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Plukovník Jan Plovajko je čestným občanem města
Klíč od městských bran jako symbol čestného občanství města Trutnova převzal z rukou
starosty Mgr. Ivana Adamce veterán 2. světové války a náš trutnovský spoluobčan,
plukovník Jan Plovajko. Stalo se tak v pátek
6. května při slavnostním setkání v obřadní
síni Staré radnice v Trutnově, v rámci vzpomínkového odpoledne věnovaného výročí
ukončení 2. světové války. Právě v průběhu
nejtragičtějšího válečného konfliktu v dějinách lidstva prokázal plukovník Plovajko
ohromnou osobní statečnost a morální sílu,
a tyto dvě lidské kvality projevil vrchovatě
i v následném období, kdy čelil dalším zkouškám osudu. „Životní pouť Jana Plovajka je
hodna veliké úcty a obdivu,“ řekl starosta
Ivan Adamec. Ve svém projevu seznámil hosty setkání s osudy pana Plovajka prostřednictvím níže uvedeného textu, který je o něm
zveřejněn na unikátním portálu Paměť národa.cz. Tento portál je nesmírně cenným digitálním pamětnickým archivem, jenž v roce

2008 vytvořily tři české instituce: sdružení
Post Bellum, Český rozhlas a Ústav pro studium totalitních režimů.
Jan Plovajko se narodil 5. 2. 1922 v obci
Tuří Bystrá na Podkarpatské Rusi. Po záboru Podkarpatské Rusi Maďary utekl přes
Užok do Sovětského svazu s cílem bojovat
proti okupantům. Byl však zajat sovětskou
hlídkou a posléze vyslýchán NKVD. Poté
byl spolu s dalšími běženci eskortován do
sběrného tábora ve Skolje. Po třech měsících vyšetřování byl převezen do věznice
ve Striji. V táboře panovaly lepší podmínky,
ale Plovajko byl nadále vyslýchán NKVD.
Z vězení ve Striji byl převezen do Starobělska, velikého kláštera předělaného na lágr,
ve kterém probíhaly procesy s uprchlíky. Ti
byli odtud rozesíláni do různých gulagů po
celém Sovětském svazu. Po dvou měsících
strávených ve Starobělsku byl Plovajko odsouzen ke třem rokům těžkého žaláře na

Sibiři. Po Krasnojarsku byl převezen do
Norillagu, komplexu pracovních táborů
v okolí města Norilsk, kde strávil celkem tři
roky. Po uzavření spojenecké smlouvy prezidentem Benešem se Sovětským svazem
v roce 1943 byl Plovajko z gulagu propuštěn do vznikající československé armády.
Po několikaměsíční rekonvalescenci se spolu s dalšími asi 50 Čechoslováky vydal na
cestu do Buzuluku. Absolvoval nejprve pěší
výcvik u majora Moravce a následně výcvik
u těžkých minometů. V Kamenci Podolském vedl základní výcvik skupiny 40 žen
z Volyně. První bojové zkušenosti získával
v bojůvkách se skupinami banderovců. Nejvíce však vzpomíná na boje v Dukelském
průsmyku a u Liptovského Mikuláše.
Po válce se Jan Plovajko rozhodl zůstat
v armádě. V hodnosti poručíka měl nejprve zajišťovat pořádek na Těšínsku a následně u hranic s Rakouskem. Po zklidnění
situace v pohraničí odjel na aplikační kurz
do Olomouce. Z Olomouce byl odvelen do
Trutnova na pozici velitele kasáren. Tam jej
zastihly události roku 1948. Komunisté se
jej snažili nejprve přimět ke vstupu do komunistické strany a ke spolupráci při čistkách v armádě.
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Poté, co Jan Plovajko odmítl spolupráci
a nabídku vysokých postů v civilní správě
či armádě, byla proti němu vznesena vykonstruovaná obvinění. V polovině roku
1948 vtrhla do jeho důstojnického bytu
v Trutnově skupina příslušníků StB a provedla domovní prohlídku. Na základě nalezených a zabavených legálně držených
zbraní a osobní korespondence bylo proti
Janu Plovajkovi vzneseno obvinění ze záškodnické činnosti, kontaktu s cizím nepřítelem a vraždy. Vzhledem k absurdnosti
obvinění a množství svědků, kteří svědčili
v Plovajkův prospěch, byla veškerá obvinění proti němu zrušena. Po dalším obvinění
pokračování >>

ze strany StB byl Jan Plovajko „z důvodů
opakovaných poklesků“ propuštěn z armády s platností od 17. září 1950. Až do konce
70. let, kdy odešel do důchodu, vykonával
různá dělnická povolání.
Po roce 1989 se zapojil do činnosti Vojenského sdružení rehabilitovaných, veřejnost
se s ním mohla setkávat na besedách a při
vzpomínkových akcích. Je rovněž členem
Československé obce legionářské a Českého svazu bojovníků za svobodu. Jeho
životní příběh mapují již zmíněný projekt
Paměť národa nebo televizní medailon
z cyklu Neznámí hrdinové.
Dne 28. října 2010, v den výročí vzniku samostatného Československa, obdržel Jan
Plovajko od prezidenta republiky nejvyšší
státní vyznamenání – Řád Bílého lva.
Udělení čestného občanství města Trutnova panu Janu Plovajkovi tak velmi přirozeně navázalo na toto nejvyšší státní
vyznamenání. Zastupitelstvo města Trutnova vyjádřilo tímto rozhodnutím úctu
k pohnutému osudu Jana Plovajka, k jeho
obrovské osobní statečnosti a celoživotní
morální zásadovosti.

Foto: Mgr. Lenka Mykasová

Tradičním pietním aktem na městském hřbitově si v pátek 6. 5. 2011 připomněli výročí 66 let od
konce druhé světové války představitelé města, politických stran a nejrůznějších organizací. Minutou ticha, projevem starosty města a položením květin u památníku osvobození vzdali hold
všem padlým v tomto válečném konfliktu. U památníku židovských dívek poté projevili úctu
všem nevinným obětem války a u památníku 2. hraničářského praporu Roty Nazdar vzpomněli
na ty, kdo bránili naši vlast.
- rl -

Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi
„Už ho nesou“ objektivem Miloše Šálka
Více na www.trutnovmestodraka.cz

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
Foto: Mgr. Lenka Mykasová

První ročník

Krkonošského veletrhu
Ve dnech 6. a 7. května proběhl ve společenském centru UFFO v Trutnově premiérový ročník Krkonošského veletrhu. Pořadatelem byla výstavnická společnost Omnis
Olomouc, která se specializuje na pořádání
převážně regionálních veletrhů. Hlavním
partnerem tohoto veletrhu bylo město
Trutnov a velice blízká spolupráce proběhla i s trutnovskou pobočkou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje.
Cílem dvoudenní akce bylo představit obyvatelům města Trutnova zajímavé společnosti nejenom z Podkrkonoší. Na letošním
ročníku se prezentovalo 60 vystavujících
společností a společenské centrum bylo
tedy doslova nabito různorodou kvalitní
nabídkou.
Vystavovatelé, kteří se zabývají službami
pro dům, byt, dílnu nebo zahradu, tu představili návštěvníkům horké novinky a nové
nápady, předali jim podklady a prospekty
pro další využití, popřípadě nabídli veletržní slevy na své produkty. Dalším zajímavým
doplněním pro návštěvníky veletrhu byly
tematické přednášky, které po oba dny
tuto akci obohatily.
Ve společenském centru UFFO bylo po
dobu výstavy velice živo, což dokazuje vysoká návštěvnost – 3 500 osob.
Příští rok proběhne Krkonošský veletrh
v podobném termínu a my věříme, že si
v kalendáři společenských akcí města Trutnova najde své pevné místo.
Za pořádající agenturu Omnis Olomouc
Tomáš Dostál
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Foto: Aleš Vaníček

Změna pracovní doby v inforecepci
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.

Mateřské centrum KAROlínka
Červen 2011
Náchodská 359
www.mckarolinka.cz
Pravidelný provoz
8:00 - 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
8:00 - 9:00 Hudební stavebnice pro děti
5 – 6 let (housličky)
10.00 Cvičínek – cvičení rodičů
s dětmi (poplatek 10,- Kč)
12:30 Čteníčko – pohádka
po obědě
17:00 - 18:00 Hudební stavebnice
Úterý
8:00 - 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
10:00 Zpívánky – rytmické písničky s kytarou a hudebními
nástroji
10:00 - 11:00 Angličtina pro dospělé
– konverzace
12:30 Čteníčko – pohádka po
obědě
Středa
8:00 - 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
10:00 Zpívánky – rytmické písničky s kytarou, tanečky
12:30 Čteníčko – pohádka
po obědě
16:30 - 17:30 Hudební stavebnice
Čtvrtek
8:00 - 14:00 Maminky s kojenci, těhotné
10:00 Cvičínek pro nejmenší
15:45 - 16:45 Břišní tance
17:00 - 18:00 Cvičení PILATES
pro pokročilé
Pátek
8:00 - 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
10:00 Výtvarná dílna
(poplatek 10,- Kč)
12:30 Čteníčko – pohádka po
obědě

Pondělí

Nabízíme možnost objednání oběda, buď přímo v MC, nebo do 7. hodiny téhož dne na
tel. 737 858 535. Jídelní lístek na www.mckarolinka.cz.
Pravidelně dle svého zájmu si u nás můžete dopřát příjemnou RELAXAČNÍ MASÁŽ či KOSMETIKU – objednávky v MC. Kurz výroby šperku,
malování na hedvábí a polštářků, výroba zvířátek z ponožek – kdykoliv na požádání během
provozu MC.

NABÍZÍME:
HLÍDÁNÍ DĚTÍ - Ideální pro ty, kteří hledají pro
své milované dítě tetu na hlídání a s tím vhodné prostředí k harmonickému rozvoji a nenásilnému začlenění do malého dětského kolektivu.
Více informací na tel. 737 335 651.
PILATES pod vedením lektorky Markéty Slavíkové. Každý čtvrtek od 17 hod. S sebou ručník
a sportovní oblečení, prosíme o potvrzení případné neúčasti na tel. 777 210 251.
KURZ PATCHWORKU, info tel. 775 105 149,
605 545 160 (začátečníci).
KURZ ŠITÍ PANENEK Z OVČÍ VLNY, info pí Bartoňová, tel. 606 171 014.
HUDEBNÍ STAVEBNICE - netradiční výuka základů hudby prostřednictvím lidových písní a zhudebněných říkadel. Vhodné jako samostatné hudební vzdělání, později možné doplnit výukou
hry na další hudební nástroje. Výuka probíhá
v malém kolektivu dětí v počtu 6 – 10. Výuka
každou středu a pondělí. Kontakt: D. Tvrdíková,
603 150 473, draagon@centrum.cz.
PROGRAM NA PRÁZDNINY:
Aškolička HOLIDAY WEEK
Formou příměstského tábora od 8 do 16 hod.
pro děti od 4 do 8 let, v termínu 18. - 22.7. 2011.
Cena 1 050,- Kč. Lektorka: Petra Richtrová
Na tento příměstský tábor zbývá ještě pár volných míst, zájemci hlaste se!

KRÁTCE

Čarodějnice ve Voletinách
Sdružení občanů Voletin připravilo na poslední
dubnový večer čarodějnické veselení pro malé děti
i dospělé. Sami se můžete přesvědčit, kolik krásných čarodějniček a čarodějů se tu sešlo. Vybrat tu
nejkrásnější bylo velmi těžké. Vyhráli všichni.
SoV

Sdružení občanů Voletin zve děti i rodiče na
rozloučení se školou na voletinském hřišti u restaurace.
Téma: Najdete poklad pirátů? Kdy? V sobotu
18.6. 2011 od 15.00 hodin. Přijďte s dobrou náladou, připraveny jsou i další atrakce. Těšíme se
na Vás!
SoV

HUDBA – kde se tady vzala?
Originální příměstský tábor pro děti ve věku
9 – 14 let.
V termínu 22. - 31.8. 2011 od 8.30 do 17 hod.
Cena 2 300,- Kč.
Lektor: Drahomíra Tvrdíková
Výroba primitivních hudebních nástrojů, hraní
na ně, bubnování, povídání o kořenech hudby.
Pobyt v přírodě. Pro všechny zájemce, bez ohledu na hudební znalosti.
Podrobnější informace včetně přihlášek naleznete na www.mckarolinka.cz
Všechny naše pořádané kurzy, cvičení apod. jsou
přístupné široké veřejnosti, nejen maminkám na
mateřské dovolené! Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu poskytuje Š. Linková,
tel. 737 335 651.
Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková, Ing. Hana Cinková

společenská rubrika

„Už přijeli!“
Kdo? Příslušníci dopravní policie. Kam? Na návštěvu do naší Mateřské školy Duha.
Děti se na toto setkání opravdu těšily, aktivně se
zapojily do debaty a občas i "zažalovaly přestupky na taťky", ale hlavně se snažily odpovídat na
otázky příslušníků o bezpečnosti na silnici, "sáhnout" si na všechny pomůcky, které policie má
(dokonce i na opravdová pouta!). A hlavní zážitek? Policejní auto na školní zahradě a možnost
všechno prozkoumat a vyzkoušet. No prostě prima akce! Děkujeme.

Matriční události v dubnu 2011

Nejstarší občanka Trutnova

Děti a učitelky Mateřské školy Duha v Tkalcovské ul.

V dubnu se v Trutnově narodilo celkem
41 dětí, z toho bylo 13 dětí trutnovských,
6 chlapců a 7 děvčat.
Dne 2.4. a 9.4. se na radnici konaly malé slavnosti vítání nových občánků a do pamětní
knihy města bylo zapsáno celkem 28 dětí.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 44 lidí,
z toho bylo 23 našich občanů, 13 mužů
a 10 žen.
Bylo uzavřeno 10 sňatků, z toho 1 církevní.
V dubnu se uskutečnily dvě jubilejní zlaté
svatby – 50 let společného života.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích celkem 40 občanů s kytičkou a malým dárkem. Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

Dne 13.5. 2011
se dožila 100 let
nejstarší občanka našeho města
paní Jiřina Kodymová. Blahopřát
jí přišli zástupci
města a Okresní
správy sociálního
zabezpečení, kteří předali dopis
od ministra práce
a sociálních věcí.
Paní Kodymová
žije na Úpském nábřeží v péči své dcery. Ještě
jednou srdečně blahopřejeme.

MŠ Srdíčko spolupracovala
s firmou ZPA

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel

Komise pro občanské záležitosti
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„Ekologie zase trošku z jiné stránky“ byla součástí
programu dětí z Mateřské školy Srdíčko, v kterém
se děti seznámily s tím, že kromě třídění odpadků
se dá příroda chránit i používáním elektromobilů,
které neznečišťují životní prostředí. Ve spolupráci
s firmou ZPA Smart Energy, a.s., zabývající se výrobou elektroměrů, kde pracuje jedna z maminek,
namalovaly děti ze Sluníčkové třídy plakát „elektromobilu očima dětí“, kterým se firma prezentovala na 19. ročníku Mezinárodního veletrhu elektrotechniky a elektroniky Amper v Brně, jehož
se zúčastnilo 580 firem z 23 zemí světa. Smyslem
akce bylo ukázat dětem, a nejen jim, že s příchodem nových technologií jsme schopni ovlivňovat
životní prostředí, ve kterém žijeme.
Mgr. Lenka Šimůnková

odbory městkého úřadu informují
V současné době město Trutnov nabízí pronájem těchto bytů:
Trutnov – Dlouhá čp. 644

/objekt na st.p. 1412 v kat. úz. Trutnov, městská část Horní Staré Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1 + 1 o výměře – kuchyně 13,89 m2, pokoj 31,58 m2, standardní byt, číslo bytu 5, 2. podlaží. Součástí
bytu je koupelna 3,93 m2, WC 1,70 m2, předsíň 15,83 m2, lodžie 14,33 m2 a sklep 2,52 m2.
Topení dálkové.
Měsíční nájemné: 3 628,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2. 6.
2011 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 573

/objekt na st. p. 1382 v kat. úz. Trutnov, městská část Horní Staré Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+ 0 o výměře
- kuchyně 28,24 m2, standardní byt, číslo bytu
17, 4. podlaží. Součástí bytu je WC + koupelna 5,13 m2, předsíň 5,38 m2, sklep 2,34 m2
a balkon 7,20 m2. Topení dálkové.
Měsíční nájemné: 1 526,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2. 6.
2011 v 8.30 hod. přímo na místě.
Byty Dlouhá čp. 644 a Dlouhá čp. 573 se budou pronajímat na dobu neurčitou na základě výběrového řízení, kde se bude nabízet
předplacení nájemného. Předplacení nájemného musí být nabídnuto minimálně ve výši
50 000,- Kč.

Trutnov – Palackého čp. 80

/objekt na st. p. 171 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1 + 2 o výměře
- kuchyň 18,45 m2, 1. pokoj 24,30 m2, 2. pokoj
18,45 m2, standardní byt, číslo bytu 7, 3. podlaží. Součástí bytu je WC + koupelna 10,00 m2
a komora 3,00 m2. Topení etážové plynové.
Měsíční nájemné: 4 488,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.6.
2011 v 9.15 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 67

/objekt na st. p. 112 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře
- kuchyň 17,25 m2, 1. pokoj 12,90 m2, 2. pokoj
31,30 m2, 3. pokoj 12,64 m2, standardní byt,
číslo bytu 1, 2. podlaží. Součástí bytu je WC
1,20 m2, koupelna 4,00 m2, předsíň 17,25 m2
a spíž 0,80 m2. Topení etážové plynové.
Měsíční nájemné: 5 021,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2. 6.
2011 v 9.45 hod. přímo na místě.
Byty Palackého čp. 80 a Krakonošovo nám.
čp. 67 se budou 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.
Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispozici na internetových stránkách, v infore-
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cepci a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.
Žádosti je možné podat do 3.6. 2011 do 12.00
hod. Veřejné otvírání obálek 7.6. 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

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na svém zasedání dne 18.4. 2011 přijalo usnesení č. 201166/2, kterým schválilo zveřejnění záměru
prodeje obecným zveřejněním mimo Zásady
pro prodej … bez upřednostnění nájemce,
bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny,
za minimální nabídkovou cenu 2 750 000,- Kč
nemovitostí:

budova čp. 65 Horská

v k.ú. a části obce Horní Staré Město, v obci Trutnov
na st.p. 5/2
661 m2
spolu se st.p. 5/2 661 m2
spolu s p.p. 1976 293 m2
Minimální nabídková cena je 2 750 000,- Kč.
Jedná se o třípodlažní objekt, který je částečně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží
a podlaží s půdním prostorem. V 1. NP jsou tři
nebytové prostory (prodejny), z toho jeden je
obsazen nájemcem. Ve 2. NP je půdní prostor
a jedna obsazená bytová jednotka o velikosti
3+1 s příslušenstvím. Na st.p. 5/2 se nachází
dřevěná kolna, která je součástí prodeje. Na
pozemku st.p. 5/2 a p.p. 1976 je zřízeno věcné břemeno za účelem přístupu k nemovitostem, spočívající v právu chůze a jízdy bez
práva parkování.
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 3629465, konst. symbol 0558.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem
„Horská 65“ zasílejte v uzavřených obálkách
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16,
nejpozději do 25.7. 2011 – 12.00 hodin.
Náležitosti nabídek:
Nabídka musí být písemná, v zalepené obálce, s vyznačeným heslem a musí obsahovat:
- jméno a příjmení, datum narození, adresu
trvalého pobytu v souladu s údaji v občanském průkazu, podpis žadatele (v případě
manželů údaje a podpisy obou), u právnické
osoby její přesnou identifikaci s přiloženou
kopií živnostenského listu, příp. kopií výpisu
z obchodního rejstříku,
- číslo bankovního účtu žadatele pro vrácení
kauce,
- telefonický kontakt,
- výši nabízené kupní ceny a způsob její úhrady,
- předpokládaný účel využití objektu,
- kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši.

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 26.7. 2011 v 8.00 hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci
mohou být přítomni. Na požádání bude zájemcům umožněna prohlídka objektu po
předchozí telefonické domluvě.

Zastupitelstvo města v Trutnově na svém
zasedání dne 18. 4. 2011 přijalo usnesení
č. 2011-64/2, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním (mimo
Zásad pro prodej … bez uplatnění 20% slevy
ze sjednané ceny):

budova čp. 510 Benešova
(bývalý Klub ODEON)

v k.ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí, v obci
Trutnov
na st.p. 192/4
418 m2
spolu se st.p. 192/4 418 m2
Minimální nabídková kupní cena je
2 655 000,- Kč.
Jedná se o zděný nárožní dům v uliční zástavbě, částečně podsklepený, se sedlovou
a pultovou střechou a s půdou. Dům je netypový, původně sloužil jako kino „OKO“,
v roce 1994 byl přestavěn na „Klub ODEON“, později „DOK“. Od 1.8. 2006 není objekt užíván. Objekt je napojen na přípojku
el. energie, veřejného vodovodu, parovodu
a na veřejnou kanalizační síť. Nemovitost
není napojena na plyn. 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
3612455, konst. symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Benešova čp. 510“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE,
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541
16, nejpozději do 25.7. 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.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 26.7. 2011 v 8.10 hodin v malém sále
v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni. Prohlídka objektu se uskuteční na požádání, po telefonické
domluvě.

Zastupitelstvo města v Trutnově na svém
zasedání dne 18.4. 2011 přijalo usnesení
č. 2011-68/2, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním mimo
Zásady pro prodej … nemovitostí:

budova bez čp./če. – jiná stavba
v ul. Náchodská (areál zahradnictví)

v k.ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí,
v obci Trutnov
na st.p. 3642
1421 m2
pokračování >>

spolu se st.p. 3642 1421 m2
spolu s p.p. 722/25 2513 m2
Minimální nabídková cena je 7 000 000,- Kč.
Jedná se o zděný jednopodlažní objekt, který
má v části bývalé kotelny sníženou část. Střecha je pultová s krytinou z plechu. Klempířské
konstrukce jsou provedeny. Venkovní fasáda
je z břízolitu. Součástí prodeje je pět skleníků,
které jsou přistaveny z boku budovy, a garáž.
Skleníky jsou vyzděny do výšky 1,4 m, skleněná část je z ocelové konstrukce s výplní ze
skla. Podlahy jsou z betonu. Ve sklenících jsou
rozvody elektrického proudu, vody a topení.
Garáž má obvodové zdi široké 30 cm, na podlaze je beton, okna jsou z luxfer, vrata jsou
dřevěná. Střecha je pultová s krytinou z plechu. Nemovitosti jsou napojeny na elektrický
proud, veřejný vodovod, horkovod a na veřejnou kanalizační síť. Rozvody zemního plynu
vedou na druhé straně Náchodské ulice. Výměry parcel jsou nově určeny a vymezeny geometrickým plánem. K parcele 722/25 bude
zřízeno věcné břemeno na uložení a provozování podzemních sítí. Územní plán v místě areálu je schválen s plánovaným využitím
jako „Komerčně administrativní funkce“. Nemovitosti jsou 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 361946, konst. symbol 0558.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, příp. název právnické osoby.

OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 10. schůzi dne
9. 5. 2011 přijala usnesení č. 2011-488/10, kterým schválila záměr města obecně zveřejnit
* pronájem a následný odprodej
části p. p. 2215/8 (cca 100 m2) a p. p. 139/1
(398 m2) v k. ú. Trutnov za účelem výstavby
dle územního plánu, tj. např. výstavba hotelu, penzionu, stavba a zařízení pro tělovýchovu a sport, obchodní prodej a služby atd. Pozemky budou prodány zájemci, který nejlépe
vyhoví níže stanoveným podmínkám:
- kolaudace stavby bude do 30.11. 2015,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní cena je 1500,- Kč/m2,
- nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou do kolaudace stavby,
- nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/m2/rok,
- v případě nedodržení termínu kolaudace
stavby se pronájem prodlouží o dva roky
s tím, že bude sjednána smluvní pokuta
1000,- Kč za každý započatý měsíc do doby
kolaudace stavby,
- kupující uhradí veškeré náklady spojené
s převodem vyjma daně z převodu nemovitosti,
- zájemce k nabídce doloží studii předpokládané výstavby.
Podrobnější podmínky (podmínky prostorového uspořádání, přípustné využití atd.) budou
zájemcům dány k nahlédnutí na odboru rozvoje města a územního plánování MěÚ Trutnov.

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 26.7. 2011 v 8.05 hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci
mohou být přítomni. Na požádání bude zájemcům umožněna prohlídka objektu po
předchozí telefonické domluvě.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte
nejpozději do 31.10. 2011 do 12.00 hod. Obálky budou otevírány v malém sále Městského
úřadu Trutnov dne 1.11. 2011 v 8.00 hodin.
Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má
možnost zúčastnit se otevírání obálek v termínu výše uvedeném.
Na obálku uveďte adresu s heslem:
„Výstavba ve Vodní ulici“
k. ú. Trutnov
„NEOTVÍRAT“
Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

O způsobu prodeje a konečném schválení
prodeje rozhoduje Zastupitelstvo města Trutnova. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit či změnit podmínky.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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Trutnov – Národní čp. 199 (restaurace)

/objekt na st.p.č. 991 v kat. úz. Trutnov, část města Střední Předměstí/

Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové výměře 244,75 m2 (2 restaurace 42,05 m2 a 28,55 m2,
výčep – bar 10,10 m2, kuchyň 53,70 m2, kancelář
10,60 m2, chodba u WC pro veřejnost 14,00 m2,
chodba u kuchyně a skladu 11,30 m2, chodba
u kanceláře 7,80 m2, skládek u umývárny nádobí 2,40 m2, přípravna – škrabárna 3,05 m2, sklad
u kuchyně 5,45 m2, sklad u WC pro veřejnost
4,20 m2, WC muži – personál 3,50 m2, WC ženy
– personál 8,20 m2, WC muži – veřejnost 8,60 m2,
WC ženy – veřejnost 9,40 m2, umývárna nádobí
21,85 m2). Nebytové prostory se pronajímají za
účelem provozování restaurace a baru.
Úvodní cena pro jednání:
120 000 Kč/rok za celý nebytový prostor
(K nabízenému nájemnému za nebytové prostory bude nájemci účtováno i nájemné za zařízení
ve výši 1 200 Kč/rok + DPH dle aktuální sazby.)
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restaurace a baru.
Nájemce bude hradit zálohy na služby spojené
s užíváním nebytového prostoru, 1x ročně pronajímatel provede vyúčtování služeb. 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, videoterminálu a sázkové kanceláře.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 12 000 Kč na účet města, vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620485, konstantní symbol
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, případně název právnické osoby.

Katastrální mapy na uvedené pozemky a bližší informace poskytuje majetkový odbor
Městského úřadu v Trutnově, kancelář č. 411
ve 4. poschodí, telefonní číslo 499 803 285.
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky
nebo připomínky k uvedenému záměru. Tyto
adresujte na Městský úřad v Trutnově, majetkový odbor, Slovanské nám. 165, nejdéle do
31.10. 2011 do 12.00 hod. Po zhodnocení nabídky konečné rozhodnutí přísluší radě a zastupitelstvu města.

Bližší informace poskytuje majetkový odbor
Městského úřadu v Trutnově ve IV. patře, kancelář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2011-423/9 ze dne 26. 4. 2011 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Žádosti je možné podat do: 6. 6. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 7. 6. 2011 v 8.00 hod.,
malý sál MěÚ Trutnov

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Zahradnictví Náchodská“ zasílejte v uzavřených
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 25.7. 2011 – 12.00
hodin.
Náležitosti nabídek:
Nabídka musí být písemná, v zalepené obálce, s vyznačeným heslem a musí obsahovat:
- jméno a příjmení, datum narození, adresu
trvalého pobytu v souladu s údaji v občanském průkazu, podpis žadatele (v případě
manželů údaje a podpisy obou), u právnické
osoby její přesnou identifikaci s přiloženou
kopií živnostenského listu, příp. kopií výpisu
z obchodního rejstříku,
- číslo bankovního účtu žadatele pro vrácení
kauce,
- telefonický kontakt,
- výši nabízené kupní ceny a způsob její úhrady,
- předpokládaný účel využití areálu,
- kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši.

V současné době město Trutnov nabízí pronájem těchto nebytových
prostor:

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.dv. 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 NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Národní čp. 199 (restaurace), „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

Informace o místním poplatku za užívání veřejného prostranství
V případě, že zamýšlíte využít veřejné
prostranství pro jiné účely, než je určené,
musíte počítat i s tím, že městu uhradíte také místní poplatek za užívání tohoto veřejného prostranství. Veřejným
prostranstvím se podle obecně závazné
vyhlášky města Trutnova č. 10/2010 rozumí všechna náměstí, ulice, chodníky,
tržiště, parky, veřejná zeleň a další prostory přístupné každému bez omezení,
a to bez ohledu na vlastnictví k tomuto
prostoru. Zvláštním účelem užívání těchto prostranství je provádění výkopových
prací, umístění dočasných staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje
a služeb, pro umístění stavebních nebo
reklamních zařízení, zařízení cirkusů,
lunaparků a jiných obdobných atrakcí,
umístění skládek, vyhrazení trvalého parkovacího místa a užívání pro kulturní,
sportovní a reklamní akce nebo potřeby
tvorby filmových a televizních děl. Každý,
kdo užívá veřejné prostranství takovým
způsobem, má povinnost ohlásit toto užívání nejpozději 3 dny předem na finančním odboru a nejpozději v první den užívání pozemku uhradit vypočtený místní
poplatek. Pro stanovení sazby poplatku
se území města Trutnova rozlišuje do tří
lokalit, a to na centrum města vymezené
obecně závaznou vyhláškou, na ostatní
části Trutnova vč. Poříčí a Horního Starého Města a poslední lokalitou jsou území

tzv. integrovaných obcí. Sazby poplatku
se pak určují jednak podle těchto lokalit
a také podle účelu, ke kterému se prostranství využívá. Zpoplatňuje se každý
i započatý m2 a každý i započatý den.
v lokalitách
způsob zvláštního užívání

a

b

c

umístění reklamního
zařízení vystaveným zbožím
před vlastní provozovnou

5 Kč

2 Kč

1 Kč

předzahrádky

3 Kč

2 Kč

1 Kč

umístění stavebních
zařízení nebo skládek

5 Kč

3 Kč

1 Kč

umístění ostatních
reklamních zařízení a
pořádání reklamních akcí

10 Kč

5 Kč

3 Kč

vyhrazení trvalého
parkovacího místa

10 Kč

3 Kč

1 Kč

2 Kč

2 Kč

2 Kč

ostatní způsoby zvláštního
užívání

Poplatek lze uhradit týdenním, měsíčním nebo ročním paušálem.
Článek 8 uvedené místní vyhlášky uvádí
případy, ve kterých je uživatel veřejného
prostranství od poplatku osvobozen. Namátkou uvádíme: akce, jejichž výtěžek je
určen na charitativní a veřejně prospěšné
účely; umístění lešení za účelem opravy

fasád budov, a to maximálně po dobu
prvních tří měsíců; umístění dočasných
staveb a zařízení sloužících pro poskytování prodeje a služeb vyjma předzahrádek;
akce provedené městem Trutnov případně právnickými osobami zřízenými nebo
založenými městem Trutnov; užívání veřejného prostranství vlastníkem pozemku.
Vzhledem k tomu, že zákon o místních
poplatcích č. 565/1990 Sb., ve znění pozdějších předpisů, neumožňuje správcům
poplatku zakotvit v obecně závazné
vyhlášce, stejně jako u ostatních místních poplatků, možnost prominutí nebo
snížení stanoveného poplatku, je třeba
v předstihu zvážit, zda nebo v jakém
rozsahu veřejné prostranství užívat.
V závěru je třeba uvést, že úhrada místního poplatku za užívání veřejného prostranství ještě nezakládá právní vztah
k pozemku. Ten je třeba řešit, v případě
že je pozemek v majetku města, s majetkovým odborem MěÚ Trutnov, pokud je
v majetku jiné právnické nebo fyzické
osoby, pak tedy s ní. Pokud je užíváno
prostranství na pozemních komunikacích, musí si uživatel zajistit rovněž souhlas silničního správního úřadu, který je
součástí odboru výstavby MěÚ Trutnov.
Alena Troblová
finanční odbor

zprávy z města
MOST K ŽIVOTU, o.p.s.,

Soutěž o nejlepší studentskou společnost
Junior Achievement má i zástupce z Trutnova
Jak jsme Vás již v jednom z předchozích
čísel Radničních listů informovali, v letošním školním roce se Střední odborná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o., zapojila
do vzdělávacího programu „Studentská
společnost JUNIOR ACHIEVEMENT“, jehož
cílem je rozvoj ekonomického vzdělávání,
dovedností spojených s podnikáním a finanční gramotností. Dále se snaží inspirovat mladé lidi a podporovat je v aktivním
přístupu k životu.
Do programu se zapojili žáci 3. ročníku
denní formy vzdělávání a na začátku školního roku vytvořili dvě studentské společnosti - FOR FUNNY a SMILE AGENCY.
A právě tato studentská společnost v čele
se svým prezidentem Josefem Mádlem
završila svou úspěšnou činnost v tomto
školním roce (např. benefiční vánoční koncert ve Dvoře Králové nad Labem) tím, že
byla vybrána mezi 12 společností za oblast
Čechy, které dne 26. 5. 2011 budou v základním kole bojovat o titul „Nejlepší studentská společnost Junior Achievement“.
Soutěž vyhlašuje společnost Junior Achie-

6

| Radniční listy | městské noviny | květen 2011

Trutnov, Šikmá 300

vement Czech Republic ve spoluprácí s Nadací Vodafone Česká republika.
Prvním krokem, na jehož základě byla
naše studentská společnost vybrána, bylo
vytvoření kvalitní závěrečné výroční zprávy o činnosti společnosti. Při vlastní soutěži musí společnosti nejprve před porotou
i před konkurenčními společnostmi představit svou činnost formou počítačové prezentace. V druhé části soutěže bude žáky
čekat panelová diskuse se členy poroty,
která má ukázat kvality jednotlivých členů
týmu i týmu jako celku.
Nejlepších 10 společností z obou základních
kol postoupí do národního finále, absolutní vítěz letošního ročníku soutěže bude mít
možnost reprezentovat Českou republiku
na celoevropské soutěži, která se bude konat v srpnu 2011 v norském Oslu.
Nezbývá proto nic jiného než držet Pepovi a jeho týmu palce, aby se v celé soutěži
umístili na co nejvyšších příčkách.
Mgr. Ivana Balánová
SOŠP Trutnov, s. r. o.

V měsíci červnu 2011 jsme pro Vás připravili
tyto semináře:
Asertivita a empatie v pracovní praxi s klientem (2 dny)
Termín: 9. 6. - 10. 6. 2011, 9 – 15 h.
Most k životu, o.p.s., cena: 1980,- Kč/osoba
Potřeby klienta seniora, imobilní klient
(1 den)
Termín: 17. 6. 2011, 7:30 – 12:30 h.
Most k životu, o.p.s., cena 890,- Kč/osoba
a den
V průběhu celého roku se můžete hlásit na
dlouhodobé akreditované kurzy:
• Účetnictví a daňová evidence (150 h.)
• Pracovník sociální péče (150 h.)
• Mzdové účetnictví a personální práce (190 h.)
• Základy podnikání (150 h.)
Rezervace a informace k seminářům i kurzům:
Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 775 303 116
nebo 499 841 998, most.zvolankova@seznam.cz,
www.mostkzivotu.cz

Vypínání analogového vysílání ČT
Česká televize k 30. 6. 2011 vypne 9 analogových vysílačů ČT1 velkého výkonu. Ke stejnému datu ukončí řádný
provoz také 174 analogových vysílačů malého výkonu.
Signály naprosté většiny vysílačů před vypnutím budou
od 23. týdne označené piktogramem a textovou lištou.
Česká televize připravuje dosud nejrozsáhlejší vlnu vypínání analogových vysílačů v historii české televizní
digitalizace.
Ve čtvrtek 30. června 2011 se definitivně odmlčí 9 analogových vysílačů velkého výkonu: ČT1 Brno – Kojál, ČT1
Hodonín – Babí lom, ČT1 Hradec Králové – Krásné, ČT1
Liberec – Ještěd, ČT1 Mikulov – Děvín, ČT1 Rychnov nad
Kněžnou – Litický Chlum, ČT1 Svitavy – Kamenná Horka,
ČT1 Trutnov – Černá hora a ČT1 Žďár nad Sázavou – Harusův vrch. Jejich signály budou od 23. týdne označené
známým piktogramem v podobě čtyř čtverečků vpravo
dole na obrazovce a průběžně se objevující textovou lištou s informacemi o nezbytném přechodu na digitální
příjem. Po skončení vlastního vysílání ČT1 pak divákům
zůstane na obrazovkách ještě následující den 1. 7. 2011
výrazné textové upozornění.
Řádný provoz k 30. 6. 2011 ukončí současně i 174 analogových vysílačů malého výkonu (172 analogových
dokrývačů ČT1 a 2 analogové dokrývače ČT2, úplný přehled níže). Signály téměř všech těchto analogových dokrývačů bude možné rovněž od 23. týdne identifikovat
podle piktogramu a textové lišty, navíc ještě 1. 7. 2011
budou šířit celoobrazovkové textové upozornění – takto označených bude 159 z nich, zbývajících 15 z technic-

kých důvodů označených nebude. Česká televize bude
o vypnutí informovat jako obvykle úřady všech dotčených měst a obcí.
Nejvíce analogových vysílačů vypínaných v závěru června 2011 se nachází v Jihomoravském (38) a Královéhradeckém kraji (37). Další jsou v Pardubickém kraji (25), na
Vysočině (25), v Libereckém (23) a Zlínském kraji (18).
Menší část je v Olomouckém (11), Moravskoslezském
(3), Středočeském (2) a Ústeckém kraji (1).
Již 31. 5. 2011 proběhne květnová vlna vypínání analogového zemského vysílání České televize. Vypnuté budou 3 analogové vysílače ČT1 velkého výkonu a 13 analogových dokrývačů. Právě od tohoto 18. týdne jsou
signály většiny z nich označené piktogramem i textovou
lištou a poté 1. 6. 2011 budou šířit obvyklé textové upozornění přes celou obrazovku.
Přehled všech dosud spuštěných digitálních vysílačů
České televize – včetně orientačních mapek pokrytí
a základních technických parametrů – na www.digict.cz
v rubrice Digitální pozemní vysílání DVB-T > Vysílací síť
1 pro šíření multiplexu veřejné služby.
Více o digitalizaci České televize nejen na stránkách internetového speciálu www.digict.cz, ale také v teletextu ČT1 (strana 650), v Diváckém centru ČT – horká linka
digitalizace 261 13 74 74 (denně od 7:30 do 20:00 hodin) a samozřejmě ve zpravodajství České televize.
Štěpán Janda
Tiskový útvar ČT

„Trutnov na vlastní kůži“
Gymnázium Trutnov získalo ve školním roce
2009 – 2010 finanční podporu z grantového
programu odboru školství Královéhradeckého kraje. Tyto prostředky byly využity pro výstup projektu „Trutnov na vlastní kůži“, který
spočíval v nákupu pomůcek pro terénní výuku biologie, geologie a zeměpisu a v navržení
deseti výukových tras v okolí města Trutnova. Formou informačního letáku, webových
stránek a prezentací při oslavách 90. výročí
založení Gymnázia Trutnov byl projekt představen i trutnovské veřejnosti.

11. 6. 2011

KRAKONOŠOVO NÁMĚSTÍ

Jaroslav

Generální partner:

Hutka

X
l
d
n
i
X

12:00 ČČeský ruce
13:30 Lith-inn O’Wevidle
14:30 Mr. Cocoman
16:00 Moravští muzikantiti
17:30 Blues Mystery
19:00 Memphis
20:30 VĚRA ŠPINAROVÁ
21:30 XINDL X
23:00 JAROSLAV HUTKA

Pít se bude:

Věra

ŠPINARO

VÁ

Doprovodný program

Přehlídka automobilových
veteránů,
tombola, občerstvení, soutěže...

mediální partneři:

partneři:
restaurace a kavárna
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V souvislosti s prací na projektu se objevila
myšlenka využití těchto tras se zajímavými
přírodními jevy i pro veřejnost, a to především pro rodiny s malými dětmi a děti z nižších stupňů základních škol.
Původní projekt byl tedy přepracován do návrhu výletní a soutěžní knížečky – „Trutnovem na vlastní kůži“ – s její pomocí se mohou
zájemci seznámit s přírodou na těchto trasách, vyzkoušet si různé hravé aktivity a především se zúčastnit soutěže.

Vstupné: 99 Kč, děti v doprovodu rodičů zdarma, e-mail: info@pivofest.cz, tel.: 777 642 009
hlavní medální partner:

Na Trutnovsku od 30.6. 2011 skončí dostupnost analogového TV signálu programů ČT1
a NOVA, od 31.8. 2011 i ČT2. Pro většinu populace tato skutečnost neznamená žádný problém, avšak vlastní-li někdo starší televizor,
mohl by být zaskočen tím, že ze dne na den
nebude mít možnost TV program sledovat.
Pro občany se zdravotním handicapem z Trutnova a okolí je zřízena bezplatná poradna,
kde kromě získání informací a tiskových materiálů bude i možnost praktického nácviku, jak
a s jakým zařízením starší televizor propojit
a digitální TV signál naladit. Místo poradny:
Horská 5/1 Trutnov - budova bývalého okresního úřadu, 3. poschodí, č. dveří 448 - Půjčovna rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
CZP Královéhradeckého kraje. Provozní doba
od 25. 5. 2011 do 30.6. 2011 vždy středa a čtvrtek 9:00 – 12:00 hodin. Další zajímavosti o digitálním TV vysílání budou náplní semináře
dne 17. 6. 2011 v 9:00 hodin na témže místě.
Akci pořádá sdružení TRIANON – ČECHY, o.s.,
ve spolupráci s Národní radou zdravotně postižených ČR a Centrem pro zdravotně postižené
Královéhradeckého kraje. Internetové stránky
projektu: www.ozp-digitalne.cz.
Marie Vodehnalová
CZP Trutnov

Pivofest
T R U T N O V
www.pivofest.cz

Konec analogového TV vysílání
a poradna pro zdravotně
znevýhodněné občany Trutnovska

NÁCHODSKÝ

Knížečka a samolepky k soutěži jsou od poloviny května zdarma k dostání na těchto místech: v kabinetě biologie v budově Gymnázia
Trutnov na Jiráskově nám., v Informačním
centru ve Staré radnici na Krakonošově nám.,
v Informační recepci v budově Městského
úřadu Trutnov na Slovanském nám., v oddělení pro děti a mládež v Městské knihovně
Trutnov na Krakonošově nám., dále v pobočce Městské knihovny v Horním Starém Městě v Horské ulici a ve Společenském centru
Trutnova – Uffo. Na všech těchto místech si je
mohou návštěvníci vyzvednout a zároveň se
dozvědět základní informace o tom, jak se na
jednotlivé trasy dostat, co na nich vidět a co
na nich dělat.
Samotná soutěž spočívá ve sbírání samolepek
do knížečky. Při návštěvě trasy by měl účastník odpovědět na otázku, která se k dané
pokračování >>

trase váže. Za každý splněný úkol si může do
své knížečky nalepit samolepku. Při získání
všech deseti samolepek (tedy při správném
splnění úkolů na všech trasách) obdrží v Turistickém informačním centru ve Staré radnici
či na Gymnáziu Trutnov odměnu, kterou je
jedna ze čtyř karetních her, jež se váže právě
k přírodě v okolí města Trutnova. Ceny pro
prvních deset správných řešitelů dodá město
Trutnov (průvodce trutnovským městským
parkem, trička s logem města Trutnova). Putování s knížečkou v okolí Trutnova může trvat i několik měsíců, proto je i vlastní soutěž
dlouhodobá.

velmi pěkně seznámeni s možnostmi pozorování rostlin a živočichů v přírodě. Velkým
přínosem pro ně je, že donesené organismy
se vyskytují přímo v okolí města, ve kterém
žijeme. Celý projekt se nám jeví jako velmi
přínosný, neboť na základě knížečky s úkoly
budou děti motivovány k hlubšímu prozkoumávání důvěrně známého prostředí.
U našich žáčků jste probudili zájem o zkoumání okolí a přírody. Velkou radost měly děti
i z materiálů a dárků, které dostaly. Některé
již navštívily webové stránky vašeho projektu.
Studenti, kteří se prezentace účastnili, se nám
jevili jako velmi šikovní gymnazisté a skutečně dokázali žáky našich tříd nadchnout.
Máme radost z toho, že svým přístupem
a nadšením jsou výbornou vizitkou trutnovského gymnázia.“
S třídními učitelkami na těchto dvou základních školách jsme předběžně domluveni na
představení základní části projektu, a to tak,
aby i ony mohly se svými žáky vyrazit ze školy a na vlastní kůži zkoumat přírodu v okolí
Trutnova.

Knížečka „Trutnovem na vlastní kůži“ byla
představena dvěma základním školám a dvěma mateřským školkám. Ve středu 11. a ve
čtvrtek 12. 5. navštívili studenti Gymnázia
Trutnov ZŠ Mládežnickou a ZŠ R. Frimla. Cílem
jejich návštěvy byla propagace celého záměru
a představení knížečky „Trutnovem na vlastní
kůži“. Mezi čtyřmi stanovišti se pohybovaly
skupinky dětí, které se seznamovaly s rostlinami, dřevinami, vodními a půdními živočichy, a to formou zážitků, pohádek a vlastní
výzkumné práce. Žáci ochutnávali popenec
a zkoušeli si z triček sundat přítulný svízel.
Sítkem prosévali hlínu a nacházeli v ní mnohonožky a štírky. V kelímkových lupách si prohlíželi kusadla larev vážek a potápníků. Četli si
pohádku o lesní víle a hledali správná jména
stromů. Na závěr proběhl jednoduchý testík
a dvacet žáků jako výhru obdrželo knížečku.

V pátek 13. 5. proběhlo Hraní s přírodou pro
dvě trutnovské mateřské školy MŠ Horská
- Srdíčko a MŠ Novodvorská - Kytičky. Akci zajišťovali studenti 2.Y a 7.X, přičemž studentky
7.X pracovaly jako lektorky na jednotlivých
stanovištích a studenti 2.Y jako průvodci skupinek dětí z mateřských škol. Provázeli je po
šesti stanovištích, které tematicky odpovídaly přírodě v okolí Trutnova. Děti přenášely
žáby k rybníčku, líhly se jako chrostíci z kukel,
kladly ropuší vajíčka, krmily veverku a vytvářely zkamenělinu. Na každém stanovišti si do
zdobených taštiček ukládaly památky na jednotlivé hry. Po vyhodnocení těch nejlepších
dostaly všechny děti lízátka a jejich učitelky
knížečku „Trutnovem na vlastní kůži“, podle
které mohou společně s dětmi navštěvovat
trasy v okolí jejich školky.
Celý projekt je prezentován na webových
stránkách http://tunavlku.ic.cz/, kde zájemci
z řad veřejnosti naleznou mapy a popisy jednotlivých tras a náměty aktivit pro děti. Učitelé základních škol mohou využít publikované
pracovní listy a všichni se mohou podívat na
obsáhlé fotogalerie, ať už z jednotlivých tras,
či právě z povedených akcí pro základní a mateřské školy.
V rámci projektu „Trutnov na vlastní kůži“
máme ještě několik zajímavých nápadů, které
pouze čekají na své uskutečnění a na náš čas.

Učitelky 3. ročníků Eisová, Medunová a Kisá
ze ZŠ Mládežnická se k návštěvě na škole vyjádřily takto: „Velmi děkujeme za poučnou
a poutavou prezentaci projektu „Trutnovem
na vlastní kůži“. Rovněž bychom chtěly poděkovat studentům Gymnázia Trutnov za ukázky přírodnin. Naši žáčci byli zábavnou formou
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Pokud se rozhodnete k naší myšlence zkoumání přírody v okolí Trutnova připojit, budeme jen rádi a budeme to považovat za největší ohodnocení naší dlouhodobé práce.
Mgr. Jiří Svoboda
Gymnázium Trutnov

Občanské sdružení BEZINKY
zve na následující akce:

VÝTVARNÝ VÍKEND PRO RODIČE S DĚTMI
Kdy: 3. - 5. 6. 2011
Kde: chalupa Bečkov, krásné prostředí
Vraních hor
Výtvarničení pro vlastní potěšení v dřevem vonícím ateliéru. Vyzkoušení různých výtvarných technik - keramická
hlína, frotáž, protisk, monotyp, pastel,
akvarel.
Pro děti připraven samostatný program
přizpůsobený věku a potřebám dětí
s pedagogem výtvarné činnosti a pohybové hry.
Cena: 1 700,- Kč dospělý, 300,- Kč dítě
(v ceně ubytování, materiál pro výtvarnou tvorbu, odborný lektor a pedagog
zajišťující program pro děti)
VÝTVARNÝ VÍKEND PRO ŽENY
Kdy: 17. - 19. 6. 2011
Kde: chalupa Bečkov
RELAXUJ, TVOŘ A POZNÁVEJ SAMU
SEBE
Kresba a malba s využitím prvků arteterapie. Max. kapacita 15 osob.
Cena: 1 700,- Kč (v ceně ubytování, materiál pro výtvarnou tvorbu, odborný
lektor)
KERAMICKÝ TÝDEN V TEEPEE
Kdy: 18. - 23. 7. 2011
Kde: Osada u potoka Dřevíč, Janovice
u Jívky
KRAJINA SE DOTÝKÁ MĚ A JÁ SE DOTÝKÁM HLÍNY
Naučíme se základní techniky modelování, vyzkoušíme land-art a kresbu v plenéru. Postavíme si pec a v ní vypálíme své
výrobky. Večerní program obohatí regionální hudební těleso Marta a Rasputin
Band. Navštěvovat nás bude cvičitelka
jógy, s ní se v trávě protáhneme. Odvážnější se vydají s naší sportovní instruktorkou Ivou do blízkých skal slaňovat.
Pokud seženeme dřevo nejen na vaření,
ale i na večerní ohně, budeme u nich
kromě zábavy probírat i keramiku, vlastní tvorbu, techniku a zkušenosti.
Cena: 3 900,- Kč (zahrnuje pobyt s programem, materiál na výtvarné činnosti,
potraviny, z kterých si společně uvaříme …)
Kurz je určen pro účastníky od 18 let.
Kapacita max. 15 účastníků.
Více na www.bezinky.cz

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje
SVČ na tanečních soutěžích
MČR kvalifikace

Raz, Dva, Tři

MČR v mažoretkovém sportu je kvalifikační a nominační soutěží pro mezinárodní soutěže IMA – International Majorretes Asociation. V roce 2011 se MČR
zúčastní 213 skupin a 751 sóloformací.
Dívky ze soutěžních družstev mažoretek
Střepy a Růžičky se dne 30.4. 2011 zúčastnily kvalifikačního kola MČR v kategorii BATON – skupiny v Hronově.
Oběma družstvům se podařilo postoupit
do semifinále. Družstvo Střepy v kategorii juniorek svým výkonem dosáhlo
na druhé postupové místo a postupují
jako první vicemistryně. Dívky z družstva Růžiček se umístily v kategorii kadetek jako druhé vicemistryně, což je
třetí postupové místo. Oběma skupinám
gratulujeme a přejeme mnoho úspěchů
v semifinále, kterého se děvčata zúčastní
dne 29.5. 2011 v Hořicích.

Taneční skupiny Rodeo a Ice Dancers se
spolu zúčastnily v sobotu 30.4. 2011 soutěže Raz, Dva, Tři v Novém Městě nad
Metují. Tato taneční soutěž pro všechny
neprofesionální taneční kolektivy slaví
letos své 20. jubileum. Skupina Rodeo
(clogging) byla zařazena do kategorie
„Volný tanec“, kde svým bezkonkurenčním výkonem vybojovala skvělé 1. místo!
Skupina Ice Dancers (street dance) soutěžila v kategorii „Disco, taneční novinky“, kde sice nedosáhli na stupně vítězů,
nicméně i jim patří velké díky a gratulace za jejich skvělé nasazení.
Všem zúčastněným tanečníkům a tanečnicím moc gratulujeme, děkujeme za
skvělou reprezentaci našeho Střediska
volného času a díky patří samozřejmě
také jejich trenérkám, které odvedly
skvělou práci.

Středoškolský šestiboj
aneb Trocha adrenalinu neuškodí
Na táborové základně Bokouš ve Vlčkovicích
v Podkrkonoší proběhl ve čtvrtek 12. května 2011 4. ročník závodů čtyřčlenných týmů
středních škol.

Soutěžní družstva se utkala v těchto disciplínách: Majáky - v orientačním běhu se běžci
snažili nalézt podle GPS jednotlivá stanoviště. Síť - lezci měli za úkol co nejrychleji přelézt z jedné strany na druhou síť o rozměrech
3 x 5 m svisle zavěšenou mezi stromy. MTB
biatlon - závodníci zdolávali na horském
kole přírodní terén ve vzdálenosti cca 5 km.
Závod byl doplněn o střeleckou část, střelbu
paintballovou zbraní na „panákový terč“.
Le Mans - běžecký závod družstev na 250 m
dlouhém přírodním okruhu s překážkami
(potok, skok přes rašeliniště, přelézání klády
apod.). Úkolem závodníků bylo uběhnout co
nejvíce kol v časovém rozsahu 60 min. Cross
MTB - technický závod horských kol na okruhu o délce cca 500 m. Bodovalo se zdolávání přírodních a umělých překážek na trase.
Slackline - lezecká disciplína, kde závodník
přecházel od jednoho stromu ke druhému
ve výšce tří metrů po laně dlouhém pět metrů. Disciplína se bodovala dle zdolané vzdálenosti na laně.
SOŠ OOM Malé Svatoňovice vybojovala
první místo, SPŠ Trutnov získala druhé místo a na pěkném třetím místě skončila VOŠZ
A SZŠ Trutnov. Gratulujeme!
Tento projekt je spolufinancován
Královéhradeckým krajem.

VOLNÁ MÍSTA!
Dobrovolníci na SVČ Trutnov
Evropská unie vyhlásila rok 2011 Evropským rokem dobrovolných činností na
podporu aktivního občanství. Národním
gestorem Evropského roku dobrovolnictví v České republice je Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy.
Dobrovolnictví má v České republice
vzrůstající tendenci, věnuje se mu přibližně třetina obyvatel. Někteří pracují
v neziskových organizacích, jiní individuálně. Dobrovolnické činnosti se realizují
v řadě oblastí - ve zdravotnictví, sociálních službách, sportu, kultuře, ochraně
životního prostředí, práci s dětmi a mládeží, náboženství.
Ani u nás, ve Středisku volného času, bychom se bez přispění 40 stálých dobro-
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volníků neobešli. Pořádání velkých akcí
si bez nich již nedovedeme představit!
V této oblasti jsme vsadili na mladé lidi
ve věku 15 – 18 let, kteří se sdružují
v Klubu instruktorů. V průběhu tříletého
cyklu procházejí jeho členové vzdělávacími aktivitami v oblastech, jako je pedagogika, zásady první pomoci, kurzy přežití ve volné přírodě, týmová spolupráce,
tábornické dovednosti, vedení a řízení
dětských kolektivů. Zmiňované vzdělávání probíhá převážně formou zážitkových kurzů. Získané znalosti a dovednosti pak zúročují právě při dobrovolnické
činnosti jako vedoucí nebo instruktoři
na dětských táborech, na akcích pro veřejnost apod.

Lanový park Janské lázně
v pondělí 4. července 2011,
Šťastná země ve čtvrtek 7. července 2011,
Labyrint loutek Hradec Králové v pátek
8. července 2011.
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 34 12 08

Středisko volného času, Trutnov
ul. R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV
tel./fax: 499 815 290,
e-mail: svc@svctrutnov.cz
mobil: 603 319 466, 731 610 518
www.svctrutnov.cz

pohledy do minulosti
Život Trutnova v druhé polovině 18. století
Vláda Marie Terezie se snaží v těžkých časech
na přelomu 70. a 80. let 18. století bránit tehdejšímu hladomoru, který postihl i Trutnovsko, řadou nařízení. 10. března 1771 ukládá
všem prodejcům obilí povinnost prodávat
každému kupujícímu za pevně stanovené
ceny. Při nedodržení maximálních cen hrozila konfiskace jejich obilí krajským úřadem.
Úřady se snažily rolníkům pomoci při nedostatku osiva oznámením ze 7. srpna 1771, že
jim bylo nakoupeno obilní semeno za 800
florinů. Zvláštní patenty se týkaly zákazu vyvážet obilí ze země. Na česko-slezské hranici
měl vojenský kordon zabránit podloudnému
přepravování obilí.
Bídu této doby dovršila další přírodní pohroma v roce 1773 – záplava polních myší a červů.
Krajský úřad v Hradci Králové vydal 7. září všem
magistrátům pokyny, jak mají tuto katastrofu
likvidovat. K hubení myší dával následující recept: smíchat měřici ječné mouky (měřice měla
61 litrů), libru (asi půl kilogramu) bílé jedovaté
čemeřice a čtyři měřice rozstrouhaného koření
estragonu. Všechno pak přes hrubé síto protlačit a promíchat a přidat ještě půl libry medu
a tolik mléka, aby se vytvořilo těsto. To se pak

drobilo na menší kousky a jimi pohazovalo napadené pole. Nevíme, jak účinný tento úředně
doporučený recept k hubení myší byl, určitě
však byl nákladný a při větší rozloze pozemků prakticky těžko uskutečnitelný. Celý návod
spíše připomínal známé pořekadlo, že tonoucí
se i stébla chytá.
Úrazů a tělesných poškození, k nimž docházelo
v této době při pracích doma a v hospodářství
neopatrností nebo lehkomyslností, zřejmě přibývalo. K jejich omezení směřoval úřední výnos,
jak si počínat při první pomoci postiženým - jak
pomáhat při oživování utonulých, při otrávení
oxidem uhelnatým vadným topením v kamnech, při dusných výparech ve sklepích, vzniklých kvašením moštu, při čištění studní zamořených nahromaděnými jedovatými plyny.
Zdraví si ale lidé v této době ničili někdy
i sami kouřením ve fajfkách a dýmkách. Dále
žvýkáním tabáku, který poškozoval jícen, hrtan a sliznici jazyka, a také šňupáním škodícím sliznici nosní a trávicí soustavě. O tabák
tenkrát v Trutnově nouze nebyla. Kolik se
ho tady skladovalo, dokládá v prosinci 1773
inventura místních tabákových zásob, pro-

váděná Bernardem Wienerem. Při ní bylo
napočítáno 30 lotů (lot měl 18 gramů) tabáku značky Tonko, 22 lotů španělského tabáku, 92 pfundů (liber) značky Ragů, 3 pfundy
značky Omera, 520 pfundů albánského tabáku, 30 pfundů značky Onken, 15 pfundů
tabákových listů, 42 pfundů berlínského tabáku, 697 pfundů zemského tabáku, 2799
pfundů tzv. černého kbelíku, 468 kusů Tříkrálového tabáku v balíčcích, 36 pfundů značky
Permoder a 2 kusy tabáku „toho nejlepšího
pod sluncem“.
Tehdejším správcem trutnovského tabákového skladu v dnešní Jihoslovanské ulici čp. 2 byl
do roku 1818 židovský nájemce Jakub Khün.
Po jeho smrti se o toto zřejmě dobré místo
ucházela jeho ovdovělá žena Anna se dvěma
nezaopatřenými dětmi. Magistrát jí ale nevyhověl. Dal přednost vojenskému vysloužilci
Ferdinandu Hornovi, někdejšímu účastníkovi
napoleonských válek, otci známého básníka
Uffo Horna. Do sporu o vedení tabákového
skladu zasahoval i krajský úřad, o čemž svědčí
22 písemností v trutnovském archivu.
Antonín Just

SPORT
Cyklistická časovka škol pod
záštitou města Trutnova

podporu sportu, zejména: městu Trutnov,
Prodejně a opravně kol Zdeněk Křížek, Bon
servis Trutnov, firmě NedisKerr Trutnov.

Letos se uskutečnil již 15. ročník cyklistických závodů – časovky do vrchu pro děti
a mládež základních a středních škol města
Trutnova a okolí. Během let jsme vystřídali
tři různé tratě. Začínali jsme trasou z Vlčic
na „Hrádeček“, druhá vedla ze Starých
Buků do Nového Rokytníku a poslední tři
ročníky jezdíme v Horním Starém Městě za
ZŠ Mládežnickou směrem na Zámecký vrch.
I letos nám počasí přálo, takže se zúčastněným mohlo dobře závodit, ovšem pokud
netrpěli alergií na pyl, protože toho poletovalo v lesích kolem tratě plno. Některým borcům se podařilo zajet skvělé časy,
např. v kategorii žáků 6. a 7. tříd ZŠ Jakub
Nohejl ze 3. ZŠ Komenského zvládnul trať
dlouhou 2,5 km za 8:17 min., v kategorii
ročníků 95 až 93 (8. a 9. tříd) Jan Skořepa ze ZŠ nám. Míru Vrchlabí za 8:00 min.,
ve stejné kategorii dívek Elena Vaníčková
z Gymnázia Trutnov za 8:57 min. Ze všech
zúčastněných absolutně nejlepší časy zajeli
studenti Gymnázia Trutnov. Vítězství v kategorii studentů středních škol vybojoval
Petr Adámek a s časem 6:30 min. ustanovil
rekord této tratě. Jen o jednu sekundu byl
pomalejší Daniel Gabrle, taktéž z Gymnázia Trutnov, který zvítězil v loňském roce
s časem 6:50 min. a nyní časem 6:31 obsadil
2. místo. Třetí pořadí a čas 6:52 min. patří
Ondřeji Bečvářovi z Gymnázia Trutnov.

Rovněž chceme poděkovat všem pořadatelům ze SPŠ Trutnov, kteří napomohli
hladkému průběhu závodu, který je stabilně zařazen do kalendáře soutěží Asociace
školních sportovních klubů.

Nejlepším cyklistům byly předány věcné
ceny sponzorů, kterým patří velký dík za
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K. Čichovský, SPŠ Trutnov

Foto: Aleš Vaníček

Výdupek na Černou
Připojte se k nám na další ročník „Výdupku
na Černou“ Trutnov – Černá hora (cíl televizní vysílač v 1299 m n.m.). Trasu dlouhou
50 km si dle počasí prodloužíme až na Luční
boudu s návratem zpět přes Výrovku a po
silnici z Pece pod Sněžkou do Trutnova.
Sejdeme se 18.6. 2011 v 8.30 hod. u kašny
na Krakonošově náměstí v Trutnově.
Akci pořádá Cyklistický klub Kolohnáti
www.kolohnati.cz

ReBels team
ReBelky z ReBels teamu Trutnov – dívčí formace junior a děti ve věku 6 – 12 let pod vedením
Romana Hladíka, Janičky Čechové a Káti Holubcové obsadila 1. místo na závodech v Hronově, 1. místo ve Dvoře Králové a 3. místo na
závodech Skupina roku 2011, odkud postupují do celorepublikového finále. Nyní čeká
ReBels team Trutnov závod v Benátkách nad
Jizerou a v dalších měsících několik závodů
po celé České republice. ReBels team v brzké
době plánuje otevřít dívčí formaci děti ve věku
5 – 10 let. ReBelové trénují několikrát týdně
v ZŠ Mládežnická pod vedením zkušených trenérů z T-Bass HK, Sokola pražského a domácích trenérů. Kromě tanečních stylů podstupují
i všeobecnou průpravu v gymnastice, atletice
a dalších sportech. I nadále přijímáme do svých
formací a tanečních párů děvčata i chlapce ve
věku 5 – 25 let.
Na závodě Dvorská jednička v Hankově domě
ve Dvoře Králové se skupina Just Thrash junior
pod vedením Pepy Kosiny umístila v kategorii dvojic na 1. místě a ve formacích junior na
svých prvních závodech na pěkném 9. místě.
Petra Mochowá s Robinem Šebou (vítěz Skupina roku 2010 TV Prima) se svou choreografií získali dvakrát 2. místo v kategorii junior
i v kategorii dospělých na Skupině roku 2011
v Chrudimi a porazili veškerou trutnovskou
konkurenci. Přijímáme děvčata i chlapce ve
věku 6 - ? let. Informace u vedoucího oddílu
Davida Laušmana, tel. 737 675 297, e-mail:
lausman.d@seznam.cz, www.rebelsteam.cz.
Vedení ReBels teamu tímto děkuje za podporu
KZČ Eldorádo při ZŠ Mládežnická, rodičům našich svěřenců, všem trenérům a městu Trutnov
za možnost reprezentace na domácích i zahraničních závodech a všem rebelům za jejich úsilí
a velkou chuť závodit.

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

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

ODDÍLY

Zimní stadion

JUDO
Velká Cena Hulína v judu mláďat a benjamínků
přilákala kluby z celé Moravy a 205 závodníků se
utkalo v prostředí tradiční Sokolovny. Na tento turnaj jsme kromě dvou ostřílených závodníků (Radek
Gottwald 04 a Petr Kudrna 01) postavili benjamínky méně zkušené (Matěj Krčmář 03, Jakub Hátle
02 a Antonín Lonk 01). Kluci vybojovali tři stříbrné
medaile.
Druhé kolo Samurajské katany
V Jičíně se 7. 5. 2011 konalo druhé kolo Samurajské
katany. Trutnovští judisté zde nechyběli. Do Jičína
jsme dorazili s pěti závodníky. Obsadili jsme všechny
kategorie. Koťata ve váze do 27,6 kg reprezentoval
Radek Gottwald. Mláďata ve váze do 29,4 kg reprezentoval Petr Kudrna. Mláďata ve váze do 52,2 kg
reprezentoval Vasil Janko. Mladší žáky ve váze do
38 kg reprezentoval Daniel Hrnčíř. Starší žáky ve
váze do 50 kg reprezentoval Vojtěch Ondráček.
Přesto že trutnovský judo klub nepatří mezi velké
kluby, vždy jsme bodovali. Bilance, tři první a jedno
třetí místo z pěti závodníků, je velmi dobrá.

BIKE HALL CONTEST no. VII.
Sedmý ročník největší "bikové" akce ve střední Evropě je již minulostí. Chceme všem poděkovat za návštěvu a především za vynikající
atmosféru, která hnala jezdce k předvádění
skvělých výkonů. Veškeré informace, fotky,
reportáže a videa sledujte na www.bikehallcontest.com

V květnu a v červnu rozšiřujeme
provozní dobu krytého bazénu
pro veřejnost
úterý:
středa:

13.00 - 14.00 celý bazén
13.00 - 14.00 4 dráhy
16.30 - 17.00 celý bazén
18.00 - 19.00 3 dráhy
čtvrtek: 13.00 - 14.00 4 dráhy
Mimo rozšíření této doby je krytý bazén otevřen dle provozní doby viz leták a www.lokotrutnov.cz.
Letní odstávka krytého bazénu bude 20.6.
- 28.8. 2011 (v závislosti na počasí).
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Velikonoční turnaj
Celkem na tomto boxerském klání startovalo
45 dvojic. Pachl dobře pracoval na nohách a přes
soupeřův tlak z ústupu dobře zasahoval a bodoval.
Vyhrál tak 3:0 na body. Jako druhý se představil Oto
Rücker vs. Kovář z BC Žižkov. Podlehl svému soupeři
1:2 na body. Jako poslední z Trutnováků se představil Tomáš Kynský vs. Vosátka z DDS Praha. Kynský
vyhrál jasně 3:0 na body.
1. liga boxu
V sobotu 30. dubna se v Plzni konalo boxerské finále
1. liga boxu, kde proti sobě nastoupila BC Star Plzeň
a BC Brno. Boxuje se na 3 utkání a toto bylo první.
Za Plzeň hostoval trutnovský boxer Luboš Velecký
105 kg v supertěžké váze, soupeřem mu byl brněnský Marek Chmela 102 kg. Celkově trutnovský boxer
vyhrál 3:0 na body, a získal tak cenné dva body pro
plzeňský team. Plzeň v prvním vzájemném utkání
porazila Brno, a vede tak 1:0 na zápasy.
CYKLISTIKA

fitness
vířivka

sauna

Při návštěvě krytého bazénu v květnu a v červnu 2011
Předložte tento KUPÓN 2+1

Ke každé vstupence obdržíte KUPÓN v hodnotě 50 Kč

na nákup PIZZY v Pizzerii v Kauﬂandu Trutnov.
(bazén, sauna) a na každé dvě
zakoupené vstupenky obdržíte třetí zdarma Rozvoz 499 422 294, www.pizza-trutnov.cz

MUAY – THAI

KOUPALIŠTĚ:
Provozní doba
červen
červenec, srpen
den otevření
den ukončení provozu

9.00 - 19.00 (vedlejší sezóna)
9.00 - 20.00 (hlavní sezóna)
4.6. 2011 (v závislosti na počasí)
31.8. 2011 (v závislosti na počasí)

Ceník
celý den
od 16.00 hodin
od 18.00 hodin
tobogán 1 jízda
skluzavka 1 jízda

Cyklisté TJ LOKO na ISTRII
Cyklisté oddílu APACHE LOKO Trutnov zamířili již
tradičně v polovině března na Istrijský poloostrov.
Čekalo je zde příjemné a slunečné počasí, vůně
moře a velmi slušné silnice. Istrie nabízí velmi hustou síť kvalitních silnic s malým provozem, tedy to,
co u nás hledáme jen těžko. Na soustředění byl naplánován objemový trénink v základní vytrvalosti
a cyklisté zde podle kategorie najezdili 600 až 1000
kilometrů. Podívali se také na profesionály při etapovém závodě Istrian Spring Trophy, kterého se zúčastnili i čeští jezdci ze stáje PSK Whirlpool Author.

dospělí
60,- Kč
40,- Kč
25,- Kč
5,- Kč
zdarma

děti (do 15 let), důchodci nad 65 let
40,- Kč
25,- Kč
20,- Kč
5,- Kč
zdarma

- 1 nosič (elektronická peněženka) - na 2 sezóny = 15 Kč (neoddělitelná součást vstupného)
- školy - 25,- Kč/osoba (ve vedlejší sezóně ve všední dny skupiny do 13.00 hodin)
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VII. kolo WINDY CUPU - seriál MČR thaiboxu a MMA
Praha
Tak a máme zde 7. a zároveň předposlední kolo seriálu MČR, ze kterého si vezeme vše, co se dá získat - výhru, remízu a prohru. Michal Fiala bohužel
po své chybě inkasoval několik tvrdých boxerských
kombinací a jasně vyhraný zápas ve 2. kole prohrál
TKO. Jakub Klauda předvedl opět krásný zápas plný
tvrdých úderů, kopů, ale především kolen – výhra
3:0. Ondra Marvan musel vyhrát, ale jeho soupeř mu
byl poctivým protivníkem, a tak byla remíza spravedlivá.
PLAVÁNÍ
A zase „brambora“. Plavkyně zůstaly bez medaile.
To znamená, že i prohrály sázku
„Abych se přiznal, s medailí jsem ani nepočítal,“ vyprávěl trenér trutnovských plavkyň Pavel Pokorný po
pokračování >>

návratu z Brna. Na víkendovém finále soutěže družstev obsadily ženy TJ Loko FM Servis čtvrtou příčku.
„Díval jsem se na to objektivně,“ konstatoval a sdělil,
že jeho prognóza řadila Elhenickou Pechancovou,
sestry Morávkovy, Havelkovou, Kultovou, Zaplatilkovou a Holubovou na pozici od čtvrtého do šestého
místa. Ale sám také přiznal, že prostor k medaili se ve
finále překvapivě otevřel. „Družstvo Bohemians Praha bylo značně handicapované a bylo k poražení,“
sdělil na adresu největšího rivala v boji o bronzový
kov. „Bohužel, k jeho získání by se musely sejít tři
základní věci,“ prohlásil Pokorný. Jaké? Stoprocentní
výkon, stoprocentní zdraví všech osmi členů družstva
a trošku toho sportovního štěstí. „Bohužel, ani jedno nám nepřálo, proto jsme skončili čtvrtí.“ Více na:
http://www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani

nabídka OPUŠTĚNÝCH psŮ
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
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

55 - 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
139/10. pes, pitbull, stáří cca 5 let
142/10. pes, kříženec černý, stáří cca 5 let

59 - 11
4/11.
15/11.
17/11.
27/11.
34/11.
42/11.
54/11.
55/11.
59/11.
61/11.
66/11.

fena, kříženec, stáří cca 2 roky
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
fena, kříženec, černobílá, stáří cca 5 let
pes, kříženec, žíhaný, stáří 7 let
fenka, kříženec, stáří cca 1 rok
pes, kříženec, stáří cca 5 let

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.
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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
10.00 – 12.00 hod.
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.
Jiří Hejna
odbor životního prostředí

