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UŽ HO NESOU! aneb O třech branách trutnovských
Trutnovské dračí slavnosti 6. – 7. května 2011
Záštitu nad akcí převzal starosta města Mgr. Ivan Adamec
Občanské sdružení Trutnov – město draka ve spolupráci s městem Trutnov si Vás dovolují pozvat
na již šestý ročník slavností trutnovského draka.
Slavnosti netradičně začínají již v sobotu
30. dubna. Ve spolupráci s občanským sdružením Bezinky jsme na kouzelnou filipojakubskou
noc připravili obřad, jehož cílem je oživit slova
z našich pověstí „…maso zakopali do země“.
Byť se jedná o maso draka, je celá akce samozřejmě myšlena v symbolické rovině. Nabízíme
možnost prožití letošních „čarodějnic“ u velké
keramické pece ve tvaru třímetrového draka,
jenž bude po vypálení zahrnut do země. Akce
se koná v tzv.Vlčí jámě na okraji Voletin. Zazní
živá hudba, jsou připraveny tematické performance. Pro zájemce bude před touto akcí uspořádán společný pochod po části historické hranice Trutnova – „Po stopách Simona Hüttela“.
Autobus pro účastníky pochodu bude přistaven
ve 14:00 hod. na parkovišti před soudem a pro
účastníky obřadu v 18:00 hod. Jediný spoj zpět
do Trutnova je naplánován na 22:00 hod. Akce
potrvá přes celou noc až do nedělního rána.
Na páteční večer 6. května jsme připravili do
divadélka Trdýlka unikátní vystoupení světově
významné osobnosti české pantomimy Ctibora
Turby. Jeho autorský večer se jmenuje Vzpomínky na Hobita a jedná se o projekci komiksfilmu
spojenou s doprovodnou četbou. Představení
vzniklo v roce 1984 a po několika uvedeních

bylo zakázáno. Zbyly nahrávky písní, které po
několika letech motivovaly Ctibora Turbu k nakreslení řady obrázků a k vytvoření černobílého
komiksfilmu s čteným komentářem.
Poté se program přesune na náměstí, kde od
20:30 hod. proběhne zajímavý dvojkoncert.
Nejprve se představí TOMÁŠ KOČKO A ORCHESTR – world music inspirovaná moravskou
tradiční hudbou. Po nich zahraje skupina l'ARRACHE-COEUR – vlastními slovy „bordunová
vokálně-instrumentální elektro-akustika, moderní folklór, klasika a jazz. Spiritualita železnice, mletý standard, kozí tanec!“
Sobota 7. května – slavnost na trutnovském náměstí
10:00 hod. Shromáždění trutnovského lidu
v prostoru před Starou radnicí
Po vystoupení tanečního souboru ZUŠ, jež bude
zaměřeno k tématu bran, bude městu slavnostně předán keramický drak, kterého vyrobili klienti Barevných domků Hajnice. Poté purkmistr
Ivan Adamec otevře první bránu, za níž malé
i velké návštěvníky čeká celodenní program.
Vedle již tradičních atrakcí souboru Al Rašíd jsme
přichystali množství novinek. Na první pohled
asi nejvíce upoutá obří kuličková dráha, která povede od naší Střední brány po pěší zóně.
Také vstupy v Horní a Dolní bráně budou pro
návštěvníky malým (a doufáme, že i milým) překvapením. Nejmenší návštěvníci se letos mohou
těšit na výrazné rozšíření pouličních her, čekají
vás opět různá divadelní, hudební a šermířská
vystoupení. Dospělé potěší množství stánků se
sortimentem lidových výrobců i stylové občerstvení. Otevřeme i tradiční divadelní scénu.
Ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší, Základní uměleckou školou v Trutnově a občanským
sdružením Bezinky jsme pro všechny zvídavé
připravili výukovou výtvarnou dílnu, ve které
se bude předvádět ruční výroba papíru s vodoznakem draka. Budete si moci vyzkoušet nejen
výrobu, ale i potisk papíru, na výstavě v muzeu
se můžete seznámit s historií trutnovské papírny a papírenskou výrobou v Podkrkonoší. Žáci
ZUŠ předvedou své ručně vyráběné knížky.

Najdete v tomto čísle:

Tržnici v centru Trutnova zaplní vždy v pátek zemědělci a potravináři! | 2
Informace o místním poplatku ze vstupného a o povolování tomboly | 5
Nový územní plán Trutnova | 6
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16:00 hod. Symbolický akt svěcení městských
bran
Trutnovský lid, veden bájným zakladatelem Albrechtem z Trautenbergu, doprovodí ke třem
městským branám důstojného pána Václava
Olomouckého, který - v duchu vyprávění trutnovských pověstí - provede jejich svěcení.
20:45 hod. Už ho nesou! – večerní průvod
s drakem
Tradiční vyvrcholení slavností začne opět seřazením průvodu na parkovišti u kina Vesmír.
Ve 21:00 hod. vyjdeme na nábřeží Úpy. Odtud
projde průvod na náměstí, kde bude vyzdvižen
drak na věž Staré radnice. Po vyzdvižení draka bude ještě následovat performance divadla
Kvelb, která definitivně letošní slavnosti ukončí. Jako v loňském roce vyzýváme účastníky průvodu: Přineste si zvonečky, řehtadla, bubínky
a nebojte se s námi zvolat „Už ho nesou!“.
Doprovodné akce:
Leonidas Kryvošej a Lucie Hrušková: Dračí hry
7. 4. – 7. 5. 2011 – surrealisticky orientovaná
tvorba. Výstava, kterou inicioval náš čestný člen
Martin Stejskal. Pořádá Galerie města Trutnova. Oběma autorům děkujeme za speciální ladění výstavy k dračí tematice.
Dějiny udatného českého národa od Lucie Seifertové 7. 5. – 18. 5. 2011 – Výstava 70 metrů
dlouhého a dva metry vysokého leporela ve
Staré radnici. Dějiny našeho národa v komiksové podobě, ale i přehledné tabulky a další texty
z historie. Výstava navazuje na vydání stejnojmenné knihy, za kterou autorka získala cenu
Magnesia Litera.
Do uzavřeného kotle města vedou tři brány
- černá, bílá a červená. V namíchané směsi se
vaří náš drak. Je rok šestý a dračí ocas se stočil
do první spirály.
Přijďte pobejt!

Dovoluji si Vás
při příležitosti 66. výročí
ukončení 2. světové války
srdečně pozvat na

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÉ
ODPOLEDNE,
které se uskuteční
v pátek 6. května 2011
od 15.00 hodin
u památníku osvobození
na městském hřbitově v Trutnově.
Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Tržnici v centru Trutnova
zaplní vždy v pátek zemědělci
a potravináři!
Městskou tržnici v centru města, patřící v týdnu především prodejcům textilu, zaplní nově
vždy v pátek drobní podnikatelé a soukromí
zemědělci. Každý pátek, a to až do října, se tu
totiž budou konat potravinářské a zemědělské
trhy. „Lidé zde nakoupí kromě potravin například ručně dělanou keramiku, čerstvé květiny,
včelí produkty, nabídku by měl zpestřit dokonce prodej čerstvých pstruhů,“ prozradil ředitel
Technických služeb Trutnov, s. r. o., Ing. Lumír
Labík. „Chceme lidem nabídnout něco nového
a zároveň podpořit prodej zemědělských a potravinářských produktů. Věříme, že obyvatelé
města budou spokojeni,“ dodal Ing. Labík.
Potravinářské a zemědělské trhy se budou
konat vždy v pátek v době od 7.30 do 18 hodin. A co vše tu můžete nakoupit? Zeleninu, ovoce, medovinu, hlívu ústřičnou, med,
mošty, koření, sýry, uzeniny, květiny, sadbu,
výrobky z keramiky, proutěné košíky a další
zboží. Pro mlsné jazýčky je zde připravena
ochutnávka specialit, jako trdelník a Miletínské modlitbičky.
V případě, že se pořádání trhů osvědčí, plánují
organizátoři i další rozšíření například v podobě hudebního doprovodu.
Pokud by kdokoliv z Vás čtenářů měl jakékoliv připomínky či návrhy na zlepšení a zkvalitnění nabídky či doprovodného programu,
můžete je zasílat na tstrutnov@tstrutnov.cz

Inspirace pro zahájení jarní sezóny
Prostory společenského centra UFFO budou ve
dnech 6. – 7. května hostit premiérový ročník
Krkonošského veletrhu. Tato akce s podtitulem
Stavba – Bydlení – Zahrada – Hobby nabídne
mnoho inspirace nejen těm, kteří zvažují stavbu
nového domu nebo zahajují rekonstrukci domu
staršího, ale také těm, kteří své bydlení neustále
zlepšují a modernizují.
Mezi vystavovateli budou převládat společnosti zabývající se výrobky a službami pro dům, byt, dílnu
nebo zahradu. Škála vystavovatelů je široká – od výrobců dveří, průmyslových a garážových vrat, podlah
či střech po nabídku kuchyňských studií, nábytku,
ale také nástrojů a nářadí pro kutily a profesionály.
Většina vystavovatelů na tomto veletrhu nabízí výrazné veletržní slevy, které není možno jinde získat.

Technické služby Trutnov, s. r. o.

7. ročník

… A FOTÍME DÁL
18. 5. – 3. 6. 2011
ZŠ V Domcích
9. 5. – 23. 5. 2011
Společenské centrum UFFO
Členové fotografického kroužku Stacionáře
pro zdravotně oslabené a tělesně postižené
Trutnov si vás dovolují pozvat na slavnostní zahájení výstavy … A FOTÍME DÁL, která
bude součástí oslav 20. výročí založení trutnovského stacionáře.
Vernisáž proběhne ve středu 18. května
v 16.00 hod. ve výstavních prostorách ZŠ
V Domcích a v pondělí 9. května v 17.00 hod.
ve výstavních prostorách Společenského centra UFFO Trutnov.
Vystavované práce jsou zaměřeny na těchto
pět hlavních oblastí:
- portréty, zátiší a náš pohled na detaily
- jak vidíme Trutnov a okolí
- svět zvířat
- výlety
- rekondiční pobyt u moře
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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Těšíme se na vaši návštěvu.

TRUTNOVSKÉ
VINA¤SKÉ
SLAVNOSTI

Pořádají Přátelé dobrého vína o.s. z Trutnova, více info www.trutnov.cz/tvs

sobota 21. 5. 2011

Krakonošovo náměstí
Ochutnávky a prodej vín
českých a moravských vinařských společností
10 - 16 hod.: Stará radnice

Posezení u vína

zahrají Cimbálová muzika T. Zouhara z Drásova
a beatová kapela Castellans z Trutnova
16 - 22 hod.: Podloubí a část náměstí
Akce pod záštitou Města Trutnov.
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Tak jako každý rok je i letos kladen velký důraz
na úspory energií. Informace, jak ušetřit například při stavbě pasivních domů nebo jak bydleli
naši předkové v Podkrkonoší, se dozvíte na jedné
z mnoha přednášek, které proběhnou ve společenské místnosti v centru UFFO.
Pro prvních 500 návštěvníků je připraven malý
dárek.
Zkrátka první květnový víkend nabídne příležitost navštívit akci, která svým rozsahem nemá
v podkrkonošském regionu obdoby.
Zahájení veletrhu je v pátek 6. května v 9.00,
ukončení je v 18.00. Taktéž v sobotu 7. května začínáme v 9.00 a veletrh ukončíme v 18.00.

Děkujeme partnerům akce:

Mateřské centrum KAROlínka
Květen 2011
Náchodská 359
www.mckarolinka.cz
Pravidelný provoz
Pondělí

Úterý

Středa

Čtvrtek

Pátek

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
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
8:00 - 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
10:00 Zpívánky – rytmické písničky
s kytarou, tanečky
12:30 Čteníčko – pohádka po obědě
15:15 - 16:15 A-školička – angličtina pro
děti
16:30 - 17:30 Hudební stavebnice
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
8:00 - 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
10:00 Výtvarná dílna
(poplatek 10,- Kč)
12:30 Čteníčko – pohádka po obědě

Nabízíme možnost objednání oběda, buď přímo v MC, nebo do 7. hodiny téhož dne na tel.
737 858 535. Jídelní lístek naleznete na našich webových stránkách www.mckarolinka.cz
Pravidelně dle svého zájmu si u nás můžete dopřát
příjemnou RELAXAČNÍ MASÁŽ či KOSMETIKU – objednávky v 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 33 56 51.
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.

ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ - každé úterý od 10.30
o 11.30 hod. Konverzace pro středně pokročilé.
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.
Kontakt: D. Tvrdíková, tel. 603 150 473,
draagon@centrum.cz
A-školička angličtina pro nejmenší (3 – 6 let). Hra, používání všech smyslů, řeči těla a poslechu angličtiny
jsou hlavní cíle výuky, které dětem pomohou vytvořit
si pozitivní přístup k jazyku. Podpoří zájem a zajistí
motivaci.
PŘIPRAVUJEME:
PROGRAM NA PRÁZDNINY
A-školička HOLIDAY WEEK
Formou příměstského tábora od 8 do 16 hod. pro
děti 4 – 8 let, v termínu 18. – 22.7. 2011.
Cena: 1 050,- Kč
Lektorka: Petra Richtrová
Come to play and donť be late.
Sport, music, cooking and Art
Welcome you with open heart.
Little work and lots of games
Fun and pleasure are the names.
DOBRODRUŽNÝ TÝDEN
Příměstský tábor pro děti ve věku 5 - 10 let,
v termínu 15. - 21.8. 2011 od 8 do 16 hod.
Cena 1 050,- Kč.
Zahrajeme si na umělce, indiány, zvěř i střelce. Vyrobíme, zacvičíme, poklad v lese objevíme. Music, čtení, vaření – jedno tajné znamení. Procvičíme všechny
smysly, v těle žár a klídek v mysli.
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
DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
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
Matriční události v březnu 2011

Pozvánka na stříbrné podvečery

V březnu se v Trutnově narodilo celkem
54 dětí, z toho bylo 18 dětí trutnovských,
6 chlapců a 12 děvčat.
Dne 19.3. se na radnici konala malá slavnost
vítání nových občánků a do pamětní knihy
města bylo zapsáno celkem 17 dětí.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 34 lidí,
z toho bylo 17 našich občanů, 8 mužů a 9 žen.
Byly uzavřeny 4 sňatky, z toho 1 církevní.
V březnu se uskutečnily dva jubilejní sňatky,
zlatá svatba – 50 let společného života a diamantová svatba – 60. výročí sňatku.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích celkem 50 občanů s kytičkou a malým dárkem. Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.
Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel

Komise pro občanské záležitosti města Trutnova připravuje tradiční setkání manželských
dvojic, které v tomto roce oslaví 25 let společného života.
Srdečně zveme všechny zájemce o toto setkání a prosíme, aby se přihlásili na matrice
Městského úřadu v Trutnově, Slovanské nám.
165, nebo telefonicky na čísle 499 803 325,
e-mail: ouhrabkova@trutnov.cz, do konce
dubna 2011.
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Pozvánka
Děti z odloučeného pracoviště MŠ Benešova
Trutnov 3 zvou poříčské spoluobčany a své
příznivce na akademii ke Dni matek.
Taneční, hudební a divadelní vystoupení dětí
se uskuteční ve středu 18. května 2011 od
9.30 hodin v budově mateřské školy.
Na všechny se moc těšíme.

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov
Klub zdraví Trutnov zve všechny příznivce zdravého životního stylu na setkání u tématu: Přátelství
+ přátelské posezení. Chcete znát svoji kondici
před dovolenou? Měření tuku + stanovení BMI.
2.5. 2011 v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí). Ochutnávky.
Témata na r. 2011: 5. 9. cvičení s Magdou, 3.10.
léčíme se potravinami, 7.11. imunita a životní
styl, 5.12. předvánoční koncert.
Více na: http://ceskesdruzeni.cz/sbory/trutnov

Děti myslí na seniory
Nejstarší děti z Mateřské školy Srdíčko potěšily
svým vystoupením naše důchodce z Klubu důchodců Trutnov. Vystoupení se konalo dne 17. 3.
2011 Na Nivách v Trutnově. K oslavě jara a svátku
MDŽ si připravily pásmo básniček, písniček, tanečků a nakonec zahrály divadelní představení
„O myšce a makovici“. Babičky představení ocenily srdečným potleskem a sladkou odměnou.
Děti na rozloučenou předaly všem přítomným
vlastnoručně vyrobená jarní přáníčka.
Občanské sdružení Diakonie Broumov je nezisková organizace, která poskytuje sociální služby pro občany z okraje společnosti – materiální
pomoc sociálně potřebným, azylové ubytování i pracovní příležitost. Více na www: diakoniebroumov.org

VYHLAŠUJEME SBÍRKU
POUŽITÉHO OŠACENÍ
- Letní a zimní oblečení – dámské, pánské, dětské
- Lůžkoviny, prostěradla, ručníky, utěrky, záclony
- Látky (minimálně 1 m2, prosíme, nedávejte
nám odřezky a zbytky látek)
- Domácí potřeby – nádobí bílé i černé, skleničky
- vše nepoškozené
- Peří, péřové a vatované přikrývky, polštáře
a deky
- Obuv – veškerá nepoškozená
VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
- ledničky, televize, počítače a jinou elektroniku,
matrace, koberce – z ekologických důvodů
- nábytek, jízdní kola a dětské kočárky – ty se
transportem znehodnotí
- znečištěný a vlhký textil
Sbírka se uskuteční: 21.5. 2011 od 9.00 do 17.00
hod., nákladové nádraží Trutnov - hlavní nádraží. Na nádraží bude přistaven vagon, u kterého
bude zaměstnanec Diakonie Broumov, který od
Vás Vámi darované oděvy převezme. Věci prosíme
zabalené do igelitových pytlů či krabic, aby se nepoškodily transportem.
Děkujeme za Vaši pomoc.
Bližší informace Vám rádi sdělíme na tel.
224 316 800, 224 317 203.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
VE ČTYŘLÍSTKU
Srdečně zveme rodiče a děti do naší Mateřské
školy Čtyřlístek v Úpské ul. 559, Trutnov 4.
Můžete si prohlédnout všechny prostory naší
školky i výstavu dětských výtvarných prací.
Děti si zde mohou pohrát v herně, zadovádět si
v tělocvičně nebo v kuličkovém bazénu.
Moc se na Vás těšíme ve čtvrtek 5.5. 2011 od
9.30 hod.
Váš Čtyřlístek
www.trutnov.cz/ctyrlistek/

odbory městkého úřadu informují
V současné době město Trutnov nabízí
pronájem těchto bytů:
Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22

/objekt na st. p. 26/1 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře
- kuchyň 28,80 m2, 1. pokoj 41,23 m2, 2. pokoj
27,38 m2, standardní byt, číslo bytu 4, 3. podlaží.
Součástí bytu je WC + koupelna 4,80 m2, předsíň 5,80 m2, spíž 3,45 m2 a kůlna 4,35 m2. Topení
dálkové.
Měsíční nájemné: 5 975,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 28. 4.
2011 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 69

/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře - kuchyň 33,14 m2, pokoj 34,39 m2, hala 15,60 m2,
standardní byt, číslo bytu 2, 3. podlaží. Součástí
bytu je WC 1,68 m2, koupelna 9,35 m2, předsíň
9,79 m2, spíž 7,52 m2, komora 6,88 m2 a půda
2,00 m2. Topení etážové elektrické.

Počátek nájemního vztahu nejdříve od 1. 7. 2011.
Žádosti je možné podat do: 9. 5. 2011 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10. 5. 2011 v 8.00 hod.,
malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 6 900,- Kč na účet města, vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620483, 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.
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. 73, „NEOTVÍRAT“.

Měsíční nájemné: 6 157,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 28. 4.
2011 v 8.20 hod. přímo na místě.

Usnesení rady města č.j. 2011-362/7 ze dne
11. 4. 2011

Byty Krakonošovo nám. čp. 22 a čp. 69 budou
pronajímány 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.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispozici na internetových stránkách, v inforecepci
a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.
Žádosti je možné podat do 6.5. 2011 do
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 10.5. 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).

V současné době město Trutnov nabízí
pronájem těchto nebytových prostor:
Usnesení rady města č.j. 2011-291/6 ze dne
29. 3. 2011

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 73

/objekt na st.p. č. 161 v k. ú. Trutnov, část obce
Vnitřní Město/
Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové
výměře 30,93 m2 (1 prodejna 28,89 m2, 2 výlohy
o celkové výměře 2,04 m2).
Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, výlohy
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce bude dále hradit
dodavateli náklady za služby spojené s užíváním nebytového prostoru. 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.

4

| Radniční listy | městské noviny | duben 2011

/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.
Počátek nájemního vztahu nejdříve od 1. 7. 2011.
Žádosti je možné podat do: 9. 5. 2011 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10. 5. 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 3620482, 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.
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“.
Usnesení rady města č.j. 2011-361/7 ze dne
11. 4. 2011

Trutnov – Národní čp. 199
/objekt na st.p.č. 991 v k. ú. Trutnov, část města
Střední Předměstí/
Jedná se o nebytové prostory ve III. NP:
1) kancelář č. 3 o výměře 18,20 m²
2) kancelář č. 4 o výměře 19,50 m² (kancelář č. 3
a kancelář č. 4 lze propojit)
3) kancelář č. 5 o výměře 18,05 m²
Úvodní cena pro jednání:
1 396,- Kč/m²/rok za kancelář
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného,
za účelem provozování kanceláře firmy. Nájemce
bude hradit zálohy na služby spojené s užíváním
nebytového prostoru, 1x ročně provede pronajímatel vyúčtování služeb (el. energie, vodné
a stočné, odvoz odpadu, úklid). Předpokládané
náklady služeb na jednu kancelář jsou nyní cca
14 000,- Kč/rok.
Žádosti je možné podat do: 9. 5. 2011 do 14.00
hod.
Veřejné otevírání obálek: 10. 5. 2011 v 8.00 hod.,
malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 2 600,- Kč na jednu kancelář na
účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu
6015-124601/0100, variabilní symbol 3620484,
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.
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, kancelář č. ....., „NEOTVÍRAT“.
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.)
Žádosti je možno vyzvednout v Informační recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze zveřejnění, 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

OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 6. schůzi dne
29. března 2011 přijala usnesení, kterým
schválila záměr města obecně zveřejnit usnesení RM č. 2011-304/6
* pronájem a následný odprodej
p. p. 4369 (1796 m²) v k. ú. Starý Rokytník za
účelem výstavby rodinného domu za následujících podmínek:
- minimální kupní cena je ve výši 200,- Kč/m²,
- kupní smlouva bude podepsána do 60 dnů
po kolaudaci stavby,
- termín kolaudace stavby je do 31.12. 2016,
- do doby kolaudace stavby bude uzavřena
nájemní smlouva na dobu určitou za nájemné 1,- Kč/m²/rok,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se pronájem prodlouží o dva roky s tím, že
nájemné bude navýšeno na 5,- Kč/m2/rok,

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s převodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.
Kritériem výběru bude výše nabídnuté kupní
ceny.
Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte
nejpozději do 1.9. 2011 do 12.00 hod. Obálky budou otevírány v malém sále Městského
úřadu Trutnov dne 2.9. 2011 v 8.10 hodin. Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit se otevírání obálek v termínu
výše uvedeném.
Na obálku uveďte adresu s heslem:
„Nový Rokytník“
k. ú. Starý Rokytník
„NEOTVÍRAT“
Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
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
1. 9. 2011 do 12.00 hod. Po zhodnocení nabídky konečné rozhodnutí přísluší radě a zastupitelstvu města.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Informace o místním poplatku ze vstupného
a o povolování tomboly
Čas plesů, karnevalů a tanečních zábav pomalu končí, a tím se snižuje i počet pořadatelů,
kteří jsou povinni uhradit městu poplatek ze
vstupného ve smyslu zákona č. 565/1990 Sb.,
o místních poplatcích, ve znění pozdějších
předpisů, a podle obecně závazné vyhlášky města Trutnova č. 11/2010. Tento poplatek hradí pořadatelé z jak již jmenovaných
akcí, tak i z prodejních nebo reklamních akcí
a z dalších kulturních akcí typu hudební koncerty, festivaly, estrádní představení apod. Poplatek ze vstupného platí fyzické i právnické
osoby. Nejpozději 10 dnů před konáním akce
jsou pořadatelé povinni ohlásit na finančním
odboru MěÚ v Trutnově druh akce, datum,
hodinu a místo jejího konání a výši vstupného. Současně předloží k označení i vstupenky
určené k prodeji. Do 10 dnů po konání akce
ohlásí pořadatel správci poplatku ze vstupného celkovou výši vybraného vstupného a ve
stejné lhůtě uhradí poplatek. U akcí konaných
pravidelně (např. diskotéky) se vyúčtování poplatku a jeho úhrada provádí jedenkrát měsíčně, a to do 10. dne po uplynutí měsíce. Sazba
poplatku činí 10 % z vybraného vstupného.
Od poplatku jsou osvobozeny akce, jejichž celý
výtěžek je určen na charitativní a veřejně prospěšné účely, sportovní akce, koncerty vážné
hudby, akce pro děti do patnácti let věku, divadelní představení, taneční kurzy a akce pořádané příspěvkovými organizacemi zřízenými
městem Trutnovem.
Od letošního 1. ledna již není možné požádat
o prominutí poplatku z důvodu tvrdosti zákona, a proto každý pořadatel, pokud nepořádá
akci od poplatku osvobozenou, musí počítat
s tím, že musí v určeném termínu poplatek
uhradit bez ohledu na to, zda byla akce ztrátová či nikoli. Pokud tak neučiní, bude mu poplatek vyměřen správcem poplatku a zvýšen
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až na trojnásobek nezaplacené částky. Pro další vymáhání platí stejná pravidla jako u ostatních místních poplatků.
Součástí kulturních akcí bývá často i tombola.
O povolení uspořádat tombolu ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, požádá pořadatel ještě před
jejím konáním zpravidla obecní nebo městský
úřad, v Trutnově pak finanční odbor městského úřadu. Povolení nelze vydat fyzické osobě,
vč. fyzické osoby – podnikatele, zahraniční
právnické osobě ani tuzemské právnické osobě se zahraniční majetkovou účastí. Účel, na
který je výtěžek tomboly věnován, musí být
sociální, zdravotní, osvětový nebo jinak veřejně prospěšný. Současně s podáním žádosti
o povolení uspořádat tombolu se hradí správní
poplatek, jehož výše činí 10 % z herní jistiny,
nejméně však 200,- Kč. Tomu, kdo provozuje
tombolu bez povolení nebo v rozporu se zákonem, uloží povolující orgán pokutu. Její výši
stanoví § 48 zákona o loteriích a jiných podobných hrách.
Podle stejného zákona povoluje finanční odbor MěÚ v Trutnově i výherní hrací přístroje
a Ministerstvo financí ČR jiná technická herní
zařízení (např. terminály). Každý takto povolený přístroj podléhá místnímu poplatku
v souladu se zákonem č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů,
a obecně závaznou vyhláškou města Trutnova
č. 13/2010. Problematika povolování a provozování těchto zařízení ve vztahu k místním poplatkům je natolik specifická, že jí nebudeme
věnovat samostatný článek. Otázka samotného hráčství až gamblerství pak není v kompetenci finančního odboru.
Alena Troblová
vedoucí odd. místních daní a poplatků

OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 6. schůzi dne
29. března 2011 přijala usnesení, kterým
schválila záměr města obecně zveřejnit usnesení RM č. 2011-303/6
* pronájem s dohodou o budoucí koupi
části p. p. 197/1 (cca 1087 m2), p. p. 197/5
(770 m2), p. p. 1648 (1351 m2) a p. p. 188/4
(210 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova za účelem
výstavby dle územního plánu, tj. výstavba
bytového domu nebo občanské vybavenosti.
Přípustné využití - stavba pro kulturu, veřejnou správu, administrativu, hotel, penzion,
veřejné prostranství a zeleň, stavby a zařízení
pro obchodní prodej a služby. Pozemky budou prodány zájemci, který nejlépe vyhoví
níže stanoveným podmínkám:
- kolaudace stavby bude do 30.11. 2016,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní cena je 500,- 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
1 000,- 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 majetkovém odboru MěÚ Trutnov.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte
nejpozději do 1.9. 2011 do 12.00 hod. Obálky budou otevírány v malém sále Městského
úřadu Trutnov dne 2.9. 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 v Poříčí u Trutnova“
k. ú. Poříčí u Trutnova
„NEOTVÍRAT“
Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
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 1.9. 2011 do 12.00
hod. Po zhodnocení nabídky konečné rozhodnutí
přísluší radě a zastupitelstvu města.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Nový územní plán Trutnova
Po více než dvouleté práci se podařilo
vypracovat návrh nového územního plánu Trutnova, který nahradí ten původní
z roku 1998. Projekčními pracemi byla na
základě výsledků výběrového řízení pověřena trutnovská firma TENET, s.r.o., v čele
s architektem Vladimírem Smilnickým.

Zdroj: hlavní výkres ÚP Trutnov, TENET, s.r.o., Trutnov

Starý územní plán bude nahrazen jak z důvodu úprav právních předpisů, tak převážně
kvůli zajištění udržitelného rozvoje našeho
města a jeho okolí spočívajícího ve vyváženém postoji mezi třemi hlavními oblastmi našeho života – ekonomickou, sociální
a environmentální (životní prostředí). „Udržitelný rozvoj je takový rozvoj, který zajistí
potřeby současných generací, aniž by bylo

ohroženo splnění potřeb generací příštích
a aniž by se to dělo na úkor jiných národů.“1
Územní plán je základní rozvojovou koncepcí závaznou pro všechny fyzické i právnické osoby, které hodlají realizovat svůj
záměr ve správním území města Trutnova. Cílem územního plánu, jako základní územně plánovací dokumentace, je
ochrana stávajících hodnot nacházejících
se v území a stanovení podmínek pro budoucí prostorové a plošné uspořádání, tak
zvanou urbanistickou koncepci. Proto by
každý vlastník nemovitosti a též i potenciální investoři hodlající podnikat na území
města Trutnova měli směřovat svůj zájem
v prvé řadě k územnímu plánu. Jejich investice nebo záměr je totiž stavem obsaženým v územním plánu dosti ovlivněn,
ne-li dokonce na něm zcela závislý. Koupě
pozemku pro umístění například nového
domu nemusí totiž ve skutečnosti znamenat, že tento dům tam bude možno postavit právě s ohledem na územní plán.
Městský úřad Trutnov, odbor rozvoje města
a ÚP, jako pořizovatel územního plánu Trutnova zajistil v průběhu roku 2010 projednání
návrhu s dotčenými orgány a po komplikovaných jednáních zejména s Ministerstvem
dopravy ČR ohledně trasy koridoru budoucí rychlostní komunikace R11 byl dokončen
návrh územního plánu, který bude nyní veřejně projednáván a následně schválen v Za-

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
28.5.

28.5.
12.15 - 12.35
28.5.
12.40 - 12.45
28.5.
13.00 - 13.15
28.5.
14.10 - 14.15
		
28.5.
14.25 - 14.40
		
28.5.
15.10 - 15.20
28.5.
15.30 - 15.50
		
28.5.
15.55 - 16.20
		
28.5.
16.30 - 16.45

Volanov, ZD
Oblanov, křižovatka
Bojiště, školka
Nový Rokytník,
zastávka autobusu
Starý Rokytník,
bývalá pošta
Babí, bývalá restaurace
Horní St. Město,
rest. U Kousala
Horní St. Město,
u hřiště
Nové Dvory, Dvoračka

Městský úřad v Trutnově upozorňuje,
že na základě výše uvedeného bude ve
dnech 28.5. a 4.6. 2011 prováděno očkování psů proti vzteklině. Očkování psů je
povinné a je hrazeno majitelem (200,- Kč
očkování pouze proti vzteklině, 300,- Kč
kombinovaná vakcína).

4.6.
8.15 - 8.30
		
4.6.
8.45 - 9.00

parkoviště u zimního
stadionu v Trutnově
u restaurace DRUŽBA

datum od – do
28.5.
8.00 - 8.20
28.5.
8.30 - 9.00
		
28.5.
9.15 - 9.30
28.5.
9.45 - 9.55
28.5.
10.05 - 10.15
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místo očkování
Libeč, prodejna
Voletiny, bývalá
samoobsluha
Lhota, bývalá prodejna
Adamov, JUTA
Bohuslavice, restaurace
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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 rozvoje města a ÚP, č. dv. 415, 4. patro
budovy MěÚ Trutnov, Slovanské nám. 165,
nebo na webových stránkách http://www.
trutnov.cz. Doporučujeme všem pro seznámení se s návrhem územního plánu u pořizovatele využít úřední hodiny, tj. Po a St od
8.00 do 17.00 hod.
Pořízení územního plánu pro město o velikosti Trutnova představuje náklady přesahující 2 mil. Kč. Většina těchto nákladů však
není hrazena z městského rozpočtu, ale
z fondů Evropské unie v rámci integrovaného operačního programu, ze kterého se podařilo pořizovateli získat dotační prostředky.
Bc. Marek Hlíza
ved. odd. územního plánování a regionálního rozvoje
Definice ze zprávy Komise OSN pro životní prostředí
a rozvoj (tzv. Zpráva Brundtlandové) z r. 1987

1

Základní škola,

Jednou z povinností každého chovatele
psů je držet všechny psy starší 3 měsíců
v imunitě proti vzteklině, to znamená
nechat v ročním intervalu přeočkovat
všechny již očkované psy a poprvé očkovat štěňata ve stáří 3 měsíců.
Povinnosti vyplývající z vyhlášených
ochranných a zdolávacích opatření se
vztahují na všechny fyzické i právnické
osoby, které mají sídlo, vyvíjejí činnost
nebo se zdržují na území města Trutnova.
Hromadné očkování bude organizováno
a prováděno ve stanovených obvodech
veterinárním lékařem střediska VETERINÁŘ, s.r.o., Trutnov ve spolupráci s městským úřadem.

Časový harmonogram očkování:

stupitelstvu města Trutnova. Veřejné projednání, na kterém bude mít veškerá veřejnost
možnost seznámit se s celkovou koncepcí řešenou v novém územním plánu, se bude konat v pondělí 30. května 2011 od 15.00 hod.
ve velkém sále budovy MěÚ Trutnov.

10.30 - 11.00 Poříčí, u kostela

Mládežnická 536,
541 02 Trutnov 4
Rozšířená výuka informatiky
Milí rodiče, i pro školní rok 2011/2012 vám
a vašim dětem nabízíme jako jediná škola
v Trutnově rozšířenou výuku informatiky!
• Nabídka se týká budoucích šesťáků, kteří
se chtějí více ponořit do světa počítačů,
internetu, robotiky, webdesignu, prezentací, webových služeb, grafiky, textových
editorů …
• Přihlášky odevzdejte do pátku 6.5. 2011 do
kanceláře školy (k dispozici jsou v sekretariátu školy nebo ke stažení na www.zsmltu.cz).
• Více informací na http://www.zsmltu.cz/
prijimacky/index.php

Při porušení výše uvedené povinnosti bude postupováno podle § 48 zák.
č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů, s odkazem na
§ 4 odst. 1 d,f) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Zajímá vás, jaká dobrodružství prožívají při
informatice vaše děti?
• V úterý 3.5. 2011 od 15.00 do 17.00 hod. proběhne na naší škole den otevřených dveří pro
všechny zájemce o informatiku a jejich rodiče.
• Vyzkoušíte si pohrát s roboty LEGO Mindstorms NXT, práci s interaktivní tabulí a interaktivním softwarem, jednoduché webové aplikace, popřípadě to, co vám vaše děti
ukážou, zároveň nahlédnete do moderně
vybavených učeben školy.

Alena Troblová
finanční odbor MěÚ

Mgr. Michal Strnad
zást. ředitele

Další informace pro majitele psů podá
veterinární středisko VETERINÁŘ, s.r.o.,
Trutnov, telefon č. 499 815 815.

zprávy z města
Informace Finančního úřadu v Trutnově
pro poplatníky daně z nemovitostí
Upozorňujeme poplatníky, že dne 31. května
je termín splatnosti daně z nemovitostí na
rok 2011.
Poplatníci, kteří nepodali daňové přiznání
v některém z předchozích zdaňovacích období, a dále ti, u nichž došlo ke změně okolností
rozhodných pro vyměření daně, byli povinni podat daňové přiznání nebo dílčí daňové
přiznání k dani z nemovitostí v termínu do
31. 1. 2011.
Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací
období podle stavu k 1. lednu roku, na který
je vyměřována. Ke změnám skutečností rozhodných pro daňovou povinnost, které nastanou v průběhu roku, se nepřihlíží.
Pro rok 2011 nedošlo v rámci města Trutnova ke změnám sazeb ani průměrných cen zemědělské půdy. Poplatníkům, u nichž došlo
k ukončení osvobození, byla daň vyměřena
hromadným předpisným seznamem, který
bude k nahlédnutí na finančním úřadě.
O daňové povinnosti budou poplatníci informováni prostřednictvím poštovních poukázek, které jim budou doručeny poštou v první
polovině měsíce května.
Poštovní poukázky na platbu daně z nemovitostí budou zpracovány centrálně a rozesílány hromadně dodavatelskou firmou jednotlivým poplatníkům. Vzhledem k centrálnímu
zpracování musí být údaje na poštovní poukázky předány finančními úřady v předstihu,
aby mohly být doručeny poplatníkům včas,
s ohledem na termín splatnosti. Zaplatí-li
poplatníci daň v mezidobí mezi předáním
podkladů a doručením poštovních poukázek,
budou údaje na alonži sloužit pouze ke kontrole daňové povinnosti.

ZŠ V Domcích, Trutnov informuje
Přijímací zkoušky do tříd s rozšířenou výukou cizích jazyků do 4. a 6. ročníku.
V úterý 3. května 2011 od 8.00 hodin se
uskuteční přijímací zkoušky (diktát a čtení
v českém jazyce, v anglickém jazyce diktát,
poslech a rozhovor). Protože se anglický jazyk učí povinně od třetího ročníku na všech
školách, budou mít žáci přibližně stejné podmínky.
V naší škole se s angličtinou žáci setkávají
už od prvního ročníku zábavnou formou.
Ve třetím ročníku se učí 3 hodiny týdně, ve
čtvrtém a pátém 4 hodiny týdně. Jazykové
třídy a jazykové skupiny ve výuce pokračují
v optimálním tempu a větším rozsahu. Mají
možnost uplatnit angličtinu i v jiných předmětech, například v přírodovědě, matematice a hudební výchově. V šestém ročníku
začínají s dalším cizím jazykem.
O přijetí budou rodiče informováni písemně do 13. května 2011.
Přihlásit se mohou žáci 3. a 5. ročníků všech
základních škol, kteří mají zájem o rozšířenou výuku cizích jazyků. Přihlášky zasílejte
do školy písemně nebo osobně do 2. květ-
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Setkání v Trutnově zahájilo
dvouletou mezinárodní spolupráci

Daň z nemovitostí je splatná v termínu do
31. května, nepřesáhne-li částku 5 000,- Kč.
Daň, jejíž roční výše přesáhne částku
5 000,- Kč, je splatná ve dvou splátkách, nejpozději do 31. května a 30. listopadu, celou
daň lze rovněž zaplatit v termínu první splátky. U poplatníků provozujících zemědělskou
výrobu a chov ryb je daň převyšující částku
5 000,- Kč splatná ve dvou splátkách, a to do
31. srpna a 30. listopadu.
V úřední dny mohou poplatníci daň zaplatit hotově v pokladně finančního úřadu. Na
konci měsíce května budou pokladní hodiny
rozšířeny. Daň je samozřejmě možno zaplatit
i bezhotovostním převodem z účtu na příslušný účet správce daně číslo 7755-7625601/0710
nebo poštovní poukázkou. Daňové složenky,
jejichž prostřednictvím bylo možno zaplatit
jakoukoli daň na poště bez poplatku, byly
od 1. 1. 2011 zrušeny. V případě placení daně
bezhotovostním převodem je nezbytné zadat
správně bankovní spojení finančního úřadu
u ČNB, tedy předčíslí běžného účtu (označuje
druh daně, pro daň z nemovitostí 7755), číslo
účtu (pro FÚ v Trutnově 7625601) a kód banky (ČNB 0710). Variabilním symbolem je rodné
číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby.
Podrobnější informace k dani z nemovitostí
je možno získat v oddělení majetkových daní
Finančního úřadu v Trutnově, Slezská 166, ve
třetím poschodí, kanceláře č. 312 až 316, nebo
telefonicky na číslech 499 801 380 - 389. Základní informace poskytují internetové stránky
Ministerstva financí ČR a České daňové správy,
kde jsou rovněž k dispozici daňové tiskopisy.
Ing. Hana Kuželová
ved. odd. majetkových daní a ostatních agend
Finanční úřad v Trutnově

na. Informace a přihlášku si můžete stáhnout na stránkách školy www.zsvdomcich.
cz. Těšíme se na Vás.
Vedení školy

Jarní víkend v RIAPSu
Manželská a rodinná poradna RIAPSu Trutnov pořádala další akci pro své klienty. Devět dětí strávilo společně poslední tři dny
jarních prázdnin. Program jsme zahájili
návštěvou krytého bazénu. Dětmi nejvíce
ceněným bodem pobytu byl ale sobotní
výlet na chovnou stanici koní do Janovic.
Prohlédli jsme si stáje a jejich vybavení, dozvěděli se, že každou chvíli přijde na svět
jedenáct hříbátek, a taky jsme koníkům přinesli něco dobrého. Po návratu nás čekala
zkouška cyklistických dovedností, středověká hostina a večerní posezení u „ohýnku“. Loučili jsme se v neděli, kdy jsme po
rozcvičce rozebírali klady a zápory pobytu.
Zde nám hodně pomohl kamerou natočený
materiál, který nám umožnil znovu si prožít
své úspěchy a najít řešení u neúspěchů.
-jh-

SOŠ a SOU Volanovská Trutnov získala finanční prostředky pro práci na projektu
s názvem „The role of energy in and for
our life“. V rámci financovaných aktivit
Partnerství škol Comenius se uskuteční
návštěvy spolupracujících škol v Německu,
Španělsku, Itálii a České republice.
Myšlenkou projektu je seznámit studenty
s problematikou šetření a rozumného využití energie. Žáci si vyzkoušejí fyzikální
měření a experimenty spojené s energií.
Učitelé studenty vedou k tomu, aby si
uvědomovali potřebu ochrany životního
prostředí. Cílem projektu je podpořit zájem mladých lidí o studium vědy, techniky
a informačních technologií. Projekt také
zdůrazňuje důležitost studia cizích jazyků
jako prostředku ke komunikaci a získávání
nových poznatků a informací.

Studenti druhého ročníku oboru finanční a logistické služby v IC Hradec Králové.
Foto: Petr Pek

První setkání zástupců všech zúčastněných
škol se uskutečnilo u nás v České republice. Zahraniční studenty a pedagogy jsme
přivítali v Praze, kde je žáci druhého ročníku provedli Královskou cestou s výkladem
v angličtině. V dalších dnech jsme společně
navštívili hvězdárnu v Úpici, královéhradecké informační centrum a vodní elektrárnu Hučák, hospital Kuks, přehradu Les
Království a další. Součástí programu byla
i exkurze do ZŠ Lány Úpice a ZŠ Komenského Trutnov, které využívají solární energii
pro každodenní provoz. Studenti se věnovali i fyzikálním výpočtům a experimentům
s energií. Posledním bodem programu byla
procházka historickým centrem Trutnova.
Na další mobilitu jsme se vydali tento měsíc do slunného Španělska. Začátek návštěvy patřil prohlídce památek a zajímavostí
Madridu. Další dny jsme strávili v partnerské škole v Don Benitu prací na projektu,
odbornými a poznávacími exkurzemi i kulturně-společenskými akcemi.
Výsledkem celého projektu by neměly být
pouze získané poznatky, schopnosti práce
v týmu s vrstevníky z jiné země, ale především nově vzniklá přátelství mezi žáky
a pedagogy různých evropských kultur.
Marie Dufková

Střední průmyslová škola,
Trutnov, Školní 101
Čtyřleté studijní obory
zakončené maturitní zkouškou
• Elektronické počítačové systémy
• Informační technologie a management
• Slaboproudá elektrotechnika
• Strojírenství - počítačová grafika
Tříleté učební obory
pro získání výučního listu
• Elektrikář – silnoproud
• Elektrikář – slaboproud
• Nástrojař
• Strojní mechanik

Partneři školy:

Modernizace SPŠ Trutnov za peníze
z evropských fondů pokračuje

ve výuce“ a „Další vzdělávání pedagogických
pracovníků v technické oblasti“ v rámci Evropského sociálního fondu.
Jak byly tyto prostředky využity? Značná část
z nich byla investována do vybavení školy. Byly
modernizovány 3 počítačové učebny (pro počítačovou grafiku, projektování, konstruování
a modelování, pro programování CNC strojů,
pro vytváření a spravování počítačových sítí),
dovybaveny odborné učebny a laboratoře pro
mikroprocesorovou techniku, automatizaci
s programovatelnými logickými automaty, povrchovou montáž desek plošných spojů pro pájení
v ochranné atmosféře, elektrotechnická měření, bezdrátové sítě wifi a další. Pro jednotlivé
předměty učitelé vytvořili více než padesát sad
testových otázek pro ověřování znalostí žáků.
Pro zvýšení názornosti výuky učitelé připravili
množství výukových materiálů (výuková skripta,
sbírky úloh, pracovní listy, přípravy a prezentace
pro výuku). Rovněž se uskutečnily exkurze žáků
základních škol na pracoviště průmyslovky a zájem o technické vzdělávání byl podpořen uspořádáním dnů nových technologií ve spolupráci
s průmyslovými firmami v regionu.
Výsledky projektu jsou již využívány a přispívají
ke zvýšení úrovně a názornosti výuky. V průběhu letošního roku budou projekty dopracovány
a dokončeny. Začlenění moderních technologií
do výuky přispěje ke zkvalitnění výuky všech
oborů školy a zvýší uplatnitelnost absolventů
průmyslovky v praxi nebo v dalším studiu na vysoké škole. Těmito aktivitami se SPŠ Trutnov dotváří jako přirozené centrum technického vzdělání v oblasti elektrotechniky a informačních
a komunikačních technologií v našem regionu.
Více informací o projektech a o možnostech studia nebo dalšího vzdělávání na průmyslové škole
naleznete na internetových stránkách:
http://www.spstrutnov.cz
http://www.odborne-vzdelavani.cz

Již více než 8 milionů Kč z celkové částky více
než 13 milionů Kč vyčerpala průmyslovka na
svoji modernizaci a rozvoj. Úspěšně pokračuje
v uskutečňování projektů pro zvyšování kvality
výuky „Informační a komunikační technologie

Program Noci kostelů v Trutnově 27. května 2011
Kostel Narození Panny Marie
16:00 - Program Děti pro děti
Vystoupení dětské farní kapely, divadelní
představení, netradiční prohlídka kostela
18:00 - Mše svatá
Mše s komentářem a rytmickým doprovodem
19:00 - Divadelní představení
20:00 - Vítejte v našem kostele I.
Současný moderní tanec s varhanním doprovodem. Prohlídka kostela s odborným výkladem
a průvodcem. Malé divadelní představení.
21:30 - Vítejte v našem kostele II.
Současný moderní tanec s varhanním doprovodem. Prohlídka kostela s odborným výkladem
a průvodcem. Malé divadelní představení.
23:00 - Noční Trutnov z věže kostela
23:45 - Závěr Noci kostelů
Modlitba a požehnání účastníkům, farnosti
a městu
00:00 - Půlnoční překvapení
Doprovodný program - fara ve Školní ulici
20:00 - Průběžný program na faře: prezentace života farnosti - projekce, výstava dětských
prací, výstava bohoslužebných knih a biblí,
občerstvení (do 23:00 hodin)
Modlitba a adorace - Kaple Božího milosrdenství
20:00 - Možnost ztišení, modlitby, meditace
a adorace po celou dobu Noci kostelů
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Modlitebna církve Bratrské v Lomní ulici
18:00 - Zahájení Noci kostelů
18:00 - Vítejte v naší modlitebně. Prohlídka
modlitebny. Prezentace aktivit sboru církve
Bratrské.
24:00 - Závěr Noci kostelů
Kostel církve Českobratrské evangelické (síň
B. Martinů)
18:00 - Zahájení Noci kostelů
Pobožnost, otevření výstavy k dějinám reformace a o dějinách kostela a protestantizmu
od 19. století až po dnešek. Výklad k dějinám
kostela. Cembalový koncert – hraje Kristýna
Konečná.
19:00 - Vítejte v našem kostele I.
Výklad k dějinám kostela. Protestantské písně
v podání pěveckého sboru. Varhanní koncert
– hraje Kristýna Konečná.
20:00 - Vítejte v našem kostele II.
Výklad k dějinám kostela. Cembalový koncert
– hraje Kristýna Konečná.
21:00 - Vítejte v našem kostele III.
Výklad k dějinám kostela. Varhanní koncert
– hraje Kristýna Konečná.
22:00 - Vítejte v našem kostele IV.
Výklad k dějinám kostela. Cembalový koncert
– hraje Kristýna Konečná. Závěr Noci kostelů.

Okresní kolo v recitaci
Tradiční soutěž dětských recitátorů (okresní
kolo regionu Trutnov pro vítěze kol školních)
proběhla ve dnech 16. a 17. března 2011 v Divadélku Trdýlko na půdě trutnovské ZUŠ.
Královédvorský Dům dětí a mládeže Jednička,
pořadatel a organizátor, připravil pro všechny
soutěžící, jejich pedagogický doprovod i porotu atmosféru přímo rodinnou. Lucie a Olga
Nedvídkovy (dcera s maminkou) se o zdárný
průběh soutěže postaraly s příkladným nasazením pečlivých a pozorných hostitelek.
Největší odměnou starostlivému a laskavému
zázemí byly jistě samotné výkony mladých
recitátorů. Navíc se vůbec nepotvrdilo, že
zájem o umělecké slovo a jeho interpretaci
uvadá. Množství zúčastněných soutěžících
a úroveň jejich dílčích výstupů alespoň v Trutnově rozehnaly chmury z úpadku čtenářských
zájmů a přednašečských dovedností (alespoň
u našeho žactva). Obě poroty (Dagmar Halířová, Milena Janečková a Jaroslav Dvorský
pro 16. 3., Dagmar Halířová, Olga Nedvídková a Jarmila Schubertová pro 17. 3.) si svou
očekávanou povinnost nesplnily pouhým porovnáním recitačních výkonů v rámci jednotlivých vypsaných kategorií, nýbrž i podrobnějším rozborem vyslechnutých interpretací,
obecnější i adresnou odbornou radou – jak
žákovská vystoupení do budoucna ještě pozvednout. Poroty potěšila jednak dramaturgická (pestrost vybraných titulů, odvážný
rozsah zařazených próz), stejně tak i interpretační (porozumění textu a volba adekvátních
recitačních prostředků) úroveň celé soutěžní
přehlídky.
Společné uvolňovací a motivační etudy zařazené před samotné soutěžní klání (vedla
je zkušená lektorka a pedagožka Jarmila
Schubertová), jakož i závěrečné „rozřešení“ poroty, totiž kam propříště nasměrovat
úsilí o další sebezdokonalování, tak učinily
z dvoudenního okresního kola v recitaci akci
pozoruhodnou a užitečnou – ostatně letošní
soutěžící si ji skrze své výkony jako takovou
plně zasloužili.
Spolu s přáním dalších recitačních úspěchů
všem postupujícím do krajského kola budiž
na samý závěr poděkováno Divadélku Trdýlko (ZUŠ Trutnov), Lucii a Olze Nedvídkovým
(DDM Jednička, Dvůr Králové n. L.), porotcům obou soutěžních dnů resp. všech čtyř
kategorií, pedagogickým doprovodům (často
zároveň i v rolích recitačních konzultantů)
a hlavně desítkám nadšených soutěžících
„druháčků“ až „deváťáků“, případně primánů až kvartánů z širokého trutnovského
regionu a jeho škol. Vyhrál každý, kdo se zúčastnil …
Jaroslav Dvorský
předseda poroty

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje
Barevné výlety
Lanový park Janské Lázně a prohlídka
hasičské stanice Velká Úpa

Šťastná země - dětský zábavní areál
a Muzeum panenek a medvídků

Termín: 4. července 2011 (pondělí), sraz v 8.00 hod., návrat
16.00 hod.
Cena: 300,- Kč
Program: Pohybové aktivity v lanovém parku
v Janských Lázních a návštěva hasičské zbrojnice ve Svobodě nad Úpou. Určeno pro děti ve
věku 6 – 10 let.
Baby park je určen dětem pod 140 cm. Děti
jsou jištěny bezpečným samojistícím systémem. Velký lanový park je jištěn ferratovým
systémem, je určen osobám nad 140 cm. Má
40 překážek ve výšce 4 – 12 m v několika volitelných okruzích.

Termín: čtvrtek 7. července 2011, sraz v 8.00
hod., návrat 17.00 hod.
Cena: 330,- Kč/dítě, 360,- Kč/dospělý
Program: Šťastná země v Radvánovicích
nabízí písková rýžoviště s pravými českými
granátky, jedinečné vzduchové trampolíny,
dřevěný hrad, houpačky, lanovky a prožitkový geopark. Po louce se prohánějí kůzlátka
s kozami a ovcemi. V Muzeu panenek a medvídků je více než 1000 exponátů, které představují vývoj panenek a medvídků od roku
1840 až po současnou produkci. Určeno pro
děti ve věku 6 – 10 let a rodiče s dětmi mladšími 6 let.

Labyrint loutek Hradec Králové
a Muzeum magie v Jaroměři
Termín: pátek 8. července 2011, sraz v 8.00
hod., návrat 16.00 hod.
Cena: 350,- Kč/dítě, 390,- Kč/dospělý
Program: V Labyrintu máte možnost zažít
proces tvorby divadelního představení, vyzkoušet si divadelní profese. V Muzeu magie uvidíte předměty, na které se váže řada
pověr, jako například provaz z oběšence
nebo léčivé kameny. Máme pro Vás objednané kouzelnické představení. Nechte se
vtáhnout do světa kouzel a magie, kde nic
není nemožné, kde se fantazie stává skutečností. Určeno pro děti ve věku 6 – 10 let
a rodiče s dětmi mladšími 6 let.

Při objednání všech tří výletů
získáte množstevní slevu 100,- Kč.
Přihlášky a platby do 17. června 2011. Více
informací naleznete na www.svctrutnov.cz.
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 34 12 08

Středoškolský šestiboj
aneb Trocha adrenalinu neuškodí
Letos pořádáme již 4. ročník závodů čtyřčlenných týmů středních škol.
Termín: 12. května 2011
Místo: táborová základna Bokouš Vlčkovice
v Podkrkonoší
Disciplíny: MAJÁKY (orientační běh), SÍŤ
(lezení na čas), MTB biatlon (závod na
horském kole se střelbou), Le Mans (běžecký závod družstev), Cross MTB (technický závod horských kol), Slackline (technické lezení)
Tento projekt je spolufinancován
Královéhradeckým krajem.

Úspěchy na soutěžích
Soutěžní družstva SVČ Trutnov se o víkendu 9. - 10.4. 2011 zúčastnila hned dvou tanečních soutěží. Na „Dvorské jedničce“ ve
Dvoře Králové vybojovalo družstvo mažoretek Růžičky krásné 3. místo a družstvo mažoretek Střepy se umístilo ve své kategorii
na 1. místě. Cloggingová taneční skupina
Rodeo se spolu s oběma družstvy mažoretek zúčastnila taneční soutěže „O rychnovský pohárek“ v Rychnově nad Kněžnou
a získala 1. místo. V kategorii mažoretek
se družstvo Růžičky umístilo na 3. místě
a družstvo Střepy na 2. místě. Všem zúčastněným tanečníkům a tanečnicím gratulujeme a děkujeme za skvělou reprezentaci SVČ
Trutnov. Díky patří samozřejmě také jejich
trenérkám, které odvedly skvělou práci!

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

9

| Radniční listy | městské noviny | duben 2011

Budoucí zdravotní sestřičky
získávaly zkušenosti
v nemocnicích v Turecku
Vyšší odborná škola zdravotnická Trutnov získala grant Evropské unie v rámci programu
Leonardo da Vinci na studijně-pracovní stáž
v nemocnicích v Turecku. Čtrnáct studentek
a dvě odborné učitelky odletěly do tureckého
přímořského města Trabzon za účelem získání znalostí v oblasti ošetřovatelství pacientů
s odlišnou kulturou, mentalitou a náboženským vyznáním. Naší partnerskou organizací byla tamní zdravotnická škola. Dva týdny
jsme byly plně zařazeny do pracovního procesu na nejrůznějších odděleních ve třech nemocnicích.

Velkým překvapením byl fakt, že u každého
pacienta je několik příbuzných, kteří nikdy
neodcházejí, nikomu nepřekážejí a naopak
zastávají spoustu činností, které v naší zemi
vykonávají zdravotní sestry. Nemusely jsme
tedy většinou pacienty koupat, pomáhat s toaletou ani podávat jídlo. Chorobopis a veškerá dokumentace jsou na pokoji, pacient
i příbuzní k nim mají volný přístup. Nemocnice jsou moderní s dostatečným počtem personálu, který pracuje velmi diferencovaně,
zdravotní sestry vykonávají pouze odborné
práce. Dezinfekci a sterilitu příliš neřeší, otevřené okno při operaci nebo jediná stříkačka
na natahování léků z ampulí používaná celý
týden není výjimkou. Turecké záchody, ne
příliš udržované, jsou i v té nejmodernější nemocnici. Velmi pozitivně hodnotíme důstojný
přístup k umírajícím a péči o zemřelé. Mrtví
se neodváží do márnice, ale rodina si je bere
domů k modlitbám.
Islám, který vyznává 99 % Turků, poznamenává každodenní život nejen v nemocnici. Časem nám již nepřišlo neobvyklé, že se všichni
okolo nás pětkrát za den modlí, ženy chodí
zahalené, ráno nás budí muezzin svolávající
do mešity. V čase modlitby se zhasínají světla
obchodů, prodavači odchází, ale nezamykají
– zřejmě se nebojí krádeží. Nikde není k dostání vepřové maso, jen v jediném obchodu
lze koupit alkohol. Ačkoliv jsme budily pozornost, kamkoliv jsme přišly, vždy jsme se
setkaly s milým, vlídným a velmi pohostinným
chováním. Náš pobyt nebyla pouze zdravotnická praxe, navštívily jsme také univerzitu,
koncerty, byly jsme pozvány na večeře s živou
hudbou a národními tanci, byly jsme přítomny na hodinách ošetřovatelství na zdravotnické škole.
O víkendu jsme si prohlédly Trabzon, který byl
kdysi hlavním městem byzantské říše. Přestože Trabzon a celé černomořské pobřeží patří
k nejméně navštěvované části Turecka, patří
k nejmalebnějším a kulturně nejpůvodnějším
oblastem země. Jeho historie sahá až do roku
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7000 před Kristem. Navštívily jsme historicky
významný byzantský kostel Hagia Sofia, trabzonské muzeum s cennou archeologickou sbírkou, přepychovou Atatürkovu vilu. Zde tolik
chválený a uznávaný zakladatel a první prezident Turecké republiky pobýval a sepsal svoji
závěť. Interiér vydržel nedotčený a nás potěšilo,
že veškerý porcelán pochází z České republiky.
V Trabzonu, zrovna tak jako v každém tureckém městě, je mnoho mešit, jejichž minarety
jsou z dálky vidět. Před vstupem jsme si zuly
boty a uvázaly šátky na hlavy. Atmosféra
v mešitě a pozorování rituální modlitby byly
bezesporu jedny z nejpůsobivějších zážitků
našeho pobytu v Turecku.
Větší část Trabzonu leží v úzké přímořské rovině, která se prudce zvedá k Pontskému pohoří s čajovníkovými a lískovými plantážemi
a panenskými lesy. Hluboko do hor jsme se
vydaly navštívit klášter Sumela ze 4. století.
Klášter je považován za jeden z divů Turecka. Cesta byla velmi náročná i pro mikrobus
se sněhovými řetězy. Přestože nám prudké
stoupání ve sněhu, ledu a pohled na hlubokou propast vedle silnice pod námi naháněly
strach, nádherná příroda a impozantní klášter ve skále nás ohromily.
Význam naší stáže nespočíval pouze ve zdokonalení zdravotnické angličtiny, jejíž výuka stáži
předcházela. Schopnost empatie a chápání pacientů s odlišnou mentalitou a náboženským
vyznáním je jeden ze základních požadavků
moderního ošetřovatelství v Evropské unii.
Stáž v Turecku je po Holandsku druhou stáží budoucích sestřiček, které po absolvování
trutnovské zdravotnické školy získají plnou
kvalifikaci pro výkon povolání v rámci EU. Další země, s kterými škola navazuje spolupráci,
jsou Německo a Velká Británie.

Mgr. Stanislava Hanlová
uč. odbor. předmětů a anglického jazyka
Český rybářský svaz VčÚS Hradec Králové,
MO ČRS Trutnov, rybářský kroužek mládeže Eldorádo při ZŠ Mládežnická Trutnov
pod záštitou města Trutnova pořádají

územní kolo Zlaté udice
Soutěž dětských rybářských kroužků
Místo konání: DOLCE - SEVERKA
Termín: 27. – 29. května 2011
Program:
27.5. - 18.30 hod. - slavnostní zahájení
18.45 hod. - rybářské znalosti (restaurace Severka)
28.5. - 9.00 – 11.30 hod. - závod v rybolovu
1. kolo
14.30 – 17.00 hod. - závod v rybolovu
2. kolo
29.5. - 8.00 – 15.30 hod. - soutěže v rybolovných technikách (fotbalový stadion
Staré Buky)
16.30 hod. - slavnostní vyhlášení výsledků Zlaté udice (prostranství před
restaurací SEVERKA)
Sponzoři: město Trutnov, J+J Řehák – Jaroslav
Řehák, Obchod u Petra – Petr Zezulka, Rybářské potřeby IKA – Irena Exnerová, Autoservis
Záruba & syn
Zveme příznivce rybolovu – přijďte povzbudit mladé rybáře v soutěžení. Po celou dobu
soutěží zajištěno občerstvení v restauraci
SEVERKA.

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická, Trutnov
(za Kauflandem, vchod
vedle I. stupně - 3. patro)
www.zelvicka.webnode.cz

Vážení příznivci Želvičky,
obracím se na Vás s žádostí o spolupráci při sběru
papíru. Papír nemusí být tříděný, zvlášť se bere
pouze papír kartonový. Nesmí obsahovat nečistoty. Papír bude zvážen a připsán k „účtu“ Želvičky. Papír můžete nosit přímo do Želvičky – za
vstupní dveře.
Dále se můžete přidat ke sběru plastových víček.
Ze získaných finančních prostředků bude zakoupeno vybavení a hračky pro Mateřský klub ŽELVIČKA. Všem předem děkuji.
Lenka Kuchařová
PRAVIDELNÝ PROVOZ
Pondělí
BUDULÍNEK - 8:30 – 11:30 h
MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI
- 10 – 11:30 h
ZUMBA - 19 – 20 h
Úterý
VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
KULIHRÁŠCI - od 9:30 h - cvičení rodičů s dětmi
od 1,5 – 2 roky
RARÁŠCI - od 10:30 h - cvičení rodičů s dětmi od 2 let
PILATES - 19 – 20 h
Středa
VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
KLUBÍČKA - od 9:45 h - cvičení rodičů s dětmi od
6 měsíců – 1 rok
- od 10:30 h - cvičení rodičů s dětmi od 1 – 1,5 roku
SVĚTLUŠKY - 16:30 – 17:30 h - taneční a pohybová průprava pro děti od 4 let
ZUMBA - 19 - 20 h
Čtvrtek
VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
NOTIČKA - od 10 h
PILATES - 18 – 19 h
ZUMBA - 19 – 20 h
Pátek
VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
ŠIKULKA - od 10 h - výtvarná dílnička pro děti
a jejich rodiče
Z KALENDÁŘE AKCÍ:
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI
- 19. 5. a 26. 5. - maminky s miminky od 0 do 4
měsíců
- 2. 6. a 9. 6. - maminky s miminky od 4 do 12
měsíců
- 9. 5., 16. 5., 23. 5. - začíná nový kurz pro budoucí maminky v 8. a 9. měsíci těhotenství
BUDOUCÍ MAMINKY POZOR - některé ZP od
roku 2011 kurzovné zcela proplácejí!
- bližší informace u lektorky kurzů: Mgr. Iva Bolehovská - tel. 605 414 719, brzla@seznam.cz nebo
přímo v Želvičce
DĚTSKÝ DEN V ŽELVIČCE – 3. 6.
- připravujeme
LETNÍ ŽELVIČKOVÝ TÁBOR - 13. - 17. 6. 2011
- více informací přímo v Želvičce nebo na stránkách www.zelvicka.webnode.cz

Táborník, o.s., pořádá
LETNÍ TÁBOR KOHOUTOV - NESYTÁ
Téma: Celý rok ve dvou týdnech
Termín: 31.7. 2011 - 13.8. 2011
Místo: Kohoutov - Nesytá
Pro děti: 6 - 16 let
Cena: 3 900,- Kč
Celotáborová hra bude děti provázet celým táborem, soutěže o ceny, táborové
dovednosti.
Přihlášky: tabor.nesyta@seznam.cz
Kontakt: Věra Hanušová, tel.: 602 434 476

Žáci a učitelé podnikatelské
školy na jaře nezahálí

SOŠ podnikatelská Trutnov, s. r. o., představena jako příklad
úspěšné spolupráce školy se sociálními partnery

V jarních měsících se žáci Střední odborné školy podnikatelské Trutnov, s. r. o., účastní mnoha
aktivit.

V úterý 1. března 2011 se v Brně konala
celostátní konference "Sociální partnerství
odborných škol", kterou pořádal Národní ústav odborného vzdělávání (NUOV).
Na konferenci byly prezentovány výsledky
analytické studie vypracované v projektu
Kurikulum S, která mapuje sítě sociálních
partnerů odborných škol a jejich spolupráci
v různých etapách tvorby a realizace školních vzdělávacích programů. Do projektu se
zapojila i naše škola a její zástupci se brněnské konference také zúčastnili.

První z nich byl zájezd do Paříže a Londýna, kam
zavítala skupina žáků ve dnech 31. března až
5. dubna. V Paříži je čekala návštěva Eiffelovy
věže, kterou si nikdo nenechal ujít, procházka
městem pod Vítězným obloukem, po Champs
Élysées, kolem kostela sv. Magdalény, přes Place
Vendôme, Louvre nebo Tuilerijské zahrady, zakončená večerní projížďkou po řece Seině. Další
den už žáci poznávali krásy jižního pobřeží Anglie: přímořské lázně na kanálu La Manche - město Brighton a přístavní město Portsmouth. Poté
odjeli do Londýna, kde byli ubytováni v rodinách
z londýnské čtvrti Bexley. Místní lidé se chovali
velice přátelsky a ochotně. V rámci zájezdu navštívili žáci také univerzitní město Cambridge
a především Londýn. Viděli mnoho krásných
míst, jako například hrad Tower, Tower Bridge,
London Eye (největší vyhlídkové kolo na světě, které je vysoké 135 m), Southwork, budovu
parlamentu a Big ben, náměstí Piccadilly i přírodovědné muzeum. Zážitkem jistě bylo i postát
v Greenwichi jednou nohou na východní a druhou na západní polokouli.
Ve středu 13. dubna zamířili žáci denní formy
vzdělávání na tradiční jarní exkurzi do Prahy,
tentokrát obohacenou ještě o zastávku v Kolíně, kde navštívili moderní automobilku Toyota
Peugeot Citroën Automobile Czech (TPCA). Film
prezentující vznik továrny, výrobu i vztah firmy
k ekologii byl doplněn o prohlídku provozu, kterou návštěvy automobilky absolvují netradičně
formou projížďky v prohlídkových vozících. Další
zastávkou, tentokrát už v Praze, bylo DEPO Kačerov společnosti Siemens, které zajišťuje opravy
a údržbu vozů metra na trase C. Odpolední program zahájila jedna skupina žáků exkurzí do celostátní redakce Mladé fronty Dnes, kde jim bylo
mimo jiné předvedeno, jak probíhá grafická
úprava novin, a žáci měli možnost se na úpravě jedné stránky kulturní rubriky také podílet.
Druhá skupina žáků navštívila konzultační společnost Deloitte, která se zabývá službami v oblasti auditu, poradenství, finančního poradenství, řízení rizik a daní. V průběhu exkurze byli
žáci seznámeni s personální strategií společnosti
a také jim bylo poutavou formou přiblíženo, jak
naplánovat a realizovat firemní projekt. Večer
patřil kultuře, konkrétně novému nastudování
legendárního muzikálu Jesus Christ Superstar
v Hudebním divadle v Karlíně, které se stalo pro
mnoho diváků nezapomenutelným zážitkem.
Zatím poslední akcí, která se teprve připravuje, bude závěrečné setkání projektových týmů
v rámci projektu Leonardo da Vinci Partnership,
o kterém jsme čtenáře Radničních listů pravidelně informovali, v rumunském městě Bacau.
Uskuteční se první týden v měsíci květnu a zúčastní se jej zástupci pedagogického sboru a vybraní žáci školy.
Mgr. Ivana Balánová
s přispěním Veroniky Malinské (3. roč.)
SOŠP Trutnov, s. r. o.
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Jedním z výstupů projektu je publikace
„Odborné školy a jejich sociální partneři“,
která vyšla v únoru tohoto roku. Do kapitoly „Příklady úspěšné spolupráce škol
a sociálních partnerů – případové studie“
je spolu s dalšími čtyřmi školami zařazena
také Střední odborná škola podnikatelská
Trutnov, s. r. o. V publikaci je představena
jako škola, která dokázala navázat nadstandardní formu spolupráce se sociálními
partnery ve svém okolí díky plodnému úsilí
a kreativitě vlastních zaměstnanců.
Zmíněná analytická studie vychází z dotazníkového šetření, které bylo prováděno
v dubnu 2010 na různých středních školách
a středních odborných učilištích (celkem

456 škol) v České republice. Z šetření vyplynulo, že si odborné školy uvědomují význam
a přínos spolupráce s regionálními sociálními
partnery a za nejdůležitější z nich označují
zaměstnavatele, zejména proto, že umožňují žákům výcvik ve skutečném pracovním
prostředí. Kromě zaměstnavatelů považují
zástupci škol za důležité partnery rady školy,
úřady práce a zřizovatele škol a také rodiče,
samotné žáky a absolventy školy.
Při navazování spolupráce narážejí školy
na různé překážky, zejména na nezájem
zaměstnavatelů a ekonomickou krizi. Jak
ale uvádějí autoři tiskové zprávy o projektu Kurikulum S, zveřejněné na internetových stránkách NUOV, PhDr. Jana Kašparová a Doc. Pavel Petrovič, „Střední odborné
škole podnikatelské v Trutnově se podařilo
navázat nadstandardní formu spolupráce
hned s několika partnery. Škola spolupracuje s rekvalifikačním centrem Most k životu,
které s žáky realizuje fiktivní výběrová řízení pro budoucí zaměstnání, formou exkurzí a praxí studentů spolupracuje s úřadem
práce, finančním a městským úřadem, pojišťovnami a Okresním soudem v Trutnově.“
Mgr. Ivana Balánová
SOŠP Trutnov, s. r. o.

pohledy do minulosti
Život Trutnova v druhé polovině 18. století
Už končící 70. léta 18. století byla pro trutnovskou krajinu kritická, především velkou neúrodou. V roce 1769 ji postihly dlouhotrvající
přívalové deště v rozsahu, že „jich od 400 let
nebylo, i proto, že cokoliv se zaselo, to do jara
vyhynulo, takže do žní nezůstalo na polích ani
semeno.“ Na jaře 1770 postihlo naši krajinu
zase husté sněžení. Následné tání a záplavy
znemožnily vyschnutí půdy, takže se nemohlo
sít – to trvalo až do konce dubna. Poté přišlo
osmitýdenní sucho a po něm mimořádně deštivé léto.
Postavení podaných zhoršovaly přetrvávající
roboty. V roce 1770 na nich vrchnost vyžadovala tři robotní dny týdně v zimě, od jara do
podzimu šest, někdy i sedm dnů. Orat, sít, sklízet na svém mohli poddaní, až když na panském dokončili hlavní zemědělské práce. Ze
své vlastní skromné úrody museli navíc odvádět dávky vrchnosti, farnosti i do městské kasy.
Většinu z toho mála, co sami sklidili, spotřebovali do jara. Na osev si pak museli půjčit
od vrchnosti nebo za draho koupit. Závislost
poddaných na vrchnostech byla maximální –
kromě robotních povinností museli povinně
odebírat panské pivo, mlet obilí v panských
mlýnech, platit vrchnosti za různá povolení
(ženit se, přestěhovat, postavit chalupu, dát
děti na řemeslo a jiné). Trutnovsko se ještě ani
nevzpamatovalo z následků prusko-rakouské
války o Slezsko, když ho postihla jiná další velká pohroma. Dopadla především na prosté lidi
bídou, hladem, drahotou a epidemiemi. Přetrvávalo to i v letech 1771 – 1773. Všechen život
krajiny ovlivnilo počasí nečekanými rozmary.
V březnu napadala více než půlmetrová spous-

ta sněhu, který zůstal na polích celých 14 dnů.
Jeho náhlé tání přivodilo obrovské povodně.
Na pozemcích stojící voda znemožňovala setí.
Pracovat se na nich mohlo až po 24. dubnu.
Nadměrné vlhko zase vystřídalo nečekané sucho, to trvalo až do 17. června. Následné deštivé léto narušovalo práci na polích.
Výsledkem této přírodní katastrofy posledních pěti let byla zákonitě velmi špatná úroda. Projevoval se především nedostatek toho
základního – chleba. Výdělky lidí byly malé
– zednický mistr si vydělal v této době za čtyři
dny 1 zlatku (60 grejcarů), tolik bral tovaryš za
šest dnů. Práce však byla spíše jen příležitostná. Proto Marie Terezie nařídila, aby tovaryši
dostávali mzdu za odpracovaný den místo dřívějších týdenních výplat.
Hrozný hladomor v této podobě postihl Trutnovsko už jednou v 16. století, jak ho zachytil
kronikář Hüttel. Po dvou stoletích nato lidé
znovu jedli nejedlé, všechno, co se jen trochu
dalo a bylo – polévky z kůry stromů, z jetele,
z řepy, žaludů, z pláňat, trávy a kořínků, chleba pečený z pilin a zelí. Dobytek se někde krmil z nouze i strhanými došky ze střech a hromadně hynul morem. Postižené bylo tehdy
celé České království, kde zemřela polovina
obyvatel. Obrazem nesmírné bídy byly velké
počty žebráků, zaplňující ulice dům od domu.
Přibývalo také, jak tomu v hladových dobách
bývá, těch, kteří hledali obživu loupežemi.
Narůstající nespokojenost poddaných s těmito
poměry neúprosně přiblížila čas jejich povstání
na jaře 1775.
Antonín Just

SPORT
Úspěch florbalové
reprezentace
Gymnázia Trutnov
V rámci školních postupových soutěží AŠSK
ČR byl v tomto školním roce zařazen florbal
mezi soutěže, které byly zakončeny republikovým finále (resp. mezinárodním finále ISF).
Florbal je relativně nový, avšak mezi mladými
lidmi nesmírně populární a dynamický sport.
Z tohoto důvodu je postupová soutěž v tomto odvětví prestižní a jednotlivými školami
velmi sledovaná.
Ve školním roce 2010/2011 byla vypsána kategorie VI. B (ročníky nar. 1994 – 1997), a tudíž
se mohly zapojit i základní školy. Reprezentace Gymnázia Trutnov čítala 14 studentů a tito
v různých obměnách bojovali v jednotlivých
fázích soutěže (okresní kolo, krajské finále,
kvalifikace na RF a vlastní RF). Jedině široký
kádr, jehož základ tvořili hráči florbalového
oddílu DTJ Trutnov, vytvořil předpoklady pro
budoucí úspěch.
V průběhu jednotlivých postupových kol se
nám podařilo vždy zvítězit, i když utkání byla
nesmírně náročná, neboť hrací doba byla
většinou krátká, a tak u soupeřů nerozhodovala síla „lavičky“. V průběhu soutěže nás
pronásledovala velká smůla v podobě zranění
nebo nemocí důležitých hráčů, přesto se nám
podařilo všechna postupová kola zvládnout,
a probojovat se tak na Republikové finále
AŠSK ČR, které se uskutečnilo v Jedovnicích
ve dnech 25. - 27. 2. 2011, kterého se zúčastnilo pět vítězných týmů jednotlivých kvalifikací a družstvo pořadatele.
Finálový turnaj jsme zahájili utkáním ve tříčlenné skupině s domácím týmem SPŠ Jedovnice a v pohodě zvítězili 9:1. Následoval zápas
s Gymnáziem Klatovy, tento se nám podařilo
dovést do vítězného konce v poměru 4:3. Do
semifinále jsme sice postupovali z prvního
místa, avšak bylo zřejmé, že družstva ve druhé skupině jsou nesmírně silná, a tudíž utkání
proti Gymnáziu Jihlava nebude snadné. Oba
týmy vycházely ze zajištěné obrany a dvě naše
zaváhání nás (po prohře 2:0) poslala do boje
o 3. místo, kde jsme opět narazili na Gymnázium Klatovy. Motivace byla silná, vidina bronzové medaile reálná. V samotném utkání se
skvěle předvedli brankáři obou týmů, v jeho
průběhu jsme měli převahu a více šancí, ale
opustilo nás štěstí. Při vyloučení Jana Pavla
v závěru zápasu soupeř vyrovnal na 2:2 a tento stav vydržel do konce zápasu. Rozhodovaly nájezdy, avšak zde jsme fatálně propadli,
a tudíž obsadili konečné 4. místo.
Průběh soutěže sledovala řada příznivců,
kamarádů a spolužáků on-line na webových
stránkách www.rffl.cz, kde je i nyní možné seznámit se s více podrobnostmi a nahlédnout
do fotogalerie.
Při celkovém hodnocení je třeba říci, že náš
tým rozhodně nezklamal a zanechal sympatický dojem v průběhu svého působení na
republikovém finále. Malou útěchou bylo
vítězství našeho hráče Daniela Vymlátila v kanadském bodování.
Republiková finále mají velmi silný zážitkový dopad na účastníky, jsou nejen sportovní,
ale i společenskou záležitostí. Organizátoři
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zajišťují slavnostní zahájení i zakončení akce
za účasti významných osobností sportovního
života (mistři světa v kolové) i patronů turnaje a na finálovém zápase byla přítomna ČT
Brno. Součástí doprovodného programu byla
i návštěva Punkevních jeskyní a propasti Macocha.
Hráči trutnovského gymnázia si zaslouží pochvalu za zodpovědný a disciplinovaný přístup, reprezentativní vystupování a bojovné
výkony. Přes finanční nákladnost zajištění
účasti jsou Gymnázium Trutnov, jeho ŠSK a NF
při gymnáziu připraveny podobně úspěšné
kolektivy podpořit a vytvořit příznivé podmínky pro reprezentaci nejen školy, ale i města a regionu. Propagaci města a školy se vedení výpravy tradičně věnuje prostřednictvím
kvalitních informačních materiálů poskytnutých městem Trutnov a Gymnáziem Trutnov.
Konečné pořadí: 1. Gymnázium Postupická,
Praha, 2. Gymnázium Jihlava, 3. Gymnázium
Klatovy, 4. Gymnázium Trutnov, 5. Gymnázium Havířov-Podlesí, 6. SPŠ Jedovnice. Vítězný
tým získal právo účasti na světovém finále
ISF, které proběhne ve dnech 23. - 30. 5. 2011
v Plzni.
Gymnázium Trutnov reprezentovali: Lukáš Tomeš, Daniel Vymlátil, Patrik Dvořák, Andreas
Tilgner, Dominik Vít, David Rosenberg, Jan Sapár, Martin Trnka, Lukáš Vácha, Milan Droppa,
Vojtěch Smola, Ladislav Vít, Jan Pavel.

Trutnovský powerlifting
potvrdil svou kvalitu

ných 1055 kg. Tato hodnota prezentuje čtvrtý
nejlepší výkon na světě za poslední desítky
let. Jen pro ilustraci, Petr s přehledem zvládl
dřep se 420 kg, benchpress s 255 a mrtvý tah
s 380 kg.
Ovšem ani domácí závodníci se neztratili
a svými výkony potvrdili vzrůstající úroveň
trutnovského klubu. V absolutním pořadí
všech soutěžících v dresech bez rozdílu vah
se v první desítce umístilo hned pět Trutnováků: Tomáš Kalenský (3. místo), Libor Hurdálek
(4. místo), Pavel Čížek (5. místo), Richard Novotný (7. místo) a Martin Hurdálek (8. místo).
V kategorii bez dresů se do první desítky vešli
dva Trutnováci: Jan Gorol (5. místo) a František Tesařík (7. místo).
Mezi ženami obsadila 2. místo domácí Blanka
Baudyšová.
V soutěži družstev bez dresů se trutnovské
družstvo ve složení Bohuslav Šimek, František
Tesařík a Jakub Holomíček umístilo na druhé
pozici.
V soutěži družstev v dresech se na třetí příčce
umístilo trutnovské družstvo ve složení: Hurdálek Libor, Hurdálek Pavel, Hurdálek Martin. Boj o lepší umístění domácího družstva
zkomplikovalo zranění Pavla Hurdálka v benchpressu, který pak z tohoto důvodu soutěž
ukončil. Přesto se toto družstvo zapsalo do
historie, protože i ve světovém pohledu jde
o ojedinělý jev, kdy je družstvo na soutěži takovéto úrovně složeno ze členů jedné rodiny
(otec a dva synové).
Celé mistrovství bylo účastníky hodnoceno
jako velice zdařilé. Ke zdárnému průběhu
tak přispěli nejen pořadatelé a závodníci, ale
i velký počet návštěvníků, kteří se přišli na
soutěž podívat a svým povzbuzováním vytvářeli perfektní atmosféru během pokusů.
Ostatně trutnovské publikum je tímto mezi
soutěžícími známé, a soutěžící se proto do
Trutnova rádi vracejí.
Výsledky Trutnováků v kg (dřep-benč-mrtvý
tah): Martin Hurdálek (320-220-230), Libor
Hurdálek (280-160-230), Bohuslav Šimek
(210-160-230), Lukáš Marvan (170-120-190),
Jakub Holomíček (130-100-180), Ladislav
Škop (140-90-160), Jan Gorol (140-130-170),
Aleš Lukeš (145-90-180), František Tesařík
(285-180-270), Tomáš Kalenský (290-160-230),
Richard Novotný (270-130-250), Václav Krejčík (230-152,5-220), Pavel Čížek (325-252,5285), Blanka Baudyšová (100-60-105), David
Lahr (175-125-200), Pavel Hurdálek dřep
350 kg, Lukáš Jiruška mrtvý tah 230 kg, Lukáš
Novotný mrtvý tah 250 kg. Detailní výsledky a videozáznamy ze soutěží naleznete na
www.czechpowerlifting.cz a www.trutnovpowerlifting.wgz.cz
-lh-

Ve dnech 2. a 3. dubna 2011 proběhlo v Trutnově již páté mistrovství ČR v silovém trojboji.
MČR bylo zaštítěno Českou asociací silového
trojboje a pořadatelstvím byl pověřen SK
Powerlifting Trutnov.
Mistrovství se účastnilo 66 soutěžících různých váhových a věkových kategorií. Za domácí oddíl nastoupilo 18 závodníků a získalo
10 titulů mistra republiky.
Soutěž probíhala ve třech disciplínách: dřep,
benchpress a mrtvý tah a bylo možno zhlédnout výkony na skutečně světové úrovni, což
potvrzuje i skutečnost, že mezi soutěžícími
byla i řada úřadujících mistrů světa i Evropy.
Nejfamóznější výkon předvedl silák Petr Petráš z moravského Podivína, který v součtu
nazvedal v kategorii bez dresů neuvěřitel-

Ladislav Škop při dřepu 140 kg

Karel Urban

Horní řada zleva: Lukáš Tomeš, Milan Droppa, Lukáš Vácha, Jan Sapár, Andreas Tilgner, Vojtěch Smola, Daniel
Vymlátil. Dolní řada zleva: Martin Trnka, David Rosenberg,
Patrik Dvořák, Jan Pavel, Ladislav Vít, Dominik Vít.
Foto: Karel Urban

Basketbalistky Kary Trutnov
byly vyhlášeny nejlepším
sportovním kolektivem
Královéhradeckého kraje
Velkého ocenění se dostalo týmu basketbalistek KARA Trutnov. Za 1. místo ve
Středoevropské lize a 3. místo v Ženské
basketbalové lize byly slavnostně vyhlášeny nejlepším sportovním kolektivem Královéhradeckého kraje za rok 2010, jejich
kouč Martin Petrovický (asistent reprezentace na slavném loňském mistrovství
světa) se stal nejlepším trenérem. Ocenění
jim předal hejtman Královéhradeckého
kraje Bc. Lubomír Franc. V letošním ligovém ročníku basketbalistky bohužel další
medaili nepřidají, když po jedenácti letech vypadly ve čtvrtfinále play off s Valosunem Brno 2:3 na zápasy. Rozhodující
utkání prohrály po dramatickém průběhu
na domácí palubovce o jediný bod 67:68
a obsadily 6. místo. V týmu soupeře hrála
zásadní roli jedna z hrdinek loňského světového šampionátu Ivana Večeřová. Pro
trutnovský basketbal to byla šestnáctá sezona v nejvyšší soutěži, během této doby
získal 11 medailí. I přes ligový nezdar se
letos týmu Kary jeden medailový úspěch
povedl, když získal 3. místo ve Středoevropské lize, jejíž vyvrcholení se uskutečnilo
v rumunském Aradu za obrovského zájmu
tamních diváků a v přímých přenosech celostátní rumunské televize. Celý tým Kara
Trutnov velmi oceňuje podporu fanoušků
v domácích i venkovních zápasech a dovoluje si tímto způsobem všem příznivcům
a partnerům klubu poděkovat.
Jan Braun

Foto: Vilém Fischl

Stanislav Herák pořádá Fotbalový
turnaj v malé kopané

2. ročník memoriálu
Milana Heráka
Turnaj se bude konat v neděli 15. 5.
2011 v Trutnově Poříčí za bývalou Karou. Začátek v 9.30 hod., prezence do
9.00 hod. Startovné 500,- Kč/tým 4+1.
Občerstvení zajištěno, hrát Vám bude
romská kapela.
Informace na tel.: 722 709 798.
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Mezitřídní fotbalový turnaj

„O pohár ředitele“
Střední průmyslové školy
dopadl na jedničku
Pedagogové ze sekce tělesné výchovy
při Střední průmyslové škole, Trutnov,
Školní 101, zorganizovali pro své žáky
již 8. ročník mezitřídního fotbalového
turnaje. Celou akci zaštítil svým jménem ředitel školy Ing. Vladislav Sauer.
Pro školní rok 2010/2011 se do turnaje
přihlásilo 25 týmů, které byly dle pravidel tvořeny výhradně žáky jednotlivých tříd studijních a učebních oborů.
Týmy byly losem rozřazeny do pěti
základních skupin, ve kterých bylo 15.
a 16. 12. 2010 sehráno celkem 50 utkání. Do dalších bojů si zajistilo postup
10 nejlepších týmů, které byly rozděleny do dvou semifinálových skupin.
Fotbalový turnaj „O pohár ředitele“
vyvrcholil 14. 2. 2011, kdy byla sehrána obě semifinále i finále. Do finále
postoupily 2 nejlepší týmy z každého
semifinále. Družstva bojovala o prvenství systémem každý s každým.
Nejméně populární, čtvrtou příčku,
v konečném pořadí obsadilo družstvo
žáků 2. ročníku Nástrojař. Bronzové medaile si odnesli žáci 3. ročníku
Metody a technika informační práce.
Druhou pozici obsadili žáci 2. ročníku
nástavbového studia Podnikání. Zlaté medaile a putovní pohár převzal
z rukou pana ředitele tým složený
z žáků 3. ročníku Nástrojař. Kvality
vítězného týmu podtrhuje fakt, že
během celého turnaje neprohrál jediný zápas. Vítězové se navíc nesmazatelně zapsali do sportovní historie
Střední průmyslové školy. Jako první
třída vyhráli tento turnaj již podruhé.
Ocenění pro nejlepšího střelce semifinálové a finálové části si zaslouženě
odnesl Josef Kult z 2. P, který skóroval
celkem 8krát. O dodržování pravidel
a hladký průběh utkání se starali dva
vyškolení rozhodčí z řad našich žáků.
O kulturní zpestření celé akce se postarala taneční skupina Duo Star West
ve složení Lucie Antonová a Eva Šťastná. Finálové boje zhlédly a bouřlivou
diváckou kulisu vytvořily na tři stovky
žáků naší školy.

Družstvo chlapců ze SPŠ
Trutnov bojovalo
o republikový titul ve šplhu
pro rok 2010/2011
Ve dnech 31. 3. a 1. 4. 2011 se vítězná
družstva chlapců a dívek z krajských kol
utkala ve finále o Pohár AŠSK ČR středních
škol ve šplhu družstev. Pro letošní rok bylo
pořadatelství přiděleno SŠED z FrýdkuMístku. Do soutěže nastoupilo 11 chlapeckých a 12 dívčích družstev. Pro chlapce byl
připraven šplh na laně do výšky 4,5 metru
bez přírazu nohou, start ze sedu. Dívky
soutěžily ve šplhu na tyči do výšky 4,5 metru s přírazem nohou, start ze stoje. Na závodníky čekalo pět soutěžních kol, která
byla rozdělena do dvou dní. Do soutěže
družstev se sčítaly součty dvou nejlepších
časů tří nejrychlejších závodníků družstva.
V soutěži jednotlivců se sčítaly dva nejrychlejší časy.
Královéhradecký kraj reprezentovalo
v kategorii chlapců družstvo Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, které
přijelo na republiku obhajovat loňský
„stříbrný“ úspěch. Průmyslovku jmenovitě
reprezentovali: Stanislav Mrázek, Ondřej
Pešek, Lukáš Káža a Adrian Makovský.
V letošním ročníku si z našich reprezentantů vedl nejlépe Stanislav Mrázek,
který odsadil v jednotlivcích 20. pozici
(čas 9,58 s). Na 23. místě skončil Lukáš
Káža (čas 9,65 s). O jednu pozici zpět se
umístil Ondřej Pešek (čas 9,69 s). Čtveřici
reprezentantů doplnil na 38. místě Adrian Makovský (čas 12,02 s). V soutěži
družstev jsme dosáhli času 28,92 s. Tento
výkon stačil v konečném pořadí na šestou
příčku. Titul mistrů ČR v kategorii chlapců
vybojovalo družstvo SPŠ elektrotechnické
z Prahy (čas 24,82 s). V kategorii dívek si
mistrovský titul odvezlo družstvo Gymnázia a jazykové školy z Břeclavi (čas 17,64 s).
Poděkování zaslouží výše jmenovaní sportovci, kteří se svými sportovními výkony
a vystupováním podíleli na dobrém jménu
školy. Reprezentační družstvo bylo finančně a materiálně podpořeno Nadačním
fondem, ŠSK Sprint a vedením Střední
průmyslové školy, Trutnov, Školní 101.
Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Poděkování zaslouží organizační tým
ze sekce tělesné výchovy, který celou
akci připravil a zorganizoval. Uznání
patří všem fotbalistům za předvedené sportovní výkony. Již nyní se
mohou naši žáci a žáci současných
devátých ročníků základních škol,
kteří nastoupí na studijní nebo učební obory Střední průmyslové školy,
Trutnov, Školní 101, těšit v pořadí již
na devátý ročník.
Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Foto: Mgr. Petr Karajanis, DiS.

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

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

Skalice jsme vezli čtyři cenné kovy. Více čtěte na: www.
lokotrutnov.cz/ oddíly/judo

Zimní stadion

Luboš Velecký trénoval s Mikem Tysonem
Bývalý světový boxerský šampion Mike Tyson při nedávné návštěvě našeho hlavního města vedl i dva tréninky
v tamním klubu BC Pražský Rohovník. Těchto tréninků
se zúčastnil i nejlepší trutnovský boxer supertěžké váhy
Luboš Velecký mladší. Více čtěte na: www.lokotrutnov.
cz/oddíly/box

BOX

BIKE HALL CONTEST no. VII se blíží

Sportovní centrum Sokolovna
a sportovní areál Na Nivách

Sedmý ročník největší „bikové“ akce ve střední Evropě se pomalu blíží a termín 6. a 7.5.
2011 by si neměl nechat ujít nikdo, kdo chce
vidět ty nejlepší jezdce z celé Evropy, ale i
USA. Ohromný „BIG AIR JAM“, který bude
stát před halou zimního stadionu, bude velkým zpestřením sobotního finále.

Využijte široké nabídky sportovních aktivit v těchto centrech, která nabízejí
nejen pronájmy tělocvičen, ale i horolezecké stěny a ricochetu. Aktuální rozpis
volných termínů pro své aktivity naleznete na www.lokotrutnov.cz

Krytý bazén
Turbosolárium v prostorách krytého bazénu
Nejlevnější turbosolárium s trubicemi dle norem EU v krytém bazénu. Po – Pá 06.00 – 21.00 hod.,
So 11.00 – 20.00 hod., Ne 10.00 – 18.00 hod.
Více na: http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/kryty-bazen/turbo-solarium
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ATLETIKA
Úspěšný vstup atletů Loko Trutnov do sezony
Po sedmých místech Nikol Bošelové na MČR dorostu
a žen v hale ve skoku vysokém úspěšně vstoupili v celostátním měřítku do sezony i mladí štrekaři. Na MČR
v přespolním běhu 19.3. 2011 vybojoval Pepa Kašpar
v mladších žácích bronzovou medaili a v dorostu skončil
Jan Pavel na pěkném 7. místě. Více čtěte na: www.lokotrutnov.cz/oddíly/atletika
MUAY – THAI
VI. kolo WINDY CUPU - seriál MČR thaiboxu a MMA
Praha
20.3. 2011 jsme se opět zúčastnili v plné sestavě již
6. kola MČR. Toto kolo bylo velmi důležitým milníkem
především pro Ondru, který se stále dotýká finále a vysněného boje o titul mistra ČR v MUAY-THAI, ale i pro
zbytek našeho týmu, který jezdí především sbírat zkušenosti. Jak tomu ovšem bývá, vše se mění dle aktuální
situace a vše nedopadlo tak, jak jsme si všichni přáli.
Dle našeho subjektivního názoru a po zhlédnutí videozáznamu soudíme, že rozhodování bodových rozhodčí
bylo opravdu neobjektivní, a to jak v náš prospěch, tak
i neprospěch. Jedno vítězství a dvě prohry …
Více čtěte na www.lokotrutnov.cz/oddíly/muay-thai
ZUMBA

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

Změny v provozu krytého bazénu a sauny v Trutnově – květen 2011
Den/datum

Důvod změny
provozních hodin

BAZÉN
čas pro veřejnost

SAUNA, FITNESS
čas pro veřejnost

Leden - prosinec 2011
Plavání veřejnost rozšířeno na 8.00 - 13.00 (k dispozici vždy minimálně 1 dráha)
Sobota
21.5. 2011

Krajské přebory žactva

ZAVŘENO

Sauna + fitness
beze změn

Neděle
22.5. 2011

Krajské přebory žactva

14.00 - 18.00

Sauna + fitness
beze změn

ODDÍLY
JUDO
Mladí judisté TJ Loko Trutnov
Stihnout během necelých dvou měsíců pět turnajů je
opravdu pěkný výkon. 5.3. 2011 - XXX. ročník VC Bratislavy, 19.3. 2011 - první kolo Samurajské katany v Turnově, 20.3. 2011 - Judorej v Hradci Králové, 2. a 3.4.
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mezinárodní turnaj v judu - Memoriál Václava Prokeše
v Teplicích a 9. 4. 2011 se konala VC České Skalice. VC
České Skalice se zúčastnilo 242 závodníků z 19 judo klubů. Na tyto závody jsme vyrazili vlakem, možná právě
to byl důvod k početné výpravě. Celkem 14 závodníků.
Po zjištění, s jak silnými soupeři se utkáme, jsme sázeli
na „želízka v ohni“. Nejzkušenější Petr Kudrna a Radek
Gottwald nezklamali a oba zvítězili! Ovšem nezklamali ani nováčkové z přípravky - Antonín Lonk vybojoval
stříbrnou medaili, Darja Procházková, starší žákyně,
vybojovala také stříbrnou medaili. Z Velké ceny České

PLAVÁNÍ
Trutnov vítězí v Náchodě už 9 let v řadě, ale letošní
triumf objasnil až protest
Když se v sobotu vyhlašovaly výsledky 23. ročníku plaveckého závodu Modrá stuha města Náchoda, jméno
trutnovského oddílu zaznělo na druhém místě. „Zarazilo nás to,“ divil se Patrik Krause, nejzkušenější plavec
Lokomotivy. Trutnovští si průběžně počítali body a už
v poledne válcovali zbytek startujících. A tak přišel jejich protest. „Všimli jsme si, že počítali body za výkony
a ne za umístění, jak je uvedeno v pravidlech. Šli jsme
za vrchním rozhodčím a ten náš protest přijal,“ vysvětloval Krause. Více čtěte na: www.lokotrutnov.cz/oddíly/
plavání
Trutnovský plavecký oddíl patří do české elity
Družstvo žen TJ Loko FM Servis Trutnov bude již pošesté
v řadě bojovat o cenné kovy ve finále plavecké LIGY. Do-

pokračování >>

savadní umístění: 2006 - 5. místo, 2007 - 3. místo, 2008
- 3. místo, 2009 - 1. místo - mistr ligy, 2010 - 4. místo.
Rozhovor s trenérem trutnovského plavání Tomášem
Břeněm čtěte na http://www.eplavani.cz/
ORIENTAČNÍ BĚH
Nevíte co o víkendu? Přijďte si vyzkoušet orientační
běh!
Členové oddílu orientačního běhu při TJ Lokomotiva
Trutnov Vás zvou na závody pořádané 30. dubna. Můžete si vybrat ze dvou možností. Dopoledne bude centrum
na Bojišti v Trutnově a závodníky bude čekat krátká trať.
Odpoledne se vše přesune do Janských Lázní, do sportovního areálu pod hotelem Siréna, a poběží se městský
sprint. Budou připraveny tratě od nejmenších až po veterány. Více informací na www.ltu-ob.cz/bojiste_janky/
index.htm.
KUŽELKY
Pět titulů pro kuželkáře Lokomotivy
Kuželkářská mistrovství okresu Trutnov se uskutečnila
na všech čtyřech kuželnách v okrese. Pomyslné zlaté medaile vybojovali v pěti případech kuželkáři Lokomotivy,
6 titulů pak putuje do Vrchlabí, tamní čtyřdráha přece
jen poskytuje lepší podmínky pro přípravu. Představme si tedy nejúspěšnější borce Lokomotivy: Kategorie

žen: 1. Jaroslava Říčařová 499, 3. Zdeňka Killarová 469,
Kategorie juniorů: 1. Pavel Řehák 531, Kategorie dorostenek: 1. Eva Kammelová 356, Kategorie ml. žáků:
1. David Ryzák 215, 2. Petr Kotek 198, 3. Jan Krejcar 136,
4. Lukáš Jirka 119, Kategorie st. žáků: 1. Marek Plšek
215, 2. Marek Žoudlík 206. Ani v dalších kategoriích nevyšli hráči naší TJ naprázdno: Kategorie mužů: 4. Kamil
Fiebinger 1168, 6. Tomáš Ryšavý 1146, Kategorie seniorů: 3. Karel Kratochvíl 494, 5. Ladislav Němec 469, Kategorie seniorek: 3. Václava Krulišová 445.
TURISTIKA
Za trutnovským drakem
Odbor turistiky /KČT/ TJ Lokomotiva Trutnov a Střední
lesnická škola v Trutnově pořádají v sobotu 28. května
29. ročník turistického pochodu a 22. ročník cyklojízdy
Za trutnovským drakem. Start pro pěší trasy je mezi
6.00 a 10.00 hod. a pro cyklotrasy mezi 7.00 a 9.00 hod.
v internátu Střední lesnické školy v Trutnově v Lužické ulici poblíž Střední lesnické školy. Trasy budou převážně situovány severně a východně od Trutnova. Pro
děti připravujeme v rámci Dne dětí zajímavé soutěže.
Pořadatelé zvou zájemce o zdravý pohyb i kondiční
turistiku na pěší trasy od 11 do 54 km a na cyklotrasy
od nejkratší trasy určené pro rodiče s malými dětmi až
po nejdelší v délce okolo 100 km na solidních terénech
v okolí Trutnova.

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

35 - 11
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
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
34/10. pes, kříženec, stáří cca 13 let
59/10. pes, kříženec, stáří cca 7 let

42 - 11
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
4/11. fena, kříženec, stáří cca 2 roky
15/11. fenka, kříženec, stáří cca 8 měsíců
16/11. pes, stafordšír, stáří cca 2 roky
17/11. fena, kříženec, stáří cca 1,5 roku
27/11. pes, kříženec NO, stáří cca 2 roky
34/11. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
35/11. fenka, kříženec pudl, stáří 8 měsíců
42/11. 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.
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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

