Majetkový odbor informuje

Radniční listy
MĚSTSKÉ NOVINY TRUTNOVA

ročník 19

BŘEZEN

Nová forma spolupráce
Zatímco dosavadní kontakty a spolupráce
města Trutnova s polskými partnerskými
městy a dalšími subjekty našeho severního
souseda probíhaly hlavně v kulturní sféře,
rozhodlo se vedení města rozšířit tyto aktivity i na sportovní oblast.
Plné pochopení k uspořádání společné polsko-české lyžařské běžecké soutěže našli
představitelé města u polského partnera
z Gminy Miejskej Duszniki-Zdrój. Na území
tohoto kladského města byl v posledních letech, i za pomoci prostředků z EU, zásadně
modernizován tamní biatlonový areál, který
nyní splňuje náročné podmínky pro pořádání mezinárodních biatlonových závodů.
Samozřejmostí je i kvalitní zázemí pro sportovce a diváky včetně ubytovacích a stravovacích kapacit. Tato skutečnost je velkým stimulem pro děti a mládež, a tak zde vyrůstají
a trénují biatlonisté a běžci na lyžích nejen
z města samotného, ale i ze širokého okolí,
kteří se pak prosazují na domácích i mezinárodních soutěžích.

V pátek 11. března t. r. přijelo z DusznikůZdrój 48 lyžařů a členů doprovodu v čele se
starostou města Andrzejem Rymarczykem.
Polští závodníci takto v závěru zimní sezóny
změřili síly v 10 lyžařských běžeckých kategoriích s našimi lyžaři z SK OLFIN CAR-VELLA
Trutnov a dalšími sportovci z okolních sportovních oddílů v rámci mikroprojektu „V bílé
stopě k sousedům“. Pro sportovce a funkcionáře našeho lyžařského oddílu nebylo vůbec
jednoduché, s ohledem na nedostatek sněhu
v bezprostředním okolí Trutnova, připravit
kvalitní běžeckou stopu. Za to, že se jim podařilo vytvořit potřebné soutěžní podmínky
na Rýchorách nedaleko chaty Ozon ve směru
na česko-polské hranice, jim patří velký dík.
Místo pro uspořádání vlastního závodu
v běhu na lyžích se za posledních čtrnáct dní
několikrát měnilo. Tak, jak mizela sněhová
pokrývka, posunovalo se toto místo směrem
k horám do vyšších nadmořských výšek. Volba nakonec padla na výše zmíněné místo
v okolí chaty Ozon nad Prkenným Dolem.

28.3.2011
Blízkost česko-polské hranice symbolicky
dotvářela kulisu nadcházejícího lyžařského
mezistátního duelu.
Pro závodníky pořádajícího sportovního klubu OLFIN CAR-VELLA, kteří se rekrutovali
převážně z řad žáků sportovních tříd ZŠ Komenského, to byla možnost změřit své síly se
stejně starými vrstevníky z polského lázeňského městečka Duszniki-Zdrój. I když lyžařské sportovní zázemí mají Poláci nesrovnatelně lepší, konečné výsledky hovořily spíše
pro opak. Ve všech žákovských kategoriích
obsadili při závodech v sobotu 12. března
trutnovští lyžaři, až na pár výjimek, všechna
medailová umístění. Kompletní výsledky je
možné najít na www.olfincar-vella.cz.
V předvečer závodů se polští i domácí sportovci
ještě sešli v novém trutnovském společenském
centru UFFO při poutavém, téměř dvouhodinovém kulturním programu, koncipovaném
tak, aby mu porozuměly obě skupiny bez dobré znalosti druhého jazyka. Součástí byly i soutěže o drobné ceny. Pestrá společná zábava
oba kolektivy před nadcházejícím soutěžním
dnem zcela přirozeným způsobem sblížila.
Můžeme konstatovat, že se dvoudenní
sportovní a kulturní akce podařila. Ke zdaru výrazně přispěl i polský partner. Projekt
je spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis a má
reg. č. CZ.3.22/3.3.02/10.01895.
Ing. Günter Fiedler, Městský úřad Trutnov
Zdeněk Plecháč, předseda SK OLFIN CAR-VELLA
Trutnov

První občanka města v roce 2011
Jako každý rok i letos předal starosta města
Mgr. Ivan Adamec dne 21. února t. r. pamětní
list, finanční dar ve výši 5 tisíc korun a květiny
mamince první letošní občanky města Trutnova Nikoly Novákové. Ta je v pořadí již 12. miminkem, kterému se dostalo tohoto přivítání
do života.

Mladí trutnovští lyžaři se radují ze zisku předních umístění.

Najdete v tomto čísle:

Rozšíření provozu garantovaných bezbariérových spojů na linky MHD Trutnov | 2
Úprava provozu na místních komunikacích v části ul. Sokolovská a ul. Kpt. Jaroše | 5
Informace o místním poplatku „za komunální odpad“ | 5

Uzávěrka dubnového čísla RL: 15. 4. 2011
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Foto: Jan Macek

Vlajka pro Tibet
opět vlála i v Trutnově
Desátého března se trutnovská radnice tradičně připojuje k celosvětové akci
Vlajka pro Tibet, která vznikla v polovině devadesátých let v západní Evropě
jako připomínka násilného potlačení tibetského povstání ve Lhase v roce 1959.
Tibetskou vlajku vyvěsil před budovou
městského úřadu 10. března ráno starosta Mgr. Ivan Adamec s oběma místostarosty, Ing. Hanou Horynovou a Mgr. Tomášem Hendrychem.

Předseda Svazu diabetiků ČR

v Trutnově
Předseda Svazu diabetiků ČR Ing. Horák
navštívil 8. března naše město. Na úvod
návštěvy byl přijat za doprovodu předsedy územní organizace Trutnov pana
Jörky starostou města Mgr. Adamcem.
V srdečném rozhovoru probrali otázky
činnosti Svazu diabetiků v našem regionu. Pan starosta informoval předsedu
Svazu diabetiků ČR o podporování činnosti neziskových organizací v našem
městě. Ing. Horák poděkoval panu starostovi za jeho osobní kladný přístup
k činnosti naší trutnovské organizace
a za podporu, která je poskytována orgány města, bez níž by nemohlo být dosahováno výsledků, kterých naše územní organizace dosahuje i v současných
velmi složitých podmínkách. V závěru
jednání popřál pan starosta celému Svazu diabetiků ČR a zejména jeho územní
organizaci, která působí v Trutnově, do
další činnosti hodně úspěchů.

Foto: Miloš Šálek

Vlajka je symbolem solidarity s utlačovaným tibetským lidem a výrazem nesouhlasu s potlačováním lidských práv v Tibetu čínskou komunistickou mocí.
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Rozšíření provozu garantovaných

bezbariérových spojů
na linky MHD Trutnov

Od neděle 6.3. 2011 (termín celostátních
změn jízdních řádů) došlo k podstatnému rozšíření počtu spojů, na kterých
naše dopravní společnost garantuje
v rámci každodenního provozu jejich
zabezpečení nízkopodlažním bezbariérovým autobusem. Nejpodstatnějším
rozšířením je zavedení garantovaných
bezbariérových spojů v rámci linek sítě
MHD Trutnov. Spoje, u kterých je garantován bezbariérový autobus, jsou
v jízdním řádu označeny v záhlaví známým piktogramem (viz obrázek). Vedle
garantovaných bezbariérových spojů
jsou každodenně nasazena v provozu
bezbariérová vozidla i na jiných spojích - o jejich aktuálním nasazení se lze
informovat v naší informační kanceláři v Trutnově nebo na telefonním čísle
499 811 286. Věříme, že rozšíření rozsahu garantovaných bezbariérových spojů
bude důležitým přínosem nejen v životě
našich tělesně postižených spoluobčanů.
Milan Kovář
OSNADO, spol. s r. o.
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Po přijetí u pana starosty se Ing. Horák
zúčastnil jednání krajské rady Královéhradeckého kraje, kterého se dále zúčastnila hospodářka Svazu diabetiků
ČR paní Cirmanová. Mimo předsedů
jednotlivých územních organizací byli
na jednání přítomni i jejich hospodáři
a další členové výborů, které si předsedové přizvali.
Ing. Horák a paní Cirmanová podrobně
informovali přítomné o současné situaci na ústředí a o tom, co je potřeba
zajistit pro řádný chod organizace. Byly
předány nové směrnice pro pořádání
rekondičních pobytů. Podrobně byly
probrány otázky členských příspěvků.
V bohaté diskusi byla zodpovězena celá
řada dotazů a řešena řada problémů
v činnosti územních organizací.
V závěru Ing. Horák poděkoval všem
přítomným za vstřícný přístup k řešení
současné složité situace ve financování činnosti Svazu diabetiků ČR a znovu
poděkoval za pomoc starosty a orgánů
města, kteří umožnili uskutečnění dnešního jednání.
Návštěva nejvyšších představitelů Svazu
diabetiků ČR je pro územní organizaci Trutnov velkým oceněním její práce,
kterou pro diabetiky vykonává.
Výbor územní organizace Trutnov SD ČR

Koho byste rádi viděli
na Pivofestu 2011?

11. červen 2011, tedy termín dalšího Pivofestu, se blíží! V souvislosti s tím určitě navštivte
stránky www.pivofest.cz, kde můžete hlasovat o tom, koho byste si rádi v průběhu dne
poslechli. Svůj hlas můžete dát třem interpretům: v nabídce najdete Věru Špinarovou, Jaroslava Hutku a Xindla X.
Xindl X je populární zástupce nové české
písničkářské vlny, dokáže svými chytrými
a přitom atraktivními texty ohromit každou
věkovou kategorii. Folkaři ale budou spíše
hlasovat pro ikonu české normalizační písničky Jaroslava Hutku a jeho známé písně, jako
je Náměšť, Morava, Havlíčku, Havle a další.
Dámy v soutěžní trojici zastupuje skvělá zpěvačka, jejíž silné písně spolehlivě chytí za srdce, Věra Špinarová.
Hlasujte na www.pivofest.cz!

Měření glykémie pro veřejnost
Územní organizace Trutnov Svazu diabetiků
ČR připravila i pro tento rok měření glykémie pro veřejnost. Bude se konat ve velkém
sále Městského úřadu v Trutnově ve středu
6. dubna od 9 do 16 hodin pod odbornou
záštitou MUDr. Hejnicové a za podpory firmy
ABOTT, která nám poskytla část potřebného
materiálu.
Jak je vám jistě známo, je v naší republice
několik stovek tisíc registrovaných diabetiků, ale minimálně stejné množství našich
občanů o tomto svém zdravotním problému neví. Přitom čím dříve se začne s léčbou, tím je to pro diabetika lepší.
Proto vás zveme - nechte si zkontrolovat
svou hladinu cukru v krvi.
Výbor Územní organizace Trutnov SD ČR

Most k životu, o.p.s.
Vzdělávací zařízení Trutnov, Šikmá 300
V dubnu 2011 jsme pro Vás připravili tyto semináře:
Péče o klienty s Alzheimerovou chorobou
(1 den)
Termín: 5. 4. 2011, 9 – 15 h.
Most k životu, o.p.s.,
cena 990,- Kč/osoba a den
Rehabilitační ošetřovatelství (1 den)
Termín: 14. 4. 2011, 9 – 15 h.
Bílkovo sanatorium Trutnov,
cena 990,- Kč/osoba a den
Etika v práci ošetřovatele-zdravotníka, psychosomatické problémy a práce se stresem
při ošetřování (1 den)
Termín: 21. 4. 2011, 8.30 – 13.30 h.
Most k životu, o.p.s.,
cena 890,- Kč/osoba a den
Psychologie v přímé praxi s klientem (1 den)
Termín: 27. 4. 2011, 9 – 15 h.
Most k životu, o.p.s.,
cena 990,- Kč/osoba a den
Od 1. 4. (do 8. 6. 2011) otvíráme kurs „Účetnictví a daňová evidence – 150 hodin“
(výuka všední dny od rána)
Rezervace a informace: Mgr. Andrea Zvolánková, tel.: 775 303 116 nebo 499 841 998
e-mail: most.zvolankova@seznam.cz

Mateřské centrum KAROlínka
Duben 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 (popl. 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 (popl. 10,- Kč)
12:30 Čteníčko – pohádka po obědě

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.
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 do 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.
První informativní schůzka zdarma, výuka každou středu a pondělí.
Kontakt: D. Tvrdíková, tel. 603 150 473, draagon@
centrum.cz
Kurz výroby šperku, malování na hedvábí a polštářků, výroba zvířátek z ponožek. Kdykoliv na
požádání během provozu MC.
PŘIPRAVUJEME:
JARNÍ BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Termín: 11.4. – 15.4. 2011
Pondělí 9 - 17 hod.
příjem
Úterý
9 - 16 hod.
prodej
Středa
9 - 16 hod.
prodej
Čtvrtek 9 - 12 hod.
prodej
Pátek
9 - 16 hod.
výdej
Pro příjem noste pouze čisté sezónní dětské
a těhotenské oblečení. Max. 90 ks/osoba. Manipulační poplatek 2,- Kč za kus. Nabízíme možnost zapsání věcí předem. Více informací na
tel. 737 33 56 51.
PROGRAM NA PRÁZDNINY:
Aškolička 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 lot sof 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.
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 únoru 2011
V únoru se v Trutnově narodilo celkem 45 dětí, z toho
bylo 13 dětí trutnovských, 3 chlapci a 10 děvčat.
Dne 12.2. a 19.2. se na radnici konaly malé slavnosti
vítání nových občánků a do pamětní knihy města bylo
zapsáno celkem 30 dětí.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 37 lidí, z toho bylo
18 našich občanů, 8 mužů a 10 žen.
Byly uzavřeny 2 sňatky.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily
při životních jubileích celkem 39 občanů s kytičkou
a malým dárkem. Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.
Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel

Pozvánka

Mateřská škola Trutnov, odloučené pracoviště
„Delfínek“, Gorkého 289
Srdečně zveme všechny rodiče a děti na
Dny otevřených dveří, které se konají
20. a 21. dubna 2011.
Dopoledne: 10.00 - 11.30 hod.
Odpoledne: 14.30 - 16.00 hod.
Těšíme se na vaši návštěvu!
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Půjčovna kompenzačních pomůcek
pro zrakově postižené občany
Zrakově postižení občané mají možnost vyzkoušet si nebo půjčit kompenzační pomůcky v trutnovské půjčovně.
K dispozici je jim zde například kapesní
kamerová lupa, tonometr s hlasovým
výstupem, indikátor hladiny a světla,
kalkulátor s hlasovým výstupem a mnoho dalších.
Při zapůjčení pomůcky domů je nutno
zaplatit kauci, která se při odevzdání pomůcky vrací. Doba zapůjčení je 14 dnů.
Půjčovnu, která je součástí pobočky
SONS v Trutnově, najdete v budově úřadu práce ve 3. patře, číslo dveří 437.

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního stylu na setkání u tématu: LÁSKA JAKO ŽIVOTNÍ
STYL. Jak pečovat o duchovní zdraví, které přináší dobré povahové vlastnosti, kterými se vylepší naše vztahy a přináší nám štěstí a prospěšnost pro druhé. 4. 4. 2011 v 17.30 hod., budova
CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí).
Ochutnávky.
Více na: http://ceskesdruzeni.cz/sbory/trutnov

Zima nám pomalu končí
a naše děti z Mateřské školy speciální, Na Struze 124, Trutnov jsou o kousek větší. V průběhu
zimních měsíců si včetně každodenní speciálně
pedagogické péče, tradičně pořádaných akcí
a pravidelných volnočasových aktivit ve formě
kroužků užily sportovních radovánek na sněhu, podpořily koledováním Tříkrálovou sbírku
a ty starší absolvovaly zápisy do základních škol.
Spolu s ostatními školkami se aktivně zapojily nacvičením písničky Cirkus do Trutnovského
masopustního reje na Krakonošově náměstí, pořádaného o. s. Trutnov - město draka, kterému
touto cestou děkujeme za organizaci celé akce
a především za krásný návrat k tradicím. Písnička
nám zároveň posloužila v mateřské škole jako
hymna „Hudebního fesťáčku“, kde každá třída
předvedla svou hudební produkci. Jaro máme
za dveřmi a v jednotlivých třídách už to bzučí,
voní, rozkvétá a pod pokličkou se chystají nová
překvapení.
Upozornění na změnu tel. čísel:
MŠ, Na Struze, Trutnov - 499 941 054
SPC, Žižkova, Trutnov – 499 941 053
-dk-

Strom naděje - středisko Diakonie
a misie Církve československé
husitské
Nabídka pomoci členům obce CČSH
Komu je pomoc určena?
- seniorům
- osobám se zdravotním postižením bez omezení věku
- pomoc osobě trvale pečující o nemocného člena domácnosti
Poskytovaná pomoc:
- doprovod na lékařské vyšetření nebo kontrolu
k lékaři
- krátkodobý dohled u nemocných
- návštěva při propuštění z nemocnice (drobný
nákup a léky, příprava teplého jídla)
- pomoc při údržbě domácnosti - v odůvodněných případech
- ruční práce - drobné šití, dekorace apod.
- doprovod na vycházkách a nákupech
- doprovod na úřady, pomoc při psaní žádostí
a odvolání
- doprovod na kulturní akce (divadlo, koncert)
- individuální cvičení s prvky jógy a relaxační cvičení
- masáž v rozsahu 20 - 30 minut, pouze pro seniory CČSH a těžce zdravotně postižené
- návštěva v městském bazénu
Pomoc není určena osobám:
- které potřebují stálou lékařskou péči
- závislým na drogách nebo alkoholu
- s nekompenzovaným duševním onemocněním
- s projevy agresivity nebo infekční choroby
ohrožující zdraví jiné osoby
Jaké jsou naše principy:
- individuální přístup ke klientům
- při poskytování pomoci je kladen důraz na zachování důstojnosti člověka
- pokud není uvedeno jinak, jsou aktivity nabízeny bezplatně
Kontakt: pí Sofia Fišerová, tel.: 725 876 399,
Úpická 146, Trutnov, www.ubuku.cz

odbory městkého úřadu informují
V současné době město Trutnov nabízí
pronájem těchto bytů:
Rada města v Trutnově na zasedání dne 14.2. 2011
přijala usnesení čís. 2011-185/3, kterým schválila
zveřejnit záměr města pronajmout byt:

Trutnov – Dlouhá čp. 644

/objekt na st. p. 1412 v kat. úz. Trutnov, městská část
Horní Staré Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+kk o výměře - pokoj
28,88 m2, standardní byt, číslo bytu 10, 3. podlaží.
Součástí bytu je koupelna + WC 5,01 m2, předsíň
5,19 m2, lodžie 19,42 m2 a sklep 2,52 m2. Topení dálkové.
Měsíční nájemné: 2 378,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 31.3. 2011
v 8.00 hod. přímo na místě.
Byt Dlouhá 644 o vel. 1+kk, standardní byt, č. bytu
10, bude pronajímán na dobu neurčitou na základě
výsledku výběrového řízení formou předplacení nájemného. Předplacení nájemného musí být nabídnuto minimálně ve výši 50 000,- Kč.

Trutnov – Barvířská čp. 27

/objekt na st. p. 319/1 v kat. úz. Trutnov, městská
část Horní Předměstí/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře - kuchyň 10,80 m2, pokoj 21,25 m2, standardní byt, číslo
bytu 11, 4. podlaží. Součástí bytu je WC + koupelna
4,34 m2 a předsíň 2,78 m2. Topení etážové plynové.
Měsíční nájemné: 3 031,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 31.3. 2011
v 8.40 hod. přímo na místě.
Byt Barvířská 27 o vel. 1+1, standardní byt, se bude
pronajímat na dobu neurčitou na základě výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné
a zároveň předplacení nájemného. Předplacení
nájemného musí být nabídnuto minimálně ve výši
50 000,- Kč. Bude se posuzovat měsíční nájemné.
V případě rovnosti nabídek se bude posuzovat
i výše předplacení nájemného.

Trutnov – M. Gorkého čp. 261

/objekt na st. p. 1996 v kat. úz. Trutnov, městská část
Kryblice/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře - kuchyně 6,00 m2, pokoj 17,20 m2, standardní byt, číslo
bytu 12, 5. podlaží. Součástí bytu je WC + koupelna 4,10 m2, předsíň 2,40 m2 a sklep 2,85 m2. Topení
dálkové.
Měsíční nájemné: 1 519,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 31.3. 2011
v 9.15 hod. přímo na místě.
Byt M. Gorkého 261 o vel. 1+1, standardní byt, se
bude pronajímat na dobu neurčitou na základě výběrového řízení, kde se bude nabízet předplacení
nájemného. Předplacení nájemného musí být nabídnuto minimálně ve výši 50 000,- Kč.
Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispozici
na internetových stránkách, v inforecepci a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.
Žádosti je možné podat do 1.4. 2011 do 12.00 hod.
Veřejné otvírání obálek 5.4. 2011 v 8.30 hod., malý
sál MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na majetkovém odboru
MěÚ, čís. dveří 409 (pí Illnerová - tel. 499 803 282).

story jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře,
provozovny služeb.
Úvodní cena pro jednání:
2 190,- Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, výlohu
1 095,- Kč/m2/rok za chodbu, provozovnu služeb
685,- 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
nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového
prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové
kanceláře. Počátek nájemního vztahu nejdříve od
1. 5. 2011.
Žádosti je možné podat do: 4. 4. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 5. 4. 2011 v 8.30 hod.,
malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 6 000 Kč na účet města, vedený u
Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3620479, 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 sdělí číslo 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 – Slovanské nám. čp. 143, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2011-139/3 ze dne 14. 2. 2011 zveřejňujeme záměr
města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Palackého čp. 103

/objekt na st. p. č. 188/1 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/

Jedná se o nebytové prostory umístěné v I. NP
o celkové výměře 72,40 m2 (2 prodejny 16,30 m2
a 16,30 m2, 2 výlohy o celkové výměře 4,80 m2, 1 kancelář 10,30 m2, 1 sklad 23,30 m2 a 1 WC 1,40 m2).
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny,
kanceláře, provozovny služeb.
Úvodní cena pro jednání:
2 190,- Kč/m2/rok za prodejny, výlohy, kancelář
1 095,- Kč/m2/rok za sklad, provozovnu služeb
685,- 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
nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového
prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové
kanceláře.
Počátek nájemního vztahu nejdříve od 1. 5. 2011.
Žádosti je možné podat do: 4. 4. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 5. 4. 2011 v 8.30 hod.,
malý sál MěÚ Trutnov

/objekt na st. p. č. 84 v kat. úz. Trutnov, městská část
Vnitřní Město/

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení
kauce ve výši 13 000 Kč na účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní
symbol 3620480, 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 sdělí číslo 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.

Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové výměře 29,64 m2 (1 prodejna 22,28 m2, 1 výloha 1,80 m2,
1 chodba 2,94 m2 a 1 WC 2,62 m2). Nebytové pro-

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději
do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce
s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladi-

V současné době město Trutnov nabízí
pronájem těchto nebytových prostor:
Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2011-138/3 ze dne 14. 2. 2011 zveřejňujeme záměr
města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Slovanské nám. čp. 143
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slav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov,
a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Palackého čp. 103, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod č.j.
2011-205/4 ze dne 1. 3. 2011 zveřejňujeme záměr
města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Národní čp. 199 (restaurace)

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

Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové výměře 244,75 m2 (2 restaurace 42,05 m2 a 28,55 m2, výčep
– bar 10,10 m2, kuchyň 53,70 m2, kancelář 10,60 m2,
chodba u WC pro veřejnost 14,00 m2, chodba u kuchyně a skladu 11,30 m2, chodba u kanceláře 7,80 m2,
skládek u umývárny nádobí 2,40 m2, přípravna – škrabárna 3,05 m2, sklad u kuchyně 5,45 m2, sklad u WC
pro veřejnost 4,20 m2, WC muži – personál 3,50 m2,
WC ženy – personál 8,20 m2, WC muži – veřejnost
8,60 m2, WC ženy – veřejnost 9,40 m2, umývárna nádobí 21,85 m2). Nebytové prostory se pronajímají za
účelem provozování restaurace a baru.
Úvodní cena pro jednání: 240 000,- Kč/rok za celý
nebytový prostor
(K nabízenému nájemnému za nebytové prostory
bude nájemci účtováno i nájemné za zařízení ve výši
1 200 Kč/rok + DPH dle aktuální sazby.)
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou
s výpovědní lhůtou 3 měsíce, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem
provozování restaurace a baru. Nájemce bude hradit zálohy na služby spojené s užíváním nebytového
prostoru, 1x ročně pronajímatel provede vyúčtování
služeb. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy
nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy
nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina,
herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Žádosti je možné podat do: 4. 4. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 5. 4. 2011 v 8.30 hod.,
malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 24 000 Kč na účet města, vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3620481, 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 sdělí číslo 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 (restaurace), „NEOTVÍRAT“.
Žádosti je možné podat na předepsaném formuláři
tak, aby je 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, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, č. dv. 409, tel. 499 803
283. Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena
číselnou hodnotou.
Po dobu vyvěšení nabídek 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 3. schůzi dne
14. února 2011 přijala usnesení č. 2011-149/3,
kterým schválila záměr města obecně zveřejnit
* pronájem a následný odprodej
st. p. 79/1 (1372 m2) v k. ú. Libeč za cenu
dle znaleckého posudku ve výši minimálně
221 510,- Kč, tj. cca 161,- Kč/m2. Veškeré náklady spojené s převodem, mimo daně z převodu
nemovitostí a znaleckého posudku, hradí kupující. Pozemek je dle územního plánu navržen k zastavění – bydlení, rodinný dům.
Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte
nejpozději do 2.5. 2011 do 12.00 hod. Obálky budou otevírány v kanceláři č. 411 dne
3.5. 2011 v 8.00 hodin. Žadatel, který podá
svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit se
otevírání obálek v termínu výše uvedeném.

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 2.5. 2011 včetně.
Po zhodnocení nabídky konečné rozhodnutí přísluší radě a zastupitelstvu města.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Úprava provozu na místních komunikacích v části ul. Sokolovská a ul. Kpt. Jaroše
Městský úřad v Trutnově, odbor rozvoje
města a územního plánování, připravuje
v současné době úpravu provozu na místních komunikacích v části ul. Sokolovská
a ul. Kpt. Jaroše. Úprava spočívá v umístění dopravního značení pro zavedení
jednosměrného provozu na částech výše
uvedených ulic. Důvodem je zlepšení situace z hlediska bezpečnosti a plynulosti
průjezdu řešenou lokalitou (a to nejenom
v zimním období) a umožnění parkování
vozidel v souladu s právními předpisy. Samotnou realizaci předpokládáme v květnu tohoto roku.
Kateřina Racková
odbor rozvoje města a ÚP

Na obálku uveďte adresu s heslem:
„Pozemek Libeč“
k. ú. Libeč
„NEOTVÍRAT“

Informace o místním poplatku „za komunální odpad“
Dalším místním poplatkem, který se týká všech
obyvatel trvale žijících v Trutnově a těch, kteří
mají v Trutnově ve vlastnictví stavbu určenou
nebo sloužící k individuální rekreaci, je poplatek
za provozování systému shromažďování, sběru,
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města
Trutnova, zkráceně „poplatek za komunální odpad“. Jak sám název napovídá, nejedná se pouze
o poplatek za vyvážení popelnic, ale i za provoz
barevných kontejnerů na papír, sklo a plasty, za
pro občany bezplatný provoz sběrného dvora
a za odstranění velkoobjemového odpadu.
Každý poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti nejpozději do 30 dnů ode dne, kdy mu povinnost
platit tento poplatek vznikla, na předepsaném
tiskopise, který je k dispozici přímo na finančním
odboru, v inforecepci městského úřadu nebo
na internetových stránkách města Trutnova. Ve
stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit zánik
své poplatkové povinnosti v důsledku změny trvalého pobytu nebo změny vlastnictví ke stavbě
určené nebo sloužící k individuální rekreaci.
V březnu rozeslal finanční odbor, který je správcem tohoto poplatku, složenky na úhradu celoročního poplatku na r. 2011, následně rozešle
i složenky na úhradu poplatku za 1. čtvrtletí
2011. Splatnost obou pak je do 25. dubna. Ti,
kdo hradí poplatek čtvrtletně, obdrží složenku
ještě po uplynutí každého dalšího čtvrtletí s tím,
že poplatek bude dále splatný do 25 dnů po
uplynutí tohoto určitého čtvrtletí. Roční poplatek činí 480,- Kč na osobu, čtvrtletní 120,- Kč na
osobu. Občanům, kteří mají trvalý pobyt v části
města Bohuslavice, se sazba poplatku snižuje
na jednu polovinu, a to z toho důvodu, že na
katastrálním území Bohuslavic leží skládka tuhého odpadu a občané této části obce jsou svým
způsobem obtěžováni jak svozem, tak i vlastním
skladováním odpadu. Od poplatku jsou osvobozeni občané, kteří jsou umístěni déle než 3 měsíce ve zdravotnickém nebo sociálním zařízení,
kteří se zdržují déle než 3 měsíce mimo území
města Trutnova, občané umístění ve výkonu
vazby nebo ve výkonu trestu odnětí svobody,
studenti, pokud jsou ubytováni déle než 3 měsíce mimo místo svého trvalého pobytu, a děti
po dobu prvního měsíce věku. Osoby, pokud je
jejich místo trvalého pobytu v sídle ohlašovny,
poplatek neplatí. Dále poplatek neplatí poplatníci, kteří mají na území města Trutnova ve
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vlastnictví stavbu určenou nebo sloužící k individuální rekreaci a zároveň mají v Trutnově
i místo trvalého pobytu. Nárok na osvobození
uplatní poplatník nebo jeho zástupce u finančního odboru a současně předloží doklad, který
důvod osvobození potvrzuje. Studenti předkládají doklad o studiu každoročně do konce října
v příslušném školním roce nebo semestru.
Zvláštní skupinu tvoří tzv. dobrovolní plátci
poplatku. Může to být některý člen rodiny, zástupce bytového domu nebo SVJ, bytové družstvo i Městský bytový podnik Trutnov. Ti všichni
hradí poplatek za více občanů najednou, ale
pouze na bázi dobrovolnosti. Pokud za někoho
přestane plátce poplatek odvádět, ať už je to
z jakéhokoliv důvodu, nemůže finanční odbor
nezaplacené poplatky vymáhat na něm, ale
vždycky na konkrétní osobě – poplatníkovi. Je
dobré si vždy překontrolovat, zda je poplatek
odváděný např. v nájmu a vedený jako „poplatek za odpad“ skutečně místním poplatkem ve
smyslu § 10b zákona 565/1990 Sb., o místních
poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, či
zda se nejedná pouze o příspěvek za pořízení
a správu popelnice nebo kontejneru.
Problém může vzniknout i u osob, které mají
v Trutnově trvalé bydliště na jiné adrese, než se
skutečně zdržují. V místě trvalého bydliště od
nich poplatek nevybírají, vzhledem k tomu, že
není známa adresa jejich pobytu, v přechodném
bydlišti poplatek neplatí a přitom jim na jejich
kontě vzniká nedoplatek, který je vymahatelný 20 let ode dne jeho vzniku. Doporučujeme
všem, kterých se tento případ může týkat, aby si
na finančním odboru stav svého daňového konta ověřili a tím předešli nepříjemnostem s vymáháním spojeným. Informace lze též získat na tel.
č. 499 803 129 – pí Fořtová, nebo 499 803 127
– pí Drgáčová.
Nebude-li poplatek zaplacen včas nebo ve správné výši, vyměří jej správce poplatku platebním
výměrem a může jej zvýšit až na trojnásobek.
Pokud ani poté nedojde k úhradě, je přistoupeno k exekučnímu řízení. Platební neschopnost je
třeba řešit ihned např. povolením splátek nebo
posečkáním platby, aby dluhy na poplatku nenarostly do nezvládnutelných rozměrů. To ostatně
platí i o všech dalších místních poplatcích.
Příště: místní poplatek za užívání veřejného
prostranství
Alena Troblová
vedoucí odd. místních daní a poplatků

Odpověď na anonymní podání
V minulých dnech se mi na stole ocitl dopis,
ve kterém obyvatelé nejmenované části
města Trutnova žádají, abych prověřila, zda
jejich sousedé (jejich jméno není uvedeno)
platí poplatek ze psů. Z dalšího vyplývá, že
psi v noci štěkají a tím ruší celé okolí.
Z právního hlediska je řešení tohoto anonymu jasné. Daňový řád, kterým by se
mohl řídit postup ve věci úhrady místního
poplatku ze psů, uvádí, že z podání musí
být zřejmé, kdo je činí, čeho se týká a co se
navrhuje. Má-li podání vady, vyzve správce
daně toho, kdo podání učinil, aby tyto vady
odstranil, své podání doplnil apod. Jelikož
se jedná o anonym, není koho vyzvat, vady
tudíž odstraněny nebudou a podání se stane neúčinným. Ještě jasněji mluví správní
řád, kterým by se mohla řídit ta část dopisu, ve kterém si obyvatelé stěžují na štěkot
psů. Řízení není zahájeno a správní orgán
věc odloží v případě, že nelze zjistit, kdo
podání učinil. I pokud bychom se podáním
zabývali v rámci vyhledávací činnosti, chybí
některé údaje, pro identifikaci případného
poplatníka potřebné.
Prosím proto potenciální budoucí anonymy, aby se svá podání nebáli podepisovat.
Podklady z části vyhledávací nejsou daňovým poplatníkům k dispozici. Nám však
mnohdy další kontakt s pisatelem pomůže
zajistit potřebné informace ke správnému
určení daňové povinnosti. O to snad pisateli šlo. A nebo ne?
Alena Troblová
vedoucí odd. místních daní a poplatků

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne
21.2. 2011 přijalo usnesení č. 2011-5/1, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásad pro prodej...“:

budova bez čp./če.
– tech. vybavenost v ul. P. Holého
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Horní Předměstí
na st.p. 3214
78 m2
spolu se st.p. 3214
78 m2
Minimální nabídková cena je 300 000,- Kč.
Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní objekt
technické vybavenosti, má dvě oddělené části. Jedna
část je využívaná jako sklad a druhá část jako garáž
pro osobní automobil o jednom stání. Každá část má
samostatný vchod. Objekt je přístupný z asfaltové
komunikace. Budova je svou východní stěnou přistavěna k řadovým garážím.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je
složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany
kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce
musí být složena na účet města, vedený u Komerční
banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol
3629472, konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, příp. název právnické
osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „garáž
P. Holého“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské
nám. 165, 541 16 Trutnov, nejpozději do 5.5. 2011
– 12.00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu a způsob její úhrady.
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě
složena, nebude brán zřetel. Žadatel může podat
pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne
6.5. 2011 v 8.00 hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky nebo námitky písemným podáním, nejpozději však do doby
možnosti podání nabídky.
Veřejná prohlídka objektu se uskuteční dne 3.5. 2011
v 10.00 hod., sraz zájemců je před vchodem do budovy.
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne
21.2. 2011 přijalo usnesení č. 2011-3/1, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásad pro prodej…“ bez upřednostnění
nájemce:

budova bez čp./če.
– garáž v ul. Kožešnická

kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě
složena, nebude brán zřetel. Žadatel může podat
pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne
6.5. 2011 v 8.05 hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky nebo námitky písemným podáním, nejpozději však do doby
možnosti podání nabídky.
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne
21.2. 2011 přijalo usnesení č. 2011-4/1, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásad pro prodej...“ bez upřednostnění
nájemce:

budova bez čp./če.
– garáž v ul. Sokolovská
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí
na st.p. 4874
21 m2
spolu se st.p. 4874
21 m2
Minimální nabídková cena je 130 980,- Kč.
Jedná se o zděnou garáž, která je situovaná v zástavbě rodinných domů. Vjezd do garáže je po zpevněné silnici. Garáž navazuje na sousední garáž na st.p.
4573. Základy pro obě garáže jsou společné. Podlaha
je betonová. Střecha objektu je pultová s krytinou
z lepenky. V objektu není proveden rozvod el. proudu. Garáž je obsazena nájemcem.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce je započitatelná
do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že
prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího.
V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího
propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu
6015-124601/0100, variabilní symbol 3629454, konst.
symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „garáž Sokolovská“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské
nám. 165, 541 16 Trutnov, nejpozději do 5.5. 2011
– 12.00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu a způsob její úhrady.
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě
složena, nebude brán zřetel. Žadatel může podat
pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne
6.5. 2011 v 8.10 hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky nebo námitky písemným podáním, nejpozději však do doby
možnosti podání nabídky.

v obci Trutnov, v k.ú. Poříčí u Trutnova, v části obce
Poříčí
na st.p. 1298
28 m2
spolu se st.p. 1298
28 m2
Minimální nabídková cena je 132 120,- Kč.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne
21.2. 2011 přijalo usnesení č. 2011-7/1, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním bez upřednostnění nájemců, bez uplatnění 20%
slevy ze sjednané ceny:

Jedná se o objekt volně stojící garáže, který není podsklepen a má jedno nadzemní podlaží. Obvodové stěny garáže jsou provedeny ze zdiva o tloušťce 30 cm.
Podlaha je betonová. Okno je provedeno z luxfer.
Vrata jsou plechová sklopná. V objektu není proveden
rozvod el. proudu. Garáž je obsazena nájemcem.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce je započitatelná
do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že
prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího.
V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího
propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu
6015-124601/0100, variabilní symbol 3629460, konst.
symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „garáž Kožešnická“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské
nám. 165, 541 16 Trutnov, nejpozději do 5.5. 2011
– 12.00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu a způsob její úhrady.
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení

budova bez čp./če. - jiná stavba
zděné kolny v ul. Železničářská
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v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí
na st. p. 5658
160 m2
spolu se st. p. 5658
160 m2
Minimální nabídková cena je 165 000,- Kč.
Jedná se o objekt zděných kůlen (21 ks) o tloušťce
obvodové zdi 30 cm bez oken. Rozvody elektroinstalace nejsou provedeny. Střecha objektu je pultová
s krytinou z vlnitého eternitu. Kolny jsou ve špatném
technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je
složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena
v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany
prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze
strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města, vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3629463, konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „kolny Železničářská“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské
nám. 165, 541 16 Trutnov, nejpozději do 19.5. 2011
– 12.00 hodin. Nabídky lze podat i osobně.
V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její
úhrady, předpokládaný účel využití objektu, číslo
účtu pro možnost vrácení kauce a kontaktní údaje.
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne
20.5. 2011 v 8.00 hodin v malém sále v suterénu
Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být
přítomni.
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne
21.2. 2011 přijalo usnesení č. 2011-6/1, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásady pro prodej...“ bez upřednostnění
nájemců, bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny:

nebytová jednotka č. 374/10
v domě čp. 374 Lípové náměstí
v obci Trutnov, v k.ú. Poříčí u Trutnova, v části obce
Poříčí
na st.p. 406
121 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu čp. 374 Lípové náměstí a na pozemku
st.p. 406
Minimální nabídková kupní cena je 1 045 000,- Kč.
Jedná se o nebytový prostor, který se nachází v 1. NP
domu čp. 374. V domě jsou celkem dvě bytové jednotky a jeden nebytový prostor, který je předmětem
prodeje. Nebytový prostor obsahuje vstup, prostor
haly, kancelář a WC umístěné mimo nebytový prostor. Neb. prostor o podlahové ploše 82,13 m2 je
obsazen nájemcem (Česká pošta, s.p.) s uzavřenou
nájemní smlouvou na dobu neurčitou.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je
složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany
kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena bezhotovostním převodem na
účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3629468, konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „374/10
Lípové náměstí“ zasílejte v uzavřených obálkách
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída,
Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, nejpozději do
19.5. 2011 – 12.00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její
úhrady a předpokládaný účel využití objektu. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel. Žadatel může podat pouze
jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne
20.5. 2011 v 8.05 hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky nebo námitky písemným podáním, nejpozději však do doby
možnosti podání nabídky.
Bližší informace poskytuje majetkový odbor Městského úřadu Trutnov ve IV. patře, kancelář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje
rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit či změnit
podmínky.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

zprávy z města
Terénní pracovníci nalezli a bezpečně zlikvidovali
154 injekčních stříkaček
Terénní pracovníci Kontaktního centra RIAPS
Trutnov v loňském roce v ulicích měst na Trutnovsku sebrali a bezpečně zlikvidovali 154
injekčních stříkaček. Terénní pracovnice Barbora Tichá k tomu uvádí: „Naše práce není
jen o poskytování služeb uživatelům drog, ale
také o ochraně veřejnosti před možnými riziky, která může odhozená stříkačka představovat. Proto pravidelně monitorujeme místa,
kde se odhozený materiál vyskytuje častěji,
případně kde by se dle našich zkušeností objevovat mohl. Nalezneme-li pohozenou jehlu,
bezpečně ji sebereme a odvezeme k odborné
likvidaci. V rámci ochrany veřejného zdraví
spolupracujeme s městskou policií, technickými službami a správou lesů a parků.“ Pracovníci služby pravidelně monitorují veřejná
místa ve Vrchlabí, Dvoře Králové nad Labem,
Hostinném a Trutnově. Kontaktní centrum
v roce 2010 od klientů přijalo a bezpečně
zlikvidovalo více než 57 tisíc kusů injekčních
stříkaček. „Je patrné, že díky této službě se
pouhý zlomek stříkaček objevuje v ulicích
měst,“ doplňuje Tichá.
„Aktivity Kontaktního centra jsou finančně
podporovány z fondů Evropské unie v rámci
individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. To zaručuje

službě určitou finanční stabilitu v období několika let. Další nezbytné finanční prostředky
služba získává z dotačních titulů, příspěvku
zřizovatele a příspěvků obcí. Službu Kontaktního centra v loňském roce využilo 250 klientů, z toho téměř 40 rodičů a osob blízkých
uživatelům návykových látek. Klientům bylo
v rámci 2600 kontaktů poskytnuto více než
6700 služeb. Hlavní užívanou drogou v našem regionu je pervitin, v menším množství
se užívají opiáty včetně heroinu,“ seznamuje
s detaily drogové scény vedoucí služby Ondřej
Čalovka.
Pracovníci služby vyzývají veřejnost ke spolupráci. „Uvidíte-li pohozené stříkačky, kontaktujte nás na čísle 731 441 269 a informujte
o místě nálezu. Pracovníci se na okolí nálezu
zaměří. Budou ho průběžně sledovat a zjišťovat, zda se jedná o ojedinělý případ, případně
o místo, kde se odhozený infekční materiál
vyskytuje pravidelně,“ žádá terénní pracovnice Barbora Tichá.
Kontakt:
RIAPS Trutnov – Kontaktní centrum
Procházkova 818, 541 01 Trutnov
tel. 499 828 144, 731 441 267
e-mail: harm.reduction@riaps.cz, www.riaps.cz

Poznávání IZS
Třída Včeliček z Mateřské školy Srdíčko se
v rámci Školního vzdělávacího programu věnovala poznávání Integrovaného záchranného systému. Děti měly možnost zapojit se
do programu Českého červeného kříže v Úpici, který formou her, soutěží či divadelního
představení „Alenku bolí bříško“ přibližuje
dětem, jak pomoci kamarádovi, který je zraněný, poskytnutím první pomoci, jak pečovat
o své zdraví a co je dobré jíst, aby nás bříško
nebolelo. Druhou návštěvou v rámci projektu
byla návštěva Sdružení dobrovolných hasičů v Trutnově Horním Starém Městě. Zde si
děti prohlížely vybavení zásahových vozidel,
měly možnost prohlédnout si hasičské hadice, přilby, sedět v hasičském voze či si na sobě
vyzkoušet vakuové dlahy. Posledním místem,
které děti navštívily, byla Oddělení kriminální policie ČR a Státní policie ČR v Trutnově.
Zde měly děti možnost prohlédnout si práci
a materiály kriminalisty. Viděly, jak se snímají
otisky prstů, hledají a zajišťují stopy u trestných činů či fotografují pachatelé kriminální
činnosti. Prohlédly si také nová vozidla Policie ČR a celu předběžného zadržení. Mateřská škola Srdíčko by chtěla tímto velice
poděkovat Českému červenému kříži, Sboru
dobrovolných hasičů a Policii ČR v Trutnově
za velice vstřícné přijetí a názorný a zajímavý
program, který si pro děti připravily.
Mgr. Lenka Šimůnková

TÁBOR POD VYSÁKEM 2011

Obchodní akademie Trutnov
zařízení je, že je lze využívat jako běžný počítač pro práci s kancelářským a výukovým softwarem, internetem a multimédii, ale studenti
je mohou ovládat dotykově jako dnes již běžné
dotykové telefony, tablety apod. Obsah pro tato
zařízení zajišťují lektoři vytvářející pracovní listy
pro jednotlivé jazyky, konverzace a e-learning.
V roce 2010 byl z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost podpořen náš
projekt s názvem „Moderní metody a formy při
výuce cizích jazyků na Obchodní akademii Trutnov“ (CZ.1.07/1.1.05/03.0040). Realizace projektu přispěje nejen ke zvýšení kvality výuky cizích
jazyků, ale i českého jazyka a dalších předmětů.
Na uskutečnění programu, který byl vybrán
s dalšími devatenácti z celkem pětašedesáti
žádostí, bylo vyčleněno přes 2,2 milionů korun, financují ho strukturální fondy EU spolu
se státním rozpočtem ČR a personálně ho zajišťuje sedm lektorů jazykových předmětů plus
ekonom a manažer.
Cílem projektu je zlepšení komunikačních dovedností a motivace studentů naší školy pomocí
modernizace učebních metod a vybavení školy. Ke stávajícím čtyřem počítačovým učebnám
s projektory přibyly dvě učebny s audiovizuální
technikou (tj. počítač s interaktivní tabulí nebo
velkoplošnou obrazovkou). Výhodou těchto
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Grant probíhá ve třech fázích. Od října 2010
připravujeme pracovní listy, od února 2011 se
realizují výukové programy a v březnu 2012 pojedou dvě skupiny nejúspěšnějších studentů na
týdenní zahraniční pobyt. Po ukončení grantu
škole zůstane technika, připravené materiály
a „know-how“ k tomu, aby se v této názorné
„škole hrou“ mohlo dále pokračovat.

Tábor Pod Vysákem je klasický stanový tábor
pro děti od 8 let do 15 let pořádaný Okresním
sdružením hasičů Trutnov. Hlavní zaměření
však není ryze hasičské, pro děti je připraven
zajímavý program rozvíjející jejich fantazii
a dovednosti. Základna se nachází v překrásném prostředí Chráněné krajinné oblasti
Broumovsko.
Termín: neděle 17.7. – sobota 30.7. 2011
Místo: táborová základna Pod Vysákem na
okraji města Stárkov, okr. Náchod
Ubytování: v dvoulůžkových stanech s dřevěnou podsadou a pevnou podlážkou, pro
nejmenší možnost ubytování ve srubech.
V tábořišti je k dispozici: kuchyň, prostorná
jídelna, umývárna, WC, hřiště pro míčové hry
a požární nádrž.
Cena: 3 200,- Kč (ubytování, strava 5x denně,
pitný režim, pojištění, dozor vyškolených vedoucích a zdravotníka, výlety, hry, ceny)
Program: Hlavní motto letošního tábora zní
„Z filmu do filmu“. Děti zažijí každý den jiné
dobrodružství, stejně jako hlavní hrdinové
v oblíbených filmech. Prostřednictvím poutavých her, zábavných soutěží a zinscenovaných
představení zažijí příběhy z dávné minulosti,
ale i daleké budoucnosti. Mezi aktivitami,
které probíhají zejména v okolní přírodě, nechybí ani slaňování v prostředí pískovcových
skal a koupání, děti se mohou těšit na večerní
diskotéky, country bál, akce záchranářů a další zajímavosti.
Kontakt: Okresní sdružení hasičů Trutnov, Na
Struze 30, 541 01 Trutnov
tel.: 724 908 849, 724 869 998, e-mail: oshtu@
seznam.cz
Přihláška ke stažení na: www.oshtu.cz

Manželská a rodinná
poradna RIAPSu Trutnov
Od ledna tohoto roku se rozběhly aktivity trutnovského RIAPSu v nových prostorech, které jsou výsledkem projektu
„Regionální institut ambulantních psychosociálních služeb, rekonstrukce objektu Procházkova 818, Trutnov“. Projekt byl financován z ROP NUTS II SV
a prostředků Královéhradeckého kraje.
Realizován mohl být i díky podpoře města Trutnova, které bylo původním vlastníkem dnes zrekonstruované budovy.
„RIAPS“ zahrnuje
pět samostatných
programů, které spolu spolupracují a jejichž činnost na sebe může v případě potřeby i navazovat.
Jednou ze služeb je manželská a rodinná
poradna (registrovaná sociální služba).
Nabízí jednotlivcům, párům či rodinám
pomoc při řešení problémů ve vzájemných vztazích, odborné psychologické
a etopedické poradenství, obecné i odborné poradenství sociální, individuální,
párové, rodinné a skupinové psychoterapie či doplňkové terapeutické aktivity,
např. v rámci tvůrčí dílny. Mezi její cíle
patří odkrytí a následné řešení problémů
v mezilidských vztazích, uchování prostředí pro zdravý vývoj dětí v rodinách,
snížení negativních následků vzniklých
rozpadem rodinné konstalace, doprovázení v případě rozvodu, pomoc (rada)
a podpora v tíživých životních situacích
(např. nezaměstnanost, zhoršení zdraví,
tíživá finanční situace, mezigenerační
problémy, potíže s výchovou dětí a řada
dalších zátěžových situací).
Služby poraden jsou poskytovány bezplatně a bez nutnosti jakéhokoliv doporučení. Mlčenlivost, diskrétnost a profesionalita jsou samozřejmostí, služba
může být poskytnuta i anonymně. Služby jsou poskytovány všem, kteří jsou
v obtížné životní situaci a chtějí ji konzultovat a řešit.
Specifikem poradny je práce s dětmi hyperaktivními, obtížněji zvladatelnými,
dětmi s poruchami chování. Nabízí i poradenskou činnost pro pracovníky škol
či pracovníky dalších spolupracujících
organizací, zajistit lze na přání i interaktivní besedy pro žáky či studenty. Opakovaně zde stážují i studenti VOŠ či VŠ.
Poradna pracuje v součinnosti s řediteli
a výchovnými poradci škol našeho regionu, s lékaři, pediatry, kurátory, pracovníky probační a mediační služby a soudu.
Již 15 let pořádáme léčebně výchovné
pobyty pro děti vyžadující zvláštní péči,
které však zařízení finančně velmi zatěžují a při úsporných opatřeních jim
hrozí, že již nebudou moci být hrazeny
z rozpočtu zařízení. Vzhledem k tomu,
že pokud by měla být celková částka
rozpočítána rodičům, stala by se pro
řadu z nich tato aktivita nedostupnou,
obrací se zařízení na všechny, kteří by
byli ochotni ji podpořit. Firmám i jedincům, kteří se rozhodnou tuto službu
podporovat, předem děkujeme.
Kolektiv poradny
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Nadstandardní výuka informačních a komunikačních
technologií na SPŠ Trutnov
Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101,
je školou s nadstandardní výukou informačních
a komunikačních technologií v kraji i celé České
republice.
„Důkazem, že výuku informačních a komunikačních technologií (dále jen ICT) směřujeme správným směrem, je skvělé umístění našich žáků nejen v regionálních, ale i celostátních soutěžích.
Od listopadu 2010 se žáci školy zúčastnili dvou
soutěží v oblasti ICT a jedné v oblasti strojírenství
s využitím ICT a ve všech zaznamenali skvělé výsledky. Do vybavení učeben výpočetní techniky
a počítačové sítě každoročně v rámci modernizací investujeme významné prostředky. V neposlední řadě je na místě zmínit kvalifikaci učitelů
ICT, bez kterých by takových úspěchů nebylo
možné i s tou nejmodernější technikou dosáhnout,“ uvedl ředitel SPŠ Trutnov Vladislav Sauer.
V první z výše zmíněných soutěží „O nejlepšího
školního ajťáka v republice“, pořádané serverem
Grunex ve spolupráci s portálem PCtuning.cz
a pražskou počítačovou hernou Battlezone, získal Jan Bareš (žák 2. ročníku oboru elektronické
počítačové systémy) v republikovém finále v Praze celkové 9. místo z více než 4 tisíc žáků z bezmála 70 středních škol v ČR. Jednalo se o znalostní soutěž pro žáky středních škol ČR, ve které
žáci odpovídají na otázky na téma software,
hardware, sociální sítě a moderní technologie.
Skvělý úspěch zaznamenal rovněž Matěj Vaňátko (žák 4. ročníku oboru elektronické počítačové
systémy), který skončil na 3. místě v soutěži Networking Academy Games mezi žáky středních
škol a studenty Vyšších odborných škol z České i Slovenské republiky. Soutěže se zúčastňují
žáci a studenti škol, které jsou zapojeny v mezinárodním vzdělávacím programu Cisco Networking Academy. Tento program je zaměřen
na výuku budování a správy počítačových sítí.
Za zmínku zcela jistě stojí, že se Matěj Vaňátko
umístil v této soutěži celkově na 17. místě z počtu 63 studentů, včetně 49 studentů z vysokých
škol! Za ním se tak umístila celá řada vysokoškoláků studujících informační technologie.
V neposlední řadě Jiří Jankele (žák 4. ročníku
oboru strojírenství - počítačová grafika) v soutěži Autodesk Academia Design 2011 ve Frýdku‑Místku obsadil skvělé 2. místo v kategorii
„Modelování ve 3D“ v programu Autodesk Inventor (viz obrázek). Soutěže se zúčastnili žáci
z 27 středních škol České i Slovenské republiky.
Více informací naleznete na internetové adrese:
http://www.spstrutnov.cz
Střední průmyslová škola,
Trutnov, Školní 101
VAŠE SPOJENÍ SE VZDĚLÁNÍM

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická 536, Trutnov 2
(vchod vedle I. stupně, za Kauflandem)

PRAVIDELNÝ PROVOZ ŽELVIČKY PO – PÁ 9 – 12 h
(v případě zájmu lze domluvit pobyt v Želvičce
i po 12. h)
PONDĚLÍ
BUDULÍNEK - 8:30 – 11:30 h (více se dočtete v samostatné rubrice „Budulínek“)
MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI
- 10 – 11:30 h
ZUMBA - 19 – 20 h - má původ v Kolumbii, od poloviny 90. let se rychle rozrůstá po celém světě.
Fitness party kombinuje s prvky latinsko amerického tance a aerobiku.
ÚTERÝ
VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
KULIHRÁŠCI - od 9:30 h - cvičení rodičů s dětmi
od 1,5 do 2 let
RARÁŠCI - od 10:30 h - cvičení rodičů s dětmi od 2 let
PILATES - 19 – 20 h - vhodné cvičení po porodu
STŘEDA
VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
KLUBÍČKA - od 9:45 h - cvičení rodičů s dětmi od
6 měsíců do 1 roku
od 11 h - cvičení rodičů s dětmi od 1 do 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 - hravé zpívání, hra na hudební nástroje, tanečky …
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:
- 4. 4., 11. 4., 18. 4. MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI
- pro těhotné!
- bližší informace u lektorky kurzů: Mgr. Iva Bolehovská - tel. 605 414 719, brzla@seznam.cz
- 13. 4. PRODEJ NOVÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK
- 9 – 17 h
- prodej nového dětského oblečení, vše co k očekávanému létu patří - trička, kraťasy, tepláky,
plavky, potřeby k vodě …
- můžete přijít i s dětmi, pro ty budou k dispozici
po celý den herničky
- 16. 4. ZÁHADA VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA
- více informací na našich stránkách
Na vaši návštěvu se těší Lenka Kuchařová.

NABÍDKA POBYTU
S MATEŘSKÝM KLUBEM „Želvička“
www.zelvicka.webnode.cz

Náhled na soutěžní téma POWERBALL v modelování ve 3D

TÁBOR S ŽELVIČKOU
Místo konání: Hotel Jizera Horní Sytová
(www.jizera.pionyr.cz)
Termín: 13. 6. – 17. 6. 2011
Věková kategorie: určeno pro maminky s dětmi
do 6 let
Cena poukazu:
dospělý - 1.540,- Kč
dítě do 3 let - 1.260,- Kč
dítě nad 3 roky - 1.420,- Kč
dítě bez nároku na lůžko se stravou - 740,- Kč
děti bez nároku na stravu a lůžko (miminka)
- zdarma
Při vyzvednutí přihlášky je vybírán nevratný rezervační poplatek 500,- Kč – tato částka bude následně odečtena od ceny poukazu!
Hlavní vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ
Zaměření: EŤÁNEK [íťánek]
Jen jednou za rok se poštěstí, že můžeme spatřit
kamaráda Eťánka, který přilétá z daleké planety
„Dobrá nálada“. Má vždy připravené legrační
soutěže, hry i výlety pro děti, které mají rády zábavu, pohyb a nebojí se žádné „práce“.
Další informace a přihlášky na tento pobyt žádejte přímo v MK Želvička nebo na tel. 777 305 027
u L. Kuchařové!

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje
Putování zelenou planetou
Termín:
sobota 23. 4. 2011, start
mezi 14.00 a 15.00 hod.
Místo:
sraz účastníků je u restaurace „Dvoračka”
v Trutnově
V rámci akcí ke Dni Země připravil Klub
instruktorů při SVČ pro děti a jejich rodiče
odpoledne plné zábavy a soutěží.
Děti společně s rodiči projdou vytyčenou
trasu se soutěžními stanovišti. Splnění
úkolu na stanovišti bude doloženo razítkem do startovního lístku soutěžního
týmu. Každý, kdo v cíli předloží lístek s razítky všech stanovišť, obdrží pamětní list
z akce a malý dárek.

Barevné výlety
Tři samostatné výlety pro děti od 6 do 10 let.
Termín: pondělí 4. července 2011
• Návštěva hasičské stanice
• Muzeum Podzemí Krkonoš a naučná
stezka v Černém Dole
• Lanový park v Janských Lázních
Termín: čtvrtek 7. července 2011
• Výlet do Šťastné země - dětský zábavní
areál
• Muzeum panenek a medvídků
Termín: pátek 8. července 2011
• Labyrint loutek Hradec Králové
Udělejte si loutku a vyzkoušejte si, jak se
dělá divadlo.

Barevný týden
Tento projekt je spolufinancován Královéhradeckým krajem.

Plavba na velikonoční ostrov
Výtvarná keramická dílna pro děti od 6 do
10 let. V ceně programu materiál, vypálení výrobku a čokoládové překvapení od
velikonočního zajíce. Program zajišťují
lektorky Jana Lančová a Ludmila Rosiová.
Termín: čtvrtek 21. dubna, 9.00 – 12.00 hod.
Místo: SVČ Trutnov, R. Frimla 816

Letní výlety a tábory

Cena: 200,-Kč
S sebou pracovní oblečení a přezůvky.
Kontakty:
Ludmila Rosiová, 724 180 505, Jana Lančová, 721 580 421, bezinky@bezinky.cz
Přihlášení: tel. 731 610 519 nebo v recepci
SVČ Trutnov do 20. dubna 2011.

centrem UFFO ve 20:00 hodin,
lampiónový průvod vyrazí kolem 20:15

Příměstský tábor
1. turnus		
11. - 15. července 2011
2. turnus		
22. - 26. srpna 2011

Taneční tábor
Pobytový:
Příměstský:

16. - 23. července 2011
18. - 22. července 2011  

Indiánské léto
Klasický stanový tábor na táborové základně Bokouš v Podkrkonoší.
Termín:		
13. - 27. srpna 2011

Poděkování
Touto cestou bychom rádi poděkovali níže
uvedeným partnerům za materiální podporu Jarního plesu. Do slosování přispěly
tyto trutnovské fi rmy a organizace: CK T
Split Tour v Trutnově, Stříbrnictví v Jihoslovanské ulici, Krámek s čajem v Palackého
ulici, TK obaly Trutnov, Restaurant City,
Slaměnka v Bulharské ulici, Zahradnictví
Mečíř, Pizzamania, Věra Valnohová - dámské prádlo, Cukrárna na Polské, Krásný
domov.cz, Artfuture, s.r.o., ve Spojenecké
ulici, Sport Centrum Olymp, Studio styl kosmetické služby, Floristická střední škola
z Hradce Králové, Cyklo world, Coal-box,
Řeznictví a uzenářství Hampl, Kadeřnictví
U kostela, Linia Trutnov, Libor Šrol - prodej
masa a uzenin, Radio Černá Hora, BScom,
s.r.o., Pekařství Wlotzková, Pe-Ko, Autopřípravky, s.r.o., a Penzion Pohoda. Velmi si
vážíme vstřícnosti města Trutnova a spolupráce Společenského centra UFFO Trutnov.

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
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Bene Dance Art Team

pohledy do minulosti

Historický úspěch sportovního
tanečního klubu

Život Trutnova v druhé polovině 18. století
I při své druhé cestě Podkrkonoším na podzim
1771 si císař Josef II. velmi pozorně všímal významného strategického postavení trutnovské
krajiny. Uvažoval i o zřízení rozsáhlých kasáren
v Trutnově. V následujícím roce se zdála být
jeho představa reálná. V případě stavby kasáren bylo ale nutné najít vhodné místo, které by
příliš nezatěžovalo uliční provoz a obchodní
život města, zvláště při týdenních a výročních
trzích. Vhodné místo se jevilo v blízkosti Střední brány nedaleko dnešní pošty. Podle návrhu
stavebního mistra Johana Inschlera bylo nutné
najít místo k výstavbě kasáren pro 200 pěšáků.
Náklady na výstavbu kasáren s cvičištěm předpokládaly vykoupení čtyř měšťanských domů
za 1 500 zlatých. Využít by se dal i dům primátora Johana Jiřího Zechtzského, velký objekt
čp. 77 s pěti obývanými místnostmi, se dvěma
kvelby, s rozsáhlou zahradou se studní a se
stájemi pro osm koní. Za svůj dům požadoval
4 500 zlatých. K výstavbě kasáren třeba uvést,
že město by po válkách o Slezsko nemohlo
nijak podstatně na stavbu přispět. Vojenská
a úřední komise v této době uvádí i možnost
zakoupení jiných sedmi domů v hodnotě
3 200 zlatých. Město mělo ale zároveň zjistit,
zda by se ve městě případně nenašly některé
jiné vhodné objekty pro kasárna.
Tyto složitosti a finanční situace města však
výstavbu kasáren i jakékoliv možné opevňování Trutnova ztěžovaly. A tak v roce 1772 ke
stavbě kasáren nedošlo. Bylo to osm let před

(cca po čtyřiceti letech ,,A” třída v Trutnově)

položením základního kamene v říjnu 1780
pro pevnost Ples při soutoku Labe, Metuje
a Úpy u Jaroměře s posádkou 10 000 vojáků.
Na této stavbě s náklady deseti milionů zlatých
pracovalo i 10 000 vojáků a dále 200 horníků
při hloubení podzemních prostor. Mnoho dělníků sem přišlo tenkrát z celé Evropy. Pevnost
dostala po smrti císaře jeho jméno – Josefov.
V témže roce se začalo při řece Ohři u Litoměřic na ploše 398 hektarů s budováním další
vojenské pevnosti pro 10 000 vojáků. Ta byla
pojmenována jménem císařovny Terezín. Obě
rozsáhlá pevnostní zařízení pro zajištění severovýchodní hranice s Pruskem (pevnost Hradec
Králové stála již od 60. let 18. století) však, jak
ukázal měnící se způsob válčení, už nedostačovala. S ohromnými náklady a počty dělníků
probíhaly tyto stavby v době, kdy už začínalo
být jejich využití a hodnota problematické.
Způsob vedení válek se revolučně měnil, pevnosti ztrácely svůj význam. Potvrdila to i prusko-rakouská válka v roce 1866, která se bojům
v městských pevnostech už vyhýbala.
Pro válečné operace a vedení bitev se prosazovalo poznání, že je nutné mít dobrý přehled o přírodním terénu. O tom Marii Terezii
přesvědčoval i zkušený maršál Daun. Ta také
proto po skončení sedmileté války s Pruskem
v roce 1763 nařídila provádět v celé monarchii
vojenská kartografická zakreslení krajiny.
Antonín Just

s p o rt
Když halou duní pálky
O víkendu 19. a 20. února duněly halou ZŠ R.
Frimla pálky dvou turnajů, pořádaných Rytíři
Trutnov ve spolupráci se SVČ Trutnov a týmem (j)ELITA.
Sobotní dopoledne a časné odpoledne patřilo turnaji žáků v softballu, kdy domácí Rytíři
poprvé okusili hru „z nadhozu“. Proti malým
rytířům se postavily extraligové žákovské
týmy SK HSM Trutnov (žákyně), Duhovka SVČ
Břeclav (žáci) a Klackaři Kostelec nad Orlicí.
Rytíři s těmito týmy bojovali jako o život, ale
na ostřílené soupeře nestačili. Mnohem větším smolařem turnaje ale byla děvčata z Horního Starého Města. Ta si drobnými chybami
v závěru zápasů pokazila postup do finále
proti bezkonkurenčním Klackařům, kteří
podle předvedených výkonů budou hrát v extralize v horní polovině tabulky.
Vítězi všech zápasů, včetně finále, se stali
Klackaři z Kostelce nad Orlicí. Druhá skončila
Duhovka SVČ Břeclav, třetí SK HSM Trutnov
a čtvrté místo patřilo domácímu týmu malých
Rytířů.
Sobotní pozdní odpoledne a celá neděle
pak patřila turnaji v halovém slowpitchi osmičlenných smíšených družstev, ve kterém se
představili hráči od úplných začátečníků po
extraligové borce z řad softballových i baseballových týmů z našeho regionu.
Líté boje přinesly i překvapivé výsledky, a to
především semifinálové prohry favoritů Spark
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BAK Mladé Buky. Všechna utkání měla velmi
vysokou úroveň, a tak se zdá, že v příštím roce
bude nutné přitvrdit na pravidlech, která byla
pro letošek poměrně benevolentní k počtu
žen v týmech a výměně hráčů mezi týmy.
Překvapením turnaje byla semifinálová účast
Rytířů Trutnov (rodiče a trenéři mladých hráčů) a naopak neúčast týmu (j)ELITA v horní čtyřce (o kterém rozhodly dva obdržené
body). Oživením turnaje byl start lehce posíleného družstva kadetek SK HSM Trutnov.
Vítězem celého turnaje se, se svou takřka neprůstřelnou obranou, stali Klackaři Kostelec
nad Orlicí, čímž oba poháry za první místo
skončily v jejich sbírce.
Pořadí:
1. Klackaři Kostelec nad Orlicí
2. Táhla Police nad Metují „2“
3. Spark BAK Mladé Buky
4. Rytíři Trutnov
5. Táhla Police nad Metují „1“
6. (j)ELITA
7. SK HSM Trutnov
-rk-

EXCELSIOR ŽBL BASKETBALISTEK
ČTVRTFINÁLE PLAY OFF
První zápasy série v Trutnově - středa 30.3.,
čtvrtek 31.3. 2011, začátky v 18.00 hod.
www.bktrutnov.cz

Tanečníci z Bene Dance Art Teamu pod vedením profesionálního tanečníka Waltera
Elscheka jr. dosahují na závodech po celé České republice skvělých výsledků, a tím reprezentují nejen tento špičkový klub, ale i město Trutnov. Sportovní pár Radovan Šreiber
s Markétou Kašparovou jako první v Trutnově získal výkonnostní třídu A v latinskoamerických tancích, což znamená, že je čeká
boj o nejvyšší mezinárodní třídu. Současně
jsou držiteli třídy B v tancích standardních.
Za BDAT dále soutěží Tomáš Martin a Lenka
Doležalová, další pár třídy A v latině a D standard, Michal Říha a Martina Haničáková B latina a C standard. Taneční klub se neustále
rozvíjí. Svědčí o tom i další páry hlavní kategorie, ale zejména přípravka pro taneční klub
naplněná juniorskými páry, které se usilovně
připravují na vstup do sportovního klubu.
V tomto sportu jsou výkonnostní třídy rozděleny na (D, C, B, A, M), k dnešnímu dni BDATTrutnov získal (D, C, B, A). Sportovní páry si
tak daly krásný dárek k tříletému výročí založení tanečního klubu.
WalterDancing Taneční Centrum Trutnov
stejně jako v minulých letech i v loňském roce
vynikajícím způsobem prezentovalo taneční
sport v Trutnově formou závodů ve sportovních tancích, které se již po několikáté konaly
na ZŠ Mládežnická. Vůbec poprvé v historii
města Trutnova se zde uskutečnilo Mistrovství
České republiky profesionálů ve standardních
a latinsko-amerických tancích (Czech Professional Open Championships), konané v nově
otevřené hale ZŠ Komenského. Této akce se
účastnily nejlepší páry České republiky, Slovenska, Polska a Německa. V programu tohoto večera mohla přeplněná sportovní hala
vidět nejen nové mistry České republiky, ale
i doprovodný program, ve kterém nechyběli
zpěváci z muzikálu „Pomáda” a „Kleopatra”,
ale i skvělý imitátor P. Jablonský.
Bene Dance Art Team ve spolupráci s Domem
kultury Trutnov založily Trutnovskou taneční
akademii, přehlídku trutnovských tanečních
kroužků a tanečních skupin, na kterou vzpomíná nejeden účinkující i divák. Letos se na ni
opět můžeme těšit a určitě každému účastníkovi zpříjemní poslední dny školního roku.
Na této akci bude opět tančit dětská skupina
Animals a dívčí taneční skupina. Zde se poprvé představí i juniorská přípravka klubu
BDAT v latinsko-amerických tancích. Taneční
centrum se rozrostlo o novou taneční skupinu moderního a výrazového tance s názvem
CAT’S, která se bohužel akademie nezúčastní.
Ale bude vystupovat na ukončení školního
roku SZŠ Trutnov.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat všem,
kteří nám pomáhají vytvořit dobré podmínky pro tento sport, a přispívají tak ke kvalitní
přípravě sportovců a reprezentantů našeho
města. Naše velké poděkování všem je v programu Trutnovské taneční akademie. Tímto
Vás srdečně zveme ve dnech 24. – 25. června na dopolední představení v 8.30 hod.
a v 10.30 hod. pro základní školy a na odpolední v 17.00 hod. pro veřejnost. Přijďte mezi
tanečníky, jste zváni!
Walter Elschek jr.
vedoucí a trenér BDAT, WDTCT

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

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

ODDÍLY

Zimní stadion:

Bike Hall Contest no VII.

Zimní stadion 27. března ukončil svoji již
8. sezónu pod hlavičkou provozovatele TJ
LOKO TRUNTOV, o. s. Velice rádi bychom
touto cestou poděkovali všem návštěvníkům
zimního stadionu, kteří si našli cestu ať už
na veřejné bruslení nebo na zápasy místního
klubu HC Trutnov či na curling. Nelze opomenout poděkovat všem učitelům a rodičům,
kteří umožnili svým dětem návštěvu naší celoroční „Dopolední školičky bruslení“, a sportovcům z ligy neregistrovaných PHL. Několik
zajímavých čísel: od září 2010 do února 2011
nás navštívilo v době bruslení veřejnosti
5 810 dospělých, 2 575 dětí, bylo nabroušeno
520 párů bruslí a 691x byly zapůjčeny brusle
z naší půjčovny. Těšíme se na Vás opět v září.
Pracovní kolektiv zimního stadionu

Bike Hall Contest bude již posedmé na zimním stadionu v Trutnově. BHC se stal tradiční
megaotevíračkou bikové sezóny u nás. Jedna
z největších indoor bikových akcí u nás samozřejmě nechybí v bikovém kalendáři ani
letos. Tři dny plné toho nejlepšího parkového
ježdění, plno známých a kamarádů, nekonečné množství „nekonečných“ parties. To je
trutnovský Bike Hall Contest, který proběhne
klasicky v prostorách trutnovského zimního
stadionu. Celá show odstartuje již ve čtvrtek
5.5. 2011 tréninkovým dnem. Pro veřejnost se
pak brány zimního stadionu otevřou v pátek
6.5. 2011. Celá akce pak končí po dlouhých
třech dnech sobotním finálovým dnem. Můžete se těšit na nejlepší jezdce z celé Evropy.
Více informací na www.bikehallcontest.com

Krytý bazén:
Nové kurzy od dubna:
Plaváni kojenců a batolat – informace
a přihlášky N. Lisá, 736 677 236,
lisa@lokotrutnov.cz
Plavání rodičů s dětmi – informace
a přihlášky J. Mošna, 603 441 334
Minipřípravka pro 5 - 6leté děti – informace a přihlášky R. Viková, 737 224 547

Turbosolárium v prostorách
krytého bazénu
Na plesy a jaro se opalujte na nejlevnějším
turbosoláriu 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

Sportovní centrum Sokolovna
a sportovní areál Na Nivách
Využijte široké nabídky sportovních aktivit
v těchto centrech, které nabízejí nejen pronájmy tělocvičen, ale i horolezecké stěny a ricochetu.
Aktuální rozpis volných termínů pro Vaše aktivity naleznete na www.lokotrutnov.cz

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

Důvod změny
provozních hodin

BAZÉN
čas pro veřejnost

SAUNA, FITNESS
čas pro veřejnost

Leden - prosinec 2011
Plavání veřejnosti rozšířeno na 8.00 - 13.00 (k dispozici vždy minimálně 1 dráha)
Úterý
19.4. 2011

Krajský pohár

5.45 - 8.00 14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Čtvrtek
21.4. 2011

Velikonoční prázdniny

5.45 - 13.00 14.00 - 17.00
19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Pátek
22.4. 2011

Velikonoční prázdniny

5.45 - 17.00
19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Pondělí
25.4. 2011

Velikonoční pondělí

ZAVŘENO

ZAVŘENO

Úterý
26.4. 2011

Krajský pohár

5.45 - 8.00 14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Více na: http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/kryty-bazen
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JUDO
Mezinárodní turnaj žáků v judu na XXX. ročníku VC
Bratislavy
5.3. 2011 se na Slovensku konal mezinárodní turnaj
žáků v judu. Do Bratislavy se sjely kluby z celého Slovenska, týmy z Polska, Maďarska, Rakouska a Čech.
Českou republiku reprezentovaly pouze tři kluby.
Mezi nimi i oddíl Judo Lokomotiva Trutnov. Více na:
www.lokotrutnov.cz/oddíly/judo
BOX
Mistrovství ČR kadetů a školní mládeže v boxu
Ve dnech 25. - 27.2. 2011 se konalo mistrovství ČR
kadetů a školní mládeže v boxu. Tohoto turnaje se
za BC Lokomotiva Trutnov zúčastnili Marcel Pachl mládež 12 let, váha 40 kg, Ota Rücker - Kadet, váha
57 kg a Lukáš Herák - Kadet, váha 60 kg. Více na:
www.lokotrutnov.cz/oddíly/box
AIKIDO
Mezinárodní seminář aikido - Žatec, 25. - 27.2. 2011
Poslední únorový víkend se za spolupráce České
ferderace aikido (ČFAI) a Aikido clubu Žatec uskutečnil Mezinárodní seminář aikido vedený francouzským učitelem, panem Joelem Roche (6. Dan Aikido), který je zároveň technickým poradcem České
federace aikido. Tento seminář se v Žatci uskutečnil
již pošesté a jako vždy se na něm sešlo přibližně na
sedmdesát aikidistů, mezi kterými nechyběli ani
zástupci trutnovského oddílu. Nábor nových členů
do oddílu aikido probíhá průběžně po celý rok. Více
na http://lokotrutnov.cz/oddily/aikido
MUAY – THAI
V. kolo WINDY CUPU - seriál MČR - thaiboxu a MMA
- Praha
20.2. 2011 se v Praze konalo již 5. kolo WINDY
Cupu, kde jsme měli po delší odmlce opět tři zápasníky, kterým se skvěle dařilo a všichni tři zvítězili.
Michal Fiala – 72,5 kg - prolomil své smolné období
a v pěkném komplexním zápase zvítězil. Ondřej
Marvan – 72,5 kg - ostrý a tvrdý zápas od začátku
a komplexní boj až do poslední vteřiny zápasu a
Ondrovo jasné vítězství. Jakub Klauda – 86 kg - měl
konečně soupeře a opět ukončil teprve svůj druhý
zápas před limitem. Více na www.lokotrutnov.cz/
oddíly/muay-thai
ZUMBA
APRÍLOVÁ ZUMBA PARTY
30.4. 2011 – to je termín, který si všechny dejte do
svých kalendářů. Chystáme další, v pořadí již třetí
ZUMBA „party“ s podtitulem - Čarodějnická, tentokrát se dvěma mužskými instruktory. Poprvé se
v Trutnově představí Vojta Červinka a Vilém Matyáš,
kteří se už velmi těší, že si s vámi zatančí. Více čtěte
na: www.lokotrutnov.cz/ oddíly/zumba
PLAVÁNÍ
Plavkyně ovládly první kolo družstev i bez Řehůřkové, která oznámila konec
Jednoznačným vítězstvím a postupem do semifinále
skončilo vystoupení trutnovských plavkyň v úvodní části mistrovské soutěže družstev. V oblastním
kole ve Vysokém Mýtě si ženské áčko zajistilo první
příčku výkonem 17 255 bodů. Trutnovské plavkyně
o 193 bodů překonaly loňský výkon, kdy v jejich sestavě ještě figurovala Alžběta Řehůřková. Dlouholetá jednička Lokomotivy však poté přerušila kariéru.
Jedenadvacetiletá Řehůřková třikrát startovala na
evropském šampionátu a v historii oddílu stále nenajdete úspěšnějšího závodníka.
Elhenická si broukala waka-waka a doplavala si
mezi dálkařkami pro bronz
Trutnovské plavkyně Martina Elhenická a Jana
Zaplatilková se vydaly zastupovat oddíl TJ Loko
FM Servis na zimní šampionát v dálkovém plavání.
pokračování >>

Sedmnáctiletá reprezentantka Elhenická nepatří
mezi plavecké vytrvalkyně. V roce 2008 sice zaplavala český rekord na 10 kilometrů, ale její specializace
je na podstatně kratší tratě. Pětikilometrovou trať
zdolala za 1:01:55 vteřin a dohmátla třetí. Jana Zaplatilková skončila s časem 1:04:38 na šestém místě.
Adéla Morávková si závody v Itálii užila, ačkoliv
s výkony moc spokojená nebyla
Zkušenosti na mezinárodní scéně sbírala plavkyně
Adéla Morávková. Čtrnáctiletá závodnice TJ Loko
FM Servis byla součástí osmičlenné výpravy, která
reprezentovala ČR na juniorském mítinku v italském
Viareggiu. Více čtěte na: www.lokotrutnov.cz/ oddíly/plavání
TCHAJ-TI
Od ledna 2011 se stalo Tchaj-Ti novým oddílem TJ
Loko Trutnov, o.s., a rozšířilo tím tak další sportovní
nabídku pro všechny občany Trutnova. Toto taoistické cvičení, které se specializuje na práci s energií a dechem učí Ilja Fišer v malé sokolovně „Fight
Gym“ každý čtvrtek od 18.15 do 20.15 hod.

TŘETÍ TRUTNOVSKÝ

ZUMBAmaraton
sobota 16. dubna 2011 velká tělocvična ZŠ Mládežnická v Trutnově
Časový harmonogram akce:
13:00 – 13:30 h. prezence a zahájení
13:30 – 14:40 h. zumba Nikola Pařízková (Praha)
14:40 – 15:00 h. přestávka, tombola
15:00 – 16:10 h. zumba Katka Burešová (Praha)
16:10 – 16:30 h. přestávka, tombola
16:30 – 17:30 h. zumba Michal Němeček (Hradec
Králové)
Předprodej zvýhodněných vstupenek zahájen od
března 2011 v ceně 280,- Kč. Vstupenky od dubna
2011 v ceně 300,- Kč (na místě 330,- Kč bez záruky).
AKCE - při zakoupení 9 ks vstupenek v předprodeji
je desátá zdarma! Vstupenky jsou 2x slosovatelné
o skvělé ceny. Prodej občerstvení během akce zajištěn. Parking před tělocvičnou, šatny a sprchy k dispozici. Více informací zajišťuje Petra Janovská: tel.
721 451 977, http://petula.janovska.sweb.cz/

nabídka OPUŠTĚNÝCH psŮ
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Nabídka psů z útulku
131/06. pes, kříženec ohař, stáří cca 5 let
135/06. pes, kříženec kokr, stáří cca 6 let
84/07. pes, kříženec NO, stáří cca 3 roky
53/08. pes, kříženec, stáří cca 6 let
111/08. pes, kříženec, kokr, stáří cca 4 roky
170/08. pes. kříženec NO, stáří cca 6 let
195/08. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
10/09. fena, NO, stáří cca 4 roky
20/09. pes, kříženec, stáří cca 6 let
63/09. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
115/09. fena, kříženec, stáří cca 1 rok
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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
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
114/10. pes, kříženec NO, stáří cca 3 roky
122/10. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
138/10. pes, kříženec rezavý, 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
21/11. fena, pitbull, stáří cca 5 let
27/11. pes, kříženec NO, stáří cca 2 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

