noha“, což je jedna z vážných komplikací diabetu, a „Pozdní komplikace diabetu“, kde byly probrány
i ostatní možné komplikace a předcházení
jim. Všichni účastníci mimořádně vysoko
hodnotí odbornou úroveň vedení edukace paní Divišovou a chtěli bychom jí touto
formou poděkovat. Další vzdělávací akcí
byla přednáška zástupkyně firmy STOB
paní Jagerské z Trutnova na téma „Význam a způsoby snižování nadváhy pro
diabetiky“. V oblasti obecného vzdělávání
měla velký úspěch přednáška ředitele muzea Orlických hor Dr. Dragouna o přírodě
Orlických hor a návštěva místní požární
zbrojnice s předvedením nejmodernější
techniky, kterou byli místní požárníci vybaveni za podpory EU. Zajímavé bylo vyhodnocení grafologických rozborů písma,
jehož vzorky byly poskytnuty paní Dagmar
Hercíkové z Nového Města nad Metují při
loňském pobytu a letos předala výsledky,
které zpracovala v rámci své studijní práce. Většina účastníků byla překvapena, jak
věrně byly jejich vlastnosti ze vzorku písma
v posudku vyjádřeny.
Celkově byl pobyt hodnocen jako velmi
úspěšný. Naše díky patří především vedoucí pobytu paní Míle Nývltové, která
přispěla k zajištění a zdárnému průběhu
celého pobytu, a paní Věře Libnarové za
její odborné vedení všech cvičení. Chtěli
bychom také poděkovat městu Trutnov,
které nám svým finančním příspěvkem
umožnilo jeho uskutečnění.

V závěru bychom ještě chtěli trutnovské
diabetiky informovat o dvou akcích, které
pro tento rok připravujeme:
Výlet do Starých Buků a Dolců ve středu
29. června. Sraz zájemců je v 9:00 na vlakovém nádraží, odkud odjedeme do Vlčic
a dále pěšky přes Staré Buky do Dolců
a do Trutnova.
Dvoudenní výlet do Krkonoš se bude konat ve dnech 10. a 11. září s noclehem
na Tetřevích boudách. Bližší podrobnosti
o tomto výletu získáte u naší hospodářky
paní Nývltové na telefonu 737 573 298,
kde se také můžete přihlásit.
Výbor územní organizace Trutnov
Svazu diabetiků ČR

„Český týden“ v bavorském

Würzburgu

V pátek dopoledne 20.5. 2011 odjel z Trutnova autobus naplněný studenty Gymnázia Trutnov a členy dětského smyčcového
orchestru ze ZUŠ Trutnov. A kam jeli? Společně se svými pedagogy se vydali vstříc
objevování neznámých míst, navazování
nových přátelství a především prezentaci
své práce. Odpoledne je na školním dvoře St.-Ursula-Schule v partnerském městě
Würzburgu očekávali zástupci školy a organizátoři projektu „Konec jako začátek“.
Po slavnostním uvítání se pak všichni rozjeli se svými hostiteli do rodin, které jim
poskytly ubytování.

„Český týden“, uspořádaný pod záštitou
starostů obou partnerských měst – Trutnova a Würzburgu – probíhal od 22.5. do
29.5. 2011 a nabídl celou řadu zajímavých
kulturních akcí.
V neděli se vydali nejen obyvatelé
Würzburgu, ale i řada turistů do prostor
nádherného
Landesgartenschau-Parku,
který se nachází na úpatí majestátně se tyčící pevnosti Marienberg. Tady, uprostřed
nádherné zeleně, se každoročně pořádá
„Frühling International“. Je to místo, kde
se prezentují jednotlivá partnerská města.
K vidění i ke koupi zde byly různé suvenýry
a kulinářské speciality, zaznívala zde folklorní hudba nejrůznějších národů. A právě
tady, na skromném pódiu, předvedli žáci
ZUŠ Trutnov své umění. Společně se žáky
školního orchestru St.-Ursula-Schule nacvičili několik skladeb, jimiž chtěli všem
přítomným zpříjemnit nedělní odpoledne. Jejich program byl symbolicky zahájen
částí skladby B. Smetany – Vltava, vesnická
svatba. Jako druhou skladbu pak předvedli
ústřední melodii z filmu „Forrest Gump“.
Během této skladby se však obloha zlověstně zatáhla, a tak bylo zřejmé, že poslední
skladba bude skutečně prubířským kamenem. A tak se také stalo. V kongeniálním
souznění přírody a umění nadšených mladých hudebníků se v rytmu bouřky linula
hudba k filmu „Piráti z Karibiku“. Obrovský potlesk byl odměnou nejen dětem,
ale i jejich učitelce pí Michaele Fiedlerové.
Právě jí patří velký dík za to, že ona sama
dala podnět k účasti trutnovských hudebníků na těchto slavnostech a celý repertoár
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s dětmi precizně nacvičila. Výsledkem mezinárodní spolupráce bude další společné
muzicírování. Proběhne pravděpodobně
již v září tohoto roku. Tentokrát přijedou
děti z Würzburgu do Trutnova.
Cílem cesty studentů Gymnázia Trutnov
byla prezentace projektu s pracovním
názvem „Würzburg a Trutnov v poválečné době – zkušenosti“. Tohoto projektu
se zúčastnili studenti Gymnázia Trutnov
i studenti St.-Ursula-Schule ve Würzburgu.
Smyslem celé práce bylo nalézt pamětníky
z našeho města a blízkého okolí a hovořit s nimi o jejich zkušenostech z doby po
skončení 2. sv. války. Studenty zajímalo, jak
se odvíjel společenský život, jaké bylo soužití přistěhovalců s místním obyvatelstvem,
jak se do nového bydliště dopravili a jak
zde bydleli, jaké školy navštěvovali atd.
Při vyhledávání pamětníků pomáhali našim studentům někteří pedagogové trutnovského gymnázia i členové Společnosti
česko-německého porozumění v Trutnově.
Poděkování patří především pí Inge Eflerové ze Společnosti česko-německého porozumění a pí Dvorské z Gymnázia Trutnov.
Obě společně zorganizovaly besedu některých pamětníků se studenty. I z tohoto setkání vzešlo několik zajímavých rozhovorů.
Studenti navštěvovali Němce, kteří po roce
1945 zůstali v našem městě a blízkém okolí,
dále pak Čechy, kteří se do našeho regionu
po r. 1945 přistěhovali, a konečně i Čechy,
kteří zde žili již během války a jsou zde dosud. Veškerý materiál získaný z rozhovorů
bylo třeba zpracovat a utřídit. Tříměsíční
úsilí však přineslo očekávané ovoce.
Cesta do Würzburgu znamenala nejen práci, nýbrž i přátelská setkání, navázání nových přátelství i kulturní vyžití. Würzburg
je nádherné historické město, které nabízí
ke zhlédnutí nesčetně kulturních památek
i kulturních akcí. V rámci „Českého týdne“
to bylo např. autorské čtení, filmové představení – Divoké včely, baletní představení
– Dracula, výlet do blízkého města Rothenburg ob der Tauber, návštěva vinařského
podniku …
Ke vzájemnému přátelství našich a německých studentů jistě přispělo i ubytování
v rodinách a v neposlední řadě i společný
čtvrteční večer. Ten byl skvělou příležitostí
pro společnou konverzaci našich studentů
s německými přáteli.
Skvělou tečkou pak byla páteční vernisáž
projektu s názvem „Konec jako začátek“
v prostorách městské radnice. Tomuto slavnostnímu aktu byli přítomni i oba starostové
partnerských měst – p. Georg Rosenthal a p.
Ivan Adamec, celá řada významných hostů,
vystěhovalci z Čech, pamětníci a studenti.
Celý projekt se mohl uskutečnit díky obětavé práci českých a německých pedago-

gů a členů různých organizací. S prvotní
myšlenkou přišel p. Alexander Jansen,
zastupující intendant divadla ve Würzburgu. P. Adolf Ullmann a p. Hans-Peter Dörr,
členové organizace Ackermann-Gemeinde, měli na starost organizaci práce našich
studentů a realizaci vernisáže, pí Susanne
Eisele ze Strany zelených se velkou měrou
podílela na zajištění ubytování a svými
zkušenostmi pomohla i pí Judith M. Rösch
z kanceláře vrchního starosty. Poděkování
patří i sl. Evě Kudynové, která celou akci
zaštiťovala nejen jako pedagog, ale především jako nezbytná a skvělá tlumočnice.
Závěrečné poděkování samozřejmě patří
studentům Gymnázia Trutnov a paní učitelce Petře Tiché, kteří našli chuť a odvahu pustit se do projektu, jehož smyslem
nebylo pouze ukazovat na to, co bylo, ale
především nalézt poučení pro naši současnost, kterou žijeme. Naučit se nebýt lhostejní k tomu, co se kolem nás děje, nečinně
nepřihlížet případnému bezpráví či jiným
špatným věcem. Práce, kterou naši studenti ve Würzburgu odvedli, si zaslouží nejen
pochvalu, ale i obdiv.
Gymnázium Trutnov

BoGi - ANGLIČTINA
PRO DĚTI V TRUTNOVĚ
BoGi, o.s., je nezisková organizace, která
vznikla v roce 2009. Hlavní náplní BoGi,
o.s., je výuka anglického jazyka s rodilým
mluvčím především pro děti v předškolním věku a za velice důležité považujeme
i návaznost ve výuce angličtiny pro děti na
1. stupni ZŠ, a to hned od 1. třídy, formou
celoodpoledních kurzů. Pořádáme také
kurzy pro dospělé v malých skupinkách
(max. 6 osob) a přípravné kurzy k maturitě
či státní zkoušce.
V době letních prázdnin pořádáme příměstské týdenní tábory, tzv. SUMMER
CAMPS, které budou o prázdninách 2011
probíhat v pěti termínech (pondělí – pátek
8.00 – 16.00). Na děti je po celý den mluveno převážně anglicky, vždy je přítomna
česky mluvící asistentka. V našem týmu
pracuje kvalifikovaný personál (3 rodilí
mluvčí, 3 učitelky s ukončeným pedagogickým vzděláním, obor anglický jazyk).
V současné době nabízíme 3 programy pro
děti:
- MINI BoGi Club - dopolední program
s angličtinou pro děti 3 – 4 roky
- PRE-SCHOOLERS´ CLUB - celodenní program v angličtině pro děti 4 – 7 let
- AFTER SCHOOL CLUB - odpolední program v angličtině pro děti 6 – 10 let
Doplňkový program pro dospělé:
- kurzy AJ pro začátečníky, mírně pokročilé, pokročilé
- anglická konverzace
- přípravné kurzy k maturitě či státní
zkoušce
- individuální a firemní kurzy
Více info na www.bogi.webnode.cz
Za tým BoGi, o.s.,
Martina Davídková
Mgr. Mary Jean Špetlová

NABÍDKA JAZYKOVÝCH KURZŮ NA GYMNÁZIU TRUTNOV
PRO ŠKOLNÍ ROK 2011 – 2012
Vedení školy společně s učiteli jazyků nabízí široké veřejnosti již pošesté možnost
zapojit se do studia jazyků na Gymnáziu
v Trutnově. Nabídka kurzů pro nový školní
rok je opět rozšířena, aby vyhověla zájmu
co největšího počtu klientů. Všechny kurzy
budou opět probíhat v budově školy pod
vedením kvalifikovaných učitelů.
Název kurzu
Angličtina pro začátečníky
Angličtina pro mírně pokročilé 1
Angličtina pro mírně pokročilé 2
Angličtina pro středně pokročilé
Angličtina pro středně pokročilé
Angličtina pro středně pokročilé
Angličtina pro pokročilé
Francouzština pro mírně pokročilé
Španělština pro začátečníky
Španělština pro mírně pokročilé
Němčina pro mírně pokročilé
Polština pro mírně pokročilé
Nově nabízíme následující kurzy:
Angličtina pro úplné začátečníky
Příprava na novou maturitu z Aj
Příprava na jazyk. zkoušky z Aj
Čeština pro cizince

Pokud chcete mít jistotu, že budete zařazeni
do vámi požadovaného kurzu, přihlaste se
co nejdříve, nejpozději však do konce srpna
2011 na adrese: pitasova@gymnaziumtu.cz

Zkratka
AZ
AMP1
AMP2
ASP1
ASP2
ASP3
AP
FMP
ŠZ
ŠMP
NMP
PMP

Vyučující
pí uč. K. Pitašová
pí uč. P. Pitašová
p. uč. L. Hašek
pí uč. P. Pitašová
pí uč. K. Pitašová
pí uč. B. Kranátová
p. uč. P. Brydon
pí uč. K. Václavíková
pí uč. D. Bendová
pí uč. D. Bendová
pí uč. E. Hejnová
p. uč.T. Zieliňski

Termín konání
úterý 16.30 – 18
úterý 16 – 17.30
pondělí 17 – 18.30
pondělí 17 – 18.30
středa 16.30 – 18
pondělí 16.30 – 18
pondělí 17 – 18.30
úterý 16.30 – 18
pondělí 16 – 17.30
pondělí 17.30 – 19
úterý 16.30 – 18
čtvrtek 17.30 – 19

AÚZ
ANM
AJZ
ČPC

bude upřesněno
bude upřesněno
p.uč. P. Brydon
pí uč. M. Švrčinová

dle dohody
dle dohody
středa 16.30 – 18
bude upřesněno

S poctivostí nejdál
dojdeš …
Uvnitř nás starších podřimuje ono prastaré
úsloví, jak nám je kdysi do vínku našeho
mravního růstu vštěpovaly výchovné autority z řad kantorských i rodičovských. Dnes
– vysloveno nahlas – budí přinejmenším povzdech, úšklebek, smích. Zdá se, že s heslem
samotným, natož s poctivostí jsme vskutku
jako poválečná i „postsametová“ společnost, ale i jako její jednotliví občané daleko
nedošli. Přestože se i k „tatíčkovi“ Masarykovi vázaly nějaké ty „mouchy“ (ostatně
jako ke každému opravdovému pantátovi
hospodáři), v mravní výchově mládeže měl
průzračné jasno a věnoval jí nemalou část
svého studijního, publikačně-osvětového
i ryze praktického času vytíženého státníka.
Kdeže „loňské sněhy“ jsou …
V kontextu výše načrtnutého zamyšlení
o to více radostně zní zdánlivě banální příhoda ze života jedné trutnovské školy. Při
návratu školní výpravy z úpického soutěžního klání (9. ročník soutěže Mladý zdravotník – krajské kolo speciálních škol 9. 6.
2011) jeden z žáků před zraky překvapeného pedagogického doprovodu a dalších
přítomných předal řidiči autobusu právě
nalezenou peněženku se slovy: „Tuhle peněženku někdo zapomněl na zadním sedadle.“ Možná opravdu banální příhoda, ale
určitě důkaz, že poctivost ještě docela nevymřela – poctivý člověk ještě žije! V každém případě příklad úspěšného zásahu
mladého zdravotníka v postižené oblasti
pokroucených mezilidských vztahů. Jako
poctivý nálezce došel nejdál!
Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov

9

Podrobné informace o průběhu kurzů, cenách a možnosti přihlášení najdete na webových stránkách školy: www.gymnaziumtu.cz
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Společnost Smile Agency při SOŠP
Trutnov, s. r. o., reprezentovala
Trutnov na republikovém finále
soutěže studentských společností
Jak jsme čtenáře Radničních listů v minulém
čísle informovali, studentská společnost Smile Agency při Střední odborné škole podnikatelské Trutnov, s. r. o., se spolu s dalšími
11 společnostmi z celých Čech zúčastnila základního kola soutěže o „Nejlepší Studentskou společnost JA 2010/11“, které se konalo
dne 26. května 2011 v sídle Nadace CERGE-EI
v Praze. Soutěž, kterou vyhlašuje společnost
Junior Achievement Czech Republic ve spoluprácí s Nadací Vodafone Česká republika,
spočívala v prezentaci činnosti své společnosti před porotou a v následné panelové
diskusi, kde měli členové týmu prokázat
kvality své i týmu jako celku. Bylo pro nás
milým překvapením, když se mezi nejlepšími
5 společnostmi objevilo i jméno té naší, což
znamenalo postup do republikového finále!
To se konalo v úterý 7. června 2011 v Praze
v nové a architektonicky zajímavé Rajské
budově VŠE za účasti 10 nejlepších studentských společností z celé České republiky, které se ve školním roce 2010/2011 zapojily do
programu společnosti Junior Achievement.
Polovina společností postoupila z regionálního kola konaného v Brně a druhá polovina
z již zmiňovaného regionálního kola konaného v Praze. Naši studentskou společnost
reprezentovali Josef Mádle, Jan Gult a Pavel
Kopitz. Odborná porota se skládala z významných manažerů ze společností KPMG,
Hewlett Packard, Vodafone a prorektora
VŠE. Předseda poroty byl (stejně jako v regionálním kole) ze společnosti Raiffeisen BANK.
Při oficiálním zahájení finále promluvila také
členka správní rady Junior Achievement paní
Irena A. Brichta. Za její účasti obdržely všech-

ny studentské společnosti certifikát o postupu do národního finále.
V národním finále musela opět každá firma
prezentovat přede všemi přítomnými svoji
činnost, nově absolvovali členové společnosti krátký pohovor v anglickém jazyce
a pak již „za zavřenými dveřmi“ diskutovali
s porotou. Diskusi zahajoval předseda poroty a pak se postupně dotazovali i ostatní
porotci na různá témata související s činností a chodem studentské společnosti.
Soutěž vyvrcholila vyhlášením výsledků.
Republikové finále vyhrála společnost KPI
Group z Gymnázia Ostrava–Hrabůvka, druhé místo obsadila společnost Product for all
ze Střední průmyslové školy dopravní v Praze a třetí místo získala společnost Infinity
Střední odborné školy Pardubice.
I přesto, že se studentská společnost Smile
Agency nakonec neumístila na prvních třech
místech, lze konstatovat, že pro Pepu, Honzu a Pavla to vítězství určitě bylo. Dokázali dobře obstát ve velké konkurenci, získali
také nové zkušenosti, navázali nové kontakty … a určitě nepatřili k těm nejhorším!
A jaké byly ohlasy samotných účastníků?
„Přípravy na republikové finále byly daleko
větší než na kolo regionální. Nicméně na
přední umístění to nestačilo. To nám však
vůbec nevadí. První místo a cestu do Osla
získala společnost, která si to opravdu zasloužila. My jsme vyhráli plno nových zkušeností, které jsou neocenitelné. Měli jsme
šanci podívat se do moderní budovy VŠE,
seznámili jsme se s novými lidmi. A den jsme
si pořádně užili!” (Josef Mádle)

„Regionální kolo mi dalo hodně nových zkušeností a vědomostí do života. Prezentování
před tolika lidmi pro mě byla novinka. Národní kolo pro mě bylo o něco horší. Přišlo
mi, že je ze strany poroty větší nátlak. Z důvodu toho docházelo k řadě chyb, které by
se normálně nestaly. I přesto jsem spokojen
a je to pro mě velká zkušenost.” (Jan Gult)
„Finále bylo o něco horší než regionální
kolo. Byli zde nejlepší z nejlepších a mezi
nimi i my. Jak na prezentaci, tak na rozhovor s porotou jsme šli až mezi posledními.
Porota byla ostřejší než v regionálním kole
a bylo to znát hlavně během pohovoru.
Mezi nejlepšími třemi společnostmi jsme
nebyli, ale to nevadí. Získali jsme spoustu
zkušeností, které nám už nikdo nesebere.
Tyto zkušenosti nám mohou pomoci i v přijímacím řízení na vysoké školy, což je také
velké plus.“ (Pavel Kopitz)
Mgr. Petra Velebová
Mgr. Ivana Balánová
SOŠP Trutnov, s. r. o.

„Obchodní akademie – Škola s vlastní duší“
Další zajímavou oblastí je předmět fiktivní firmy. Ten nám umožňuje vyzkoušet si své znalosti v praxi. Účastnili jsme se Veletrhu fiktivních firem v Hradci Králové, kde jsme obsadili
úžasné 2. místo.
Škola není jen budova, je to i místo, kde se
studenti nejen učí, ale užívají si i krás studentského života. Vyučující se snaží věnovat
se studentům nejen v oblasti ekonomického
zaměření, ale i v řadě dalších směrů.
I přes občasný bojkot snah učitelů nás něco
naučit se studenti OA neztratí. Ukázalo se to
především na výsledcích v soutěžích v oblasti
grafiky. V celorepublikové soutěži 2. ročníků,
která se nazývá Šenovský datel, obsadily naše
studentky 2. ročníků přední místa. Nejúspěšnější byly Denisa Vondroušová, Eliška Fajstaverová a Renata Nosková. V krajské soutěži
v grafických disciplínách obsadilo sedm našich
studentek 2. - 3. místo. V mezinárodní internetové soutěži v psaní na klávesnici, které se
účastnilo 1320 soutěžících z 15 států, si opět
výborně vedly studentky naší školy. Nejlepší
byla Petra Marečková z 1. B, která obsadila 8. místo. Stejně úspěšní byli naši spolužáci
i v soutěži ZAV Jihlava – Talenti 1. ročníků, Hradecká juniorka i při vykonávání státních zkoušek z kancelářského psaní a ze zpracovávání
textu. Letošní školní rok byl v této oblasti nejúspěšnějším za posledních 10 let. Žáci mají také
možnost získat ECDL certifikát, kterým mohou
potvrdit své znalosti v oblasti počítačové gramotnosti. Ovládání textového editoru Word si
pak ověřují v soutěžích z Wordprocessingu.

Na začátku roku 2011 vytvořili vyučující ekonomiky program finanční gramotnosti, který
je určen pro žáky ZŠ. Naši studenti poskytují
žákům základních škol informace o různých
tématech, například: Kde číhá (finanční) riziko, Jak sestavit osobní a rodinný rozpočet
atd. Celkem proběhlo 9 akcí. V příštím roce
budeme v této činnosti pokračovat.
Studenti druhých ročníků mají do výuky zařazen nový předmět – mediální výchova. V rámci výuky tohoto předmětu absolvovali cyklus
tří přednášek, a to o novinářské, rozhlasové
a televizní práci. Paní šéfredaktorka Krkonošských novin Miroslava Jasanská, redaktorka
Radia Magic Jana Tauchmanová a známý kameraman a šéf regionální internetové Televize – JS pan Jiří Středa žáky nejen seznámili
s prací ve jmenovaných médiích, ale umožnili
jim vyzkoušet si tuto práci v praxi.
Vyučující jednotlivých předmětů organizují
pro své studenty různé exkurze, návštěvy muzeí, galerií, divadelních představení, abychom
získali všeobecný přehled a mohli najít uplatnění v různých oborech. Naše škola každoročně organizuje exkurze do ČNB. Po prohlídce
proběhl zajímavý kvíz, v němž žáci uplatnili
znalosti získané jak v hodinách ekonomie,
tak v rámci exkurze. Dva nejlepší řešitelé obdrželi jako odměnu briketu z rozdrcených

pohledy do minulosti

Tkanina zhotovovaná jednoduchou vazbou
lněných vláken křížením osnovy a útku je
historicky nejstarším textilním výrobkem. Nalézáme ho už v egyptských pyramidách - při
balzamování obalovali jemným plátnem mumie. S plátnem se setkáváme v následných
obdobích vývoje lidstva. Bylo běžně dostupné
a mělo široké využití ve vývoji odívání (šaty,
prádlo osobní i ložní), při zhotovování potřeb
pro domácnost a hospodaření (provazy, plachty, pytlovina, stany a jiné). Sloužilo i jako malířské plátno. Pro zesílení a zkvalitnění bývalo
kombinováno s konopím, s bavlnou a s jutou.

Naše studentky dokazují, že se ve světě neztratí, o čemž svědčí např. jejich účast v televizních pořadech a ve světě modelingu.
Obchodní akademie má také vysokou úspěšnost přijetí žáků na vysoké školy. Těší nás, že
její absolventi jsou schopni uplatnit se nejen
v ekonomických povoláních, ale i v oblasti
cestovního ruchu, managementu a kultury.
Příspěvek vznikl použitím textů z prací žáků
Obchodní akademie v Trutnově zpracovaných
v rámci předmětu mediální výchova.

Desátý street slibuje to nejlepší

plátnem zásobován hlavně z dílen tkalcovského cechu. Ten se v Trutnově uvádí v roce 1580.
Zpracování lnu až do vzniku manufaktur bylo
rozptýlené. V bouřlivém roce 1775 se připomíná pazdernou u Střední brány v Trutnově. Pazderny představovaly bezpečnější uskladnění
lnu než při sušení v domácnostech. V roce 1769
se zabýval spřádáním lnu trutnovský poustevník sedmdesátiletý Josef Nikenday. Městská
pazderna lnu Na Nivách se uvádí při požáru
v roce 1780. Se spřádáním lnu se setkáváme i
s jako alternativním trestem v roce 1777. Tehdy byl Franci Fiedlerovi, odsouzenému k smrti
oběšením, změněn rozsudek na dvě léta nucené práce v dílně pro spřádáni lnu.

Dlouho se vyrábělo plátno po domácku, především pro vlastní potřebu. Lněná příze byla
zpracovávána na prostých jednoduchých
stavech. V Podkrkonoší bývalo zpracování
lnu často hlavním zaměstnáním všech členů
rodiny, kromě práce na políčkách přilehlých
k chalupě. Na nich se skrovně sklízely základní životní potřeby – žito, brambory, zelenina.

Trhy na lněnou přízi a plátna patřily v 70. letech v Trutnově k nejvýznamnějším. Přicházeli
na ně zpočátku více přímí výrobci z chalup,
později od nich výkup příze a plátna obstarávali faktoři, kteří obcházeli horské chalupy.
V polovině 18. století se už plátenictví ujaly
hlavně obchodní společnosti. Jedna z nich se
uvádí v roce 1753. V jejím čele stál trutnovský
Adam Wagner. Individuální ruční výroba plátna v této době už ale nedostačovala a musela
být nutně nahrazena kolektivní výrobou v textilních manufakturách a později v továrnách.

Zhotovenou přízi donášeli zprvu sami venkované přímo na městský trh. Ten byl později

Antonín Just
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Obchodní akademii navštěvuje i mnoho talentovaných sportovců, kteří se pak zúčastňují řady soutěží, například lyžařka Alena
Schejbalová sahá po reprezentaci a Petra
Záplatová, která je členkou prvoligového
basketbalového oddílu, reprezentovala naši
zem i v daleké Číně. Denisa Dvořáková nás
úspěšně reprezentuje v atletice. Některé studentky jsou členkami extraligového oddílu ve
florbalu. Škola také pořádá velikonoční a vánoční turnaje ve volejbalu, dále pak lyžařské,
vodácké a cyklistické kurzy.

SPORT

Život Trutnova v druhé polovině 18. století
Ztráta hospodářsky významného Slezska po
prusko-rakouských válkách neblaze poznamenala také lnářskou výrobu na Trutnovsku. Byla
tu tradiční. Podkrkonošská krajina byla po celá
léta svými drsnějšími klimatickými podmínkami
pro pěstování a zpracování lnu jako stvořená.

bankovek, první v hodnotě 80 000 Kč, druhý
v hodnotě 50 000 Kč. V rámci předmětu základy cestovního ruchu absolvujeme domácí
i zahraniční exkurze. S vyučujícími českého
jazyka a literatury se zúčastňujeme řady kulturních vystoupení, absolvovali jsme i exkurzi
do Prahy na představení v Národním divadle.
Němčináři navštěvují pravidelně družební
školu v Rakousku, odkud k nám přijíždějí jejich studenti a účastní se spolu s těmi našimi
sportovních kurzů.

Konec prázdnin bude v Trutnově tradičně patřit největší streetballové akci v regionu. Ve
sportovní hale gymnázia se 27. srpna uskuteční za podpory Královéhradeckého kraje a města Trutnova jubilejní desátý ročník
turnaje trojic. Organizátoři slibují účast těch
nejlepších týmů, které se v uplynulých ročnících na hřištích objevily. „Po čtyřleté pauze se
opět ukážou čtyřnásobní vítězové Seveřani.
Kvalitu hry by měli výrazně pozvednout prvoligoví muži trutnovské Kary,“ uvedl organizátor turnaje Martin Vlášek. Pod bezednými
koši by v srpnu neměli chybět ani loňští obhájci z Hradce Králové, streetballoví profesionálové vedení Patrikem Nguyenem, dále
družstva z Prahy, Ostravy a dalších koutů republiky. Pozvánku pořadatelé zaslali i na Slovensko a do Polska. Na své si přijdou i příchozí diváci, na které čekají soutěže, vystoupení
a tradiční posezení po skončení turnaje. Jubilejní ročník se neobejde bez pomoci sponzorů. „Za předchozí ročníky patří všem velké
díky, bez podpory bychom turnaj neuspořádali. Za přízeň budeme vděční i letos, uvítáme každou pomoc,“ doplnil pořadatel Martin
Vlášek. Informace a přihlášku naleznete na
www.streettrutnov.cz.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
provozovatel sportovních zařízení města

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

ORIENTAČNÍ BĚH

Na Nivách 568, 541 01 Trutnov

Trutnovská Lenka Svobodová nás bude reprezentovat na Mistrovství Evropy dorostu v orientačním
běhu
Víkendové závody pořádané oddílem Sportcentrum
Jičín byly pro dorostence z celé republiky velmi důležité. Ti nejlepší si zajistili účast na MED konaném
letos 25. - 26.6. u Jindřichova Hradce. K velké radosti je mezi nominovanými také trutnovská běžkyně
Lenka Svobodová. Ta se na víkendové závody připravila fantasticky. Sobotní krátkou trať zdolala ve
své kategorii D16A třetím nejlepším časem a nedělní
klasickou vyhrála s náskokem více jak čtyř minut. Atletický limit na dráze má splněný, a proto se můžeme těšit na její výkony v Hradci. Z početné skupiny trutnovských běžců se dařilo i další dorostence
Tereze Koderičové, a to v kategorii D16B. Sobotní
mapově náročnou trať vyhrála a v neděli po malých
chybách skončila na 3. místě.
ATLETIKA

Více informací na

www.lokotrutnov.cz

Krytý bazén
FITNESS, SAUNA, TURBOSOLÁRIUM

Atletické družstvo žen Loko Trutnov vítězně ve
II. lize
Pět hodin trvalo II. kolo 2. ligy žen 4.6. 2011 v Chrudimi, kdy bylo navíc velké vedro. Ale nezměrná
bojovnost Trutnovských byla odměněna 1. místem.
Největší podíl na něm měly běžkyně na dlouhé tratě
v čele s mistryní ČR v maratonu Radkou Churáňovou
a skupina kladivářek v čele s reprezentační dvojicí
Linda Novotná a Denisa Dvořáková. Na úspěšném
účinkování žen z Trutnova má též zásluhu vedoucí
družstva Michaela Musilová, která je podpořila ve
štafetě 4x400 m a běhu na 100 m.
Pořadí družstev ve II. kole: 1. Lokomotiva Trutnov
- 176 bodů

26. ročník příměstského sportovního
tábora „Léto s Lokomotivou“

Provozní doba v době letních prázdnin (krytý bazén
uzavřen) 20.6. - 28.8. 2011.
Provoz každou středu (od 22.6. 2011) od 16.00 do
21.00 hodin - sauna společná.
Informace tel.: 499 817 100, www.lokotrutnov.cz

Nové kurzy plavání kojenců a batolat
Nové kurzy plavání kojenců a batolat od šesti měsíců pořádá Plavecká škola TJ LOKO v trutnovském
bazénu od září 2011.
Informace a přihlášky: N. Lisá, 736 677 236,
lisa@lokotrutnov.cz

Trutnovští běžci se v Mühlhausenu neztratili
O víkendu 3. - 5.6. 2011 se konal mezinárodní běžecký desetiboj. Jako tradičně se zúčastnili i atleti Loko
Trutnov: Vasil Čalovka, Karel Binter a Michal Karlík.
Více čtěte na: www.lokotrutnov.cz /oddíly/atletika
Denisa Dvořáková úspěšná v reprezentaci
V sobotu 11.6. 2011 proběhlo v Maďarsku mezistátní utkání v atletice dorostu ČR - Maďarsko - Slovinsko. ČR reprezentovala kladivářka Loko Trutnov Denisa Dvořáková a podařilo se jí 3. místem vybojovat
stupně vítězů.
JUDO

Nivy – ricochet
Provoz ricochetových kurtů v létě:
Pondělí až pátek: 9.00 – 20.00
Vždy je nutné se telefonicky objednat. Kontakt:
605 566 366. Sobota – neděle ZAVŘENO

ODDÍLY
VOLEJBAL
Mladší žákyně Loko Trutnov na turnaji v Lupenici
Ve dnech 21.5. a 22.5. 2011 se volejbalové družstvo
mladších žákyň zúčastnilo Zmrzlinového turnaje v Lupenici u Rychnova nad Kněžnou. V silné konkurenci
12 družstev z východních a středních Čech a po tuhých
bojích nakonec naše děvčata skončila na pěkném dru-
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hém místě. Trutnov reprezentovala Denisa Jirásková,
Katka Roubalová, Adéla Němečková, Natálka Bohadlová, Hanka N´Guyen, Nikola Pavlíková a Karolína
Matějů. Ta byla zároveň vyhlášena nejlepší hráčkou
turnaje ve své věkové kategorii. V soutěži minižákyň
(volejbal trojic) zvítězily volejbalistky v dlouhodobé
soutěži přeboru Královéhradeckého kraje, a získaly
tak svoji první zlatou medaili. Přeboru se zúčastnilo
celkem 27 družstev z našeho kraje a soutěžní klání
probíhala od září 2010 až do 12.6. 2011. Na úspěchu
se podílely Karolína Matějů, Denisa Jirásková, Hana
N´Guyen, Nikola Pavlíková a Katka Roubalová.

Mladí judisté TJ Loko Trutnov
Judistické naděje opravdu nezahálí. Během jednoho
měsíce stihli 4 turnaje. 1.5. - Velká cena Hulína, 7.5.
- druhé kolo Samurajské katany v Jičíně, 21.5. - Velká cena Zdeňka Ludvíka v Prostějově a 29.5. - mezinárodní turnaj Memoriál Helmuta Tauda a Velká
cena Chomutova. Turnaj vysoké kvality přilákal závodníky i z Ruska. Na pěti tatami se potkalo téměř
čtyři sta závodníků. Trutnovské judo reprezentoval
pouze Radek Gottwald. Ve své váze se nepotkal
s žádným zahraničním závodníkem. Po výhře nad
Radkem Macháčkem (Judo Ústí nad Labem) a Ivanem Tomkem (SJ Litoměřice) jednoznačně zvítězil.
Více čtěte na: www.lokotrutnov.cz /oddíly/judo
BOX
Boxer Luboš Velecký ve finále první ligy podruhé
spráskal vicemistra republiky
Zdařilé hostování v plzeňském klubu BC Ondřeje
Stacha prožívá boxer Luboš Velecký (105 kg), jehož
služby si západočeský výběr propůjčil pro finále první ligy. V něm trutnovský ranař už podruhé porazil
pokračování >>

Marka Chmelu (102 kg), čtyřiadvacetiletého českého reprezentanta a aktuálního vicemistra republiky.
Více čtěte na: www.lokotrutnov.cz /oddíly/box

nabídka OPUŠTĚNÝCH psŮ

PLAVÁNÍ
Pohárová Praha: devět medailí Elhenické, závod
v bouřce i „rychlý špunty“
Pestrý slet událostí v podání plavců TJ Loko FM Servis Trutnov přineslo o víkendu třetí kolo Českého
poháru v Praze. Tu nejpodstatnější složku tvořily
samozřejmě výsledky závodníků, jejichž výkony trenér Tomáš Břeň zhodnotil slovy: „Myslím, že to bylo
docela povedené.“ Trutnovská jedenáctka v sestavě
Krause, Suk, Pechancová, Elhenická, sestry Morávkovy, Kultová, Holubová, Zámečníková, Füllsacková
a Suková dala o své návštěvě v podolské padesátce
vědět šestadvaceti místy v Top 10. „Byli jsme hodně vidět, a to hlavně zásluhou Martiny a Anety. Ale
neztratili se ani ti další. Například Kristýna Kultová
skončila pátá na 200 motýl, přičemž to měla rozjeté
na medaili,“ poznamenal kouč Břeň. V některých
závodech se samostatně vyhlašovalo pořadí žákovských kategorií, což na stupně vítězů vystřelilo Kateřinu Holubovou.
Zlatá Lankašová a dívčí štafeta
Na poháru ČR deseti a jedenáctiletého žactva, který
se uskutečnil v Praze a Domažlicích, hájila úspěšně
barvy TJ Loko FM Servis v individuálních startech
dvojice Romana Lankašová, která zvítězila v závodě na 100 m polohový závod a druhá doplavala
na 50 m motýlek, a Eliška Svobodová. Ta vybojovala 2. a 3. místo na 100 resp. 50 m motýlek. Těsně
pod stupni vítězů na „bramborové“ pozici skončili
Kosinková, Šrůtek a Jarošová. Ve štafetě na 4x50 m
polohově si pro vítězství v čase 2:39.00 doplavalo kvarteto jedenáctiletých žaček ve složení Eliška
Svobodová, Michaela Kosinková, Lenka Stoklasová
a Eliška Jarošová. Více čtěte na: www.lokotrutnov.
cz /oddíly/plavani

ATLETICKÉ ZÁVODY
STŘEDNÍCH ŠKOL V TRUTNOVĚ
Tělovýchovní pracovníci několika trutnovských
škol (SPŠ, SOŠ a SOU, VOŠZ a SZŠ) přišli s myšlenkou uspořádat v měsíci červnu závod jednotlivců
ve vybraných atletických disciplínách a pomoci
tak k vyhledávání talentů pro zářijovou atletickou
soutěž družstev „CORNY“, garantovanou Asociací
školních sportovních klubů ČR. Protože v Trutnově je nově zrekonstruovaný městský stadion, požádali jsme členy atletického oddílu Lokomotivy
Trutnov o možnost uspořádat závody právě tam.
Setkali jsme se s velkou podporou z jejich strany
a kromě sportoviště nám bylo nabídnuto veškeré
technické vybavení (materiál, šatny, závodní kancelář) a navíc ochota pomoci s organizací závodů
včetně zapojení zkušených rozhodčích. Okresní
rada AŠSK v Trutnově přislíbila finanční podporu
akce. V pátek 10. června 2011 se konal nultý, zkušební ročník soutěže. Vynikající parametry sportoviště a příjemné počasí napomohly k hladkému
průběhu soutěže a téměř 50 atletů prožilo příjemné sportovní dopoledne. Bylo dosaženo několika
velmi dobrých individuálních výkonů především
v soutěži chlapců (skok vysoký, běhy na 400 m
a 1500 m). Trutnovští atletičtí trenéři kontaktovali
některé úspěšné závodníky, zda by nezkusili atletiku trochu „vážněji“.
Přestože byly osloveny všechny SŠ v Trutnově, závodů se zúčastnily pouze zmíněné pořadatelské
školy, což nás trochu mrzí. Věříme však, že na prvním ročníku, který připravujeme na rok 2012, se již
sejdeme na městském stadionu se zástupci všech
trutnovských středních škol.
Milan Rejmont

Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,

REBELS TEAM na mezinárodním
finále v Praze třetí!
V neděli 29. 5. 2011 dosáhla v Praze dívčí formace Rebelky z Rebels teamu historického úspěchu. Dívky se po velkém boji ve velkém finále
staly druhými vicemistryněmi České a Slovenské
republiky na závodech „Děti fitness aneb Sportem proti drogám“ a právem se mohou pyšnit
titulem nejúspěšnější dívčí formace v Trutnově,
východních Čechách a v celé ČR. Na závody se
dívky kvalifikovaly z regionálních kol v průběhu
dubna v Benátkách nad Jizerou. V Praze bylo
přítomno 3000 závodníků z Čech i Slovenska
a pro oddíl ReBels team je tento výtečný výsledek z říše snů a přání. Za tímto úspěchem se
skrývá spousta úsilí a práce svěřenkyň i trenérů.
Na tomto úspěchu se jmenovitě podílely: Kája
Heráková, Nelča Grudmanová, Kája Špundová,
Nikolka Saková, Martinka Doležalová, Natálka
Konířová, Markétka Hurtová, Vendulka Valterová, Evča Březinová, Terka Sapárová, Barča
Šamalová, Terezka Mikešová, Aďa Sedláková,
Domča Piskorová, Klárka Koudelková, trenéři:
Roman Hladík, Janička Čechová, Kačka Holubcová a vedoucí klubu David Laušman.
V sobotu 4. června 2011 dosáhla v Praze dívčí
formace dalšího historického úspěchu. Dívky
obsadily 2. místo na MČR formací v Praze - pohárový závod. V tentýž den se druhá formace ReBels teamu umístila na závodě ve Rtyni
v Podkrkonoší na 1. místě. Na úspěchu v Praze
se jmenovitě podílely tyto rebelky: Kája Heráková, Nelča Grudmanová, Kája Špundová,
Nikolka Saková, Martinka Doležalová, Natálka
Konířová. Na úspěchu ve Rtyni se podílela tato
děvčata: Markétka Hurtová, Vendulka Valterová, Evča Březinová, Terka Sapárová, Barča
Šamalová, Terezka Mikešová, Aďa Sedláková,
Domča Piskorová, Klárka Koudelková, Nikča
Melnyková, Adélka Valterová, Valča Šrámová.
Roman Hladík, trenér ReBels teamu Trutnov
a současně tanečník Sokola Pražského, se stal
21. 5. 2011 společně s partnerkou Anetou
Vnoučkovou (Sokol Pražský) na MČR v Náchodě 2. vicemistrem ČR v kategorii „C“. Tento pár
společně trénuje necelý rok a může se pochlubit několika úžasnými výsledky – 2. místo
na pohárovém závodě v Jihlavě 14. 5. 2011,
3. místo na pohárovém závodě v Praze 7. 5.
2011. Tento pár patří v párovém tanci k absolutní špičce v České republice.
I nadále přijímáme do svých řad nové členy. Kdokoliv bude mít zájem, ať zavolá nebo
napíše vedení oddílu na mobil 737 675 297,
rebelsteamtrutnov@seznam.cz
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Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Nabídka psů z útulku
131/06. pes, kříženec ohař, stáří cca 5 let
135/06. pes, kříženec kokr, stáří cca 6 let
84/07. pes, kříženec NO, stáří cca 3 roky
53/08. pes, kříženec, stáří cca 6 let
111/08. pes, kříženec kokr, stáří cca 4 roky
170/08. pes, kříženec NO, stáří cca 6 let
195/08. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
10/09. fena, NO, stáří cca 4 roky

69 - 11
20/09. pes, Kříženec, stáří cca 6 let
115/09. fena, kříženec, stáří cca 1 rok
123/09. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
130/09. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
59/10. pes, kříženec, stáří cca 7 let
77/10. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
83/10. pes, pitbull, stáří cca 4 roky
98/10. pes, kříženec, stáří cca 6 let
102/10. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
106/10. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
142/10. pes, kříženec černý, stáří cca 5 let
4/11. fena, kříženec, stáří cca 2 roky

70 - 11
15/11.
17/11.
27/11.
34/11.
42/11.
54/11.
56/11.
61/11.
66/11.
69/11.
70/11.
71/11.

fenka, kříženec, stáří cca 8 měsíců
fena, kříženec, stáří cca 1,5 roku
pes, kříženec NO, stáří cca 2 roky
pes, kříženec, stáří cca 1 rok
pes, kříženec, stáří cca 4 roky
pes, kříženec, tříbarevný, stáří cca 3 roky
pes, kříženec, černobílý, stáří cca 3 měsíce
fenka, kříženec, stáří cca 1 rok
pes, kříženec, stáří cca 5 let
fena, kříženec, stáří cca 1 rok
fena, kříženec, stáří 2 roky
pes, kříženec, stáří cca 4 roky

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombinovanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veterinárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení
poplatku 500,- Kč dostanou i očkovací průkaz
a jsou po dobu tří let osvobozeni od placení poplatku ze psa.
V případě nalezení opuštěného nebo zatoulaného psa můžete kdykoliv zavolat Městskou policii Trutnov, tel. 156 nebo 499 813 064, která se
o psa postará.
Pro případné dárce finanční hotovosti máme
č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční banky
v Trutnově.
Návštěvní doba:
pondělí 13.00 – 16.00 hod.
středa
13.00 – 16.00 hod.
sobota
11.00 – 13.00 hod.
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.
Jiří Hejna

odbor životního prostředí

