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V netradičním zimním čase byl v pátek 
17. prosince slavnostně otevřen nově zbu-
dovaný úsek cyklostezky z Trutnova do 
Poříčí, který je součástí cyklotrasy KČT 22. 
Tato dálková cyklotrasa vede ze severních 
Čech na severní Moravu a na území Trut-
nova je její součástí cyklostezka z Horního 
Starého Města do Poříčí.
Zmíněná nová část cyklostezky vede od 
sídliště Stadion II po garáže za psím útul-
kem (ul. Vrbová). Měří 772 metrů, široká 
je tři metry a má oddělené pruhy pro pěší 
a cyklisty + in-line bruslaře. Na trase byly 
postaveny dvě lávky (přemostění), jed-
na přes parovod o délce 13,5 m (nosná 
konstrukce 10 m) a druhá přes řeku Úpu 
o délce 37 m (nosná konstrukce 33 m). 
Obě přemostění mají hlavní nosnou kon-
strukci ze železobetonových podélných 
nosníků, mostovky jsou z ocelových po-
délníků a příčníků a kompozitních roštů. 
Povrch vozovky cyklostezky je z jemno-
zrnné živičné směsi, vhodné i pro in-line. 
Náklady na stavbu činily 16 mil. Kč vč. 

DPH, z toho dotace ze Státního fondu 
dopravní infrastruktury  byla ve výši 7,669 
mil. Kč. Zbývající částku hradilo město 
Trutnov z vlastních zdrojů.
Generálním dodavatelem stavby je TORK-
RET - Zdeněk Bartoň, s.r.o., Benátky nad 
Jizerou, subdodavatelem stavebních prací  
firma Strabag, a. s., závod Hradec Králové.
Generálním projektantem je DiK - Ing. Ja-
nák, Trutnov, projektantem mostních 
objektů je Ing. Ivan Šír - Projektování do-
pravních staveb, Hradec Králové.
Krátkého setkání při příležitosti slavnost-
ního otevření cyklostezky se zúčastnili 
zastupitelé města Trutnova, zástupci zain-
teresovaných firem a další hosté. Symbo-
lické přestřižení pásky provedli společně 
starosta města Mgr. Ivan Adamec a   jed-
natel dodavatelské firmy pan Zdeněk Bar-
toň.
Věříme, že hned zjara začne nová cyklos-
tezka plně sloužit cyklistům.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Cyklostezka Trutnov - Poříčí 
má novou část

Veřejná sbírka na výstavbu, vybavení a fi-
nancování výstavby nového trutnovské-
ho společenského centra byla povolena 
Krajským úřadem Královéhradeckého 
kraje na období od 1. 4. 2008 do 31. 12. 
2010. Na jejím bankovním účtu se shro-
máždilo 1 316 998 korun, do pokladničky 
umístěné ve vestibulu budovy Městského 
úřadu Trutnov přispěli drobní dárci cel-
kovou částkou 10 838 korun. Po sečtení 
tedy sbírka přinesla úctyhodný 1 327 836 
korun. Na tomto výtěžku se podíleli jak 
občané, tak firmy a podnikatelé. Nejvý-
znamnější dárci budou trvale uvedeni na 
prosklených stěnách budovy společenské-
ho centra, upřímný dík však patří úplně 
všem, kteří tímto způsobem podpořili 
ojedinělý projekt. Věříme, že nejen pro ně 
budou pořady a akce, které se odehrávají 
ve výjimečných prostorách společenského 
centra UFFO, neustále lákavé a že sem bu-
dou často a rádi přicházet za hodnotnými 
kulturními i společenskými zážitky.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Veřejná sbírka na divadlo 
přinesla přes jeden a čtvrt 
milionu korun

Foto: Jan Macek
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Žáci ZŠ Mládežnická v Trutnově se na 
podzim zapojili do akce společnosti EKO-
KOM a pelhřimovské Agentury Dobrý den 
– do pokusu o světový rekord při sestave-
ní největší galerie znaků měst a obcí Čes-
ké republiky vyrobených z odpadových 
materiálů. V naší škole se na jeho výrobě 
podílelo asi 40 dětí. Znak o velikosti 1x1m 
byl vytvořen z brček, a to z neuvěřitelných 
cca 23 000 komponentů.
Brčka jsme stříhali na 1 - 2 cm dlouhé 
kousky a lepili a lepili. A povedlo se! Už v 
rámci krajské výstavy byl trutnovský znak 
vyhodnocen jako nejkrásnější. Ve finále, 
které proběhlo 13. 1. 2011 v rámci vele-

trhu GO a Regiontour v Brně, nakonec 
získal neuvěřitelné 2. místo. A jak jsme 
se sami přesvědčili na místě, konkurence 
byla opravdu veliká. Vždyť celkem bylo 
vytvořeno 1025 znaků. Znak bude umís-
těn v Muzeu rekordů a kuriozit v Pelhři-
mově, galerie fotografií všech znaků je 
umístěna na www.znakymestaobci.cz. 
Během akce jsme se naučili nejen něco 
nového o třídění odpadu, o historii Trut-
nova, ale získali jsme i certifikát o vytvo-
ření nového českého rekordu.

Mgr. Daniela Kobrlová
učitelka ZŠ Mládežnická

Úspěch dětí ZŠ Mládežnická, Trutnov

„Památky - tvůrci panoramatu našich 
měst a městeček“. Tak zní letošní národní 
téma Dnů evropského dědictví - tedy dnů 
otevřených památek, které se uskuteční 
tradičně v září. V souvislosti s tímto téma-
tem vyhlašuje Společenské centrum Trut-
novska pro kulturu a volný čas soutěž na 
téma: PAMÁTKY - TVŮRCI PANORAMATU 
TRUTNOVA.
Soutěž je určena:
 I.  jednotlivcům nad 15 let
     a) v kategorii fotografické 
     b) v kategorii výtvarné
II. jednotlivcům do 15 let a dětským ko- 
    lektivům - v kategorii výtvarné 
Kromě toho, že rozměr fotografií musí 
být nejméně 20 x 30 cm, není pro tvorbu 
účastníků stanoveno žádné omezení (způ-
sob tvorby, forma, tvary, techniky ... to vše 
záleží pouze na dovednostech a fantazii 
soutěžících).
Uzávěrka: termín odevzdání fotografií 
či výtvarných prací je 10. 5. - 10. 6. 2011, 
a to 
   * buď zasláním poštou na adresu: Spo- 
      lečenské centrum Trutnovska pro kul- 
      turu a volný čas, oddělení produkce,  
      nám. Republiky 999, 541 01 Trutnov,
   * nebo osobně ve společenském cent 
      ru UFFO, tj. v Inforecepci UFFO nebo  
      přímo v oddělení produkce.
Všechny fotografie či výtvarné práce mu-
sejí být řádně označeny, aby je nebylo 
možné zaměnit (jméno a adresa autora). 

U jednotlivců nad 15 let označte katego-
rii - buď Ia), nebo Ib), u dětí a dětských 
kolektivů napište věk autora(ů). 
Vítězové v obou kategoriích nad 15 let 
budou oceněni finančními částkami 5, 3 
a 1 tisíc korun. Vítězové v kategorii do 
15 let budou odměněni věcnými cenami. 
Vyhlašovatel si vyhrazuje právo některou 
z cen neudělit.
Vyhlášení vítězů proběhne při Slavnost-
ním zahájení DED 10. 9. 2011.
Výstava vítězných a některých dalších 
prací vybraných v soutěži se uskuteční od 
10. do 25. 9. ve Staré radnici na Krakono-
šově náměstí.
Soutěžní práce budou autorům vráceny 
po skončení výstavy nejpozději do 5. 10.

Vyhlášení soutěže

Cíl soutěže: Prostřednictvím autorské tvorby 
aktivovat zájem o svět literatury.
Podmínky účasti: původní – dosud nepubliko-
vaný – autorský text poezie, prózy či dramatu 
(připojte titul příspěvku, své jméno a příjme-
ní, datum narození, adresu bydliště, telefon, 
školu a třídu – týká-li se Vás), téma volné 
(zvlášť oceníme nejlepší příspěvky s tématem 
či motivem Trutnova, jeho symbolů nebo vý-
ročí), maximální rozsah 5 básní nebo 5 strojo-
pisných stran A4 v případě prózy či dramatu.

Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových 
kategorií:
I. 15 – 18 let,
II. 19 – 30 let.

Uzávěrka soutěže a vyhodnocení: Soutěžní 
příspěvky zasílejte nejpozději do 31. 8. 2011 
na e-mail: tudrak.tlk@seznam.cz
Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené s 
autorským čtením ukázek oceněných prací 
proběhne v pátek 21. 10. 2011 v Koncertní 
síni Bohuslava Martinů od 17.00 hodin. Nej-
lepší práce jednotlivých kategorií v rámci vy-
mezených literárních druhů budou odměně-
ny knižními cenami v hodnotě 500 – 700 Kč, 
nejtalentovanější počin roku Cenou Jaroslava 
Hofmana, a budou publikovány v místním 
tisku.
Upozornění: Posuzování prací bude probíhat 
anonymně! Své osobní údaje počínaje jmé-
nem proto uvádějte na samostatnou stránku 
až na úplný závěr svého příspěvku.

Na Vaše umělecké texty se těší Trutnovský li-
terární klub!

Trutnovský literární klub 
vyhlašuje 7. ročník literární 
soutěže pro mladé autory
TRUTNOVSKÝ  DRAK

V pátek 25. února na náměstí jemnostpána 
Krakonoše budou se dít divné věci. Vedle 
sebe potkáte tu medvěda, jezdce na koni, 
kominíka s žebříkem, bábu s nůší a další roz-
todivné postavy. A co že se tu  bude dít?  Po 
roce se do Trutnova opět vrací masopustních 
maškar rej. Co na tom, že ten nejtradičnější 
masopust se koná pouhé tři dny před pope-
leční středou, vždyť my víme, že naši předci 
mnohdy a mnohde slavili masopust již od 
slavnosti Tří králů. Vznik masopustních rejů 
v Čechách a na Moravě se ztrácí v nedohled-
nu pradávné minulosti. Co však víme, že od 
středověku vystupovali různí mravokárci pro-
ti všem rozpustilostem, které se o masopustu 

tradičně děly a dodnes dějí. Ale to lidem ni-
jak neubíralo na dobré náladě a rádi se od-
dávali tanci, zábavě a všeobecnému veselí. A 
tomu se chceme oddávat i my s vámi místní-
mi i přespolními.
Přijměte tedy pozvání na trutnovskou měst-
skou zimní slavnost v masopustním duchu, 
která navazuje na předešlé dva ročníky dra-
čích rejů. Těšit se můžete nejen na průvody 
masek, ale i na dobré pohoštění, na staro-
českou zabijačku u vytápěného stanu plného 
hudby, pouliční divadelní kousky a také na 
různé soutěže pro nejmenší. Vítány jsou mas-
ky všeho druhu a ty nejnápaditější zcela jistě 
odměníme. Snad nám jemnostpán Krakonoš 
nadělí i tu trochu sněhu, abychom mohli děti 
povozit v masopustním spřežení. Masopust 
bude zahájen již v dopoledních hodinách a 
potrvá až do setmění. Akci poprvé pořádá 
o.s. Trutnov – město draka ve spolupráci s 
městem Trutnov.  
Přiďte pobejt!

Nikola Madževský
občanské sdružení Trutnov – město draka

TRUTNOVSKÝ 
MASOPUSTNÍ REJ 2011 
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   společenská rubrika

krátCe

Matriční události v prosinci 2010

V prosinci se v Trutnově narodilo celkem 
47 dětí, z toho bylo 16 dětí trutnovských, 
12 chlapců a 4 děvčata. 

V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 43 lidí, 
z toho bylo 21 našich občanů, 14 mužů a 7 žen.                                                                                           
Byly  uzavřeny 2 sňatky.   

Členky komise pro občanské záležitosti navští-
vily při životních jubileích celkem 32 občanů 
s kytičkou a malým dárkem. 
Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel

Poděkování
Děti, které byly hospitalizovány v období Vá-
noc na dětském oddělení ON Trutnov, se i letos 
těšily pohledem na překrásnou vánoční jedli. 
Tu nám stejně jako v minulých letech darovalo 
vedení společnosti Lesy a parky Trutnov, s. r.o. 
Za kousek vánoční atmosféry děkují zaměst-
nanci dětského oddělení a zejména „malí pa-
cienti“

Monika Zahajská
dětské oddělení Oblastní nemocnice Trutnov

Trutnovská územní organizace 
svazu diabetiků ČR
zve své členy, všechny ostatní diabetiky a své 
příznivce na členskou schůzi, která se bude 
konat v pondělí 21. února od 14.00 hod. ve 
velkém sále Městského úřadu v Trutnově. Na 
programu budou mimo jiné informace o re-
kondičním pobytu a zájemcům budou vydá-
vány přihlášky, novinky z ústředí, informace 
o dalších připravovaných akcích naší organiza-
ce. Na schůzi budou vybírány členské příspěvky.                                                                                   
Těšíme se na vaši účast.

ÚO TRUTNOV SD ČR  

Vystoupení
Mateřská škola SRDÍČKO vystoupila ve čtvrtek 
16. 12. 2010 Na Nivách pro Klub důchodců 
Trutnov. Děti babičkám zazpívaly písničky, za-
recitovaly básničky, zatancovaly a zahrály živý 
Betlém, představení plné vánočních koled. Na 
závěr rozdaly děti babičkám spoustu dárečků 
a přáníček a dostaly čokoládová vajíčka a ovo-
ce. Babičky byly vystoupením dětí nadšené, 
děti měly radost, že se jim vystoupení poda-
řilo, a společně si tak zpříjemnily dobu před-
vánoční.

Mgr. Lenka Šimůnková
MŠ Srdíčko

Únor  2011 
Náchodská 359
www.mckarolinka.cz

Pravidelný provoz

Pondělí 8.00 - 14.00 Volná herna pro mamin-
ky s dětmi
10.00 Cvičínek – cvičení rodičů s dětmi 
(popl. 10,- Kč)
12.30 Čteníčko – pohádka po obědě
17.00 - 18.00 Hudební stavebnice

Úterý 8.00 - 14.00 Volná herna pro mamin-
ky s dětmi
10.00 Zpívánky – rytmické písničky 
s kytarou a dalšími hudebními nástroji
12.30 Čteníčko – pohádka po obědě
17.00 - 19.00 Odpolední volná herna

Středa 8.00 - 14.00 Volná herna pro mamin-
ky 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
18.00 - 19.00 Angličtina pro dospělé

Čtvrtek 8.00 - 14.00 Maminky s kojenci, 
těhotné
17.00 - 18.00 cvičení PILATES, pro 
pokročilé

Pátek 8.00 - 14.00 Volná herna pro ma-
minky s dětmi
10.00 Výtvarná dílna (popl. 10,- Kč)
12.30 Čteníčko – pohádka po obědě

Nabízíme možnost objednání oběda, buď pří-
mo 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 Vašeho zájmu si u nás můžete do-
přát příjemnou RELAXAČNÍ MASÁŽ či KOSMETI-
KU – objednávky v MC.

POKRAČUJE: 
PILATES pod vedením lektorky Markéty Slaví-
kové. Každý čtvrtek od 17 hod. S sebou ručník 
a sportovní oblečení, prosíme o potvrzení pří-
padné 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 Barto-
ňová, tel. 606 171 014
SLEVY PRO RODINY S DĚTMI – všichni, kdo chce-
te získat zdarma kartu RODINNÝ PAS a u vybra-
ných poskytovatelů získat slevu ve výši 5 - 50 %, 
hlaste se v MC u koordinátorek.

HUDEBNÍ STAVEBNICE – netradiční výuka zákla-
dů hudby prostřednictvím lidových písní a zhu-
debněných říkadel. Vhodné jako samostatné hu-
dební 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 kaž-
dou středu a pondělí.
Kontakt: D. Tvrdíková, 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. Každou středu 
od 15.15 do 16.15 hod.

Kurz výroby šperku, malování na hedvábí a pol-
štářky, výroba zvířátek z ponožek. Kdykoliv na 
požádání během provozu MC.

PŘIPRAVUJEME:
Břišní tance aneb pravidelné setkávání s orien-
tálním tancem. Cena dle ceníku pobytného MC. 
S sebou pohodlný oděv na tanec.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ: 
Všechny naše pořádané kurzy, cvičení apod. jsou 
přístupné široké veřejnosti, nejen maminkám na 
mateřské dovolené! 

Bližší informace o veškerých aktivitách a provo-
zu poskytuje Š. Linková,  tel. 737 335 651. 

 Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Ing. Hana Cinková

Mateřské centrum KAROlínka
Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: LÁSKA  JAKO  ŽI-
VOTNÍ  STYL. Možná řešení nedorozuměním 
a neochotou narušených mezilidských vztahů. 
O budování spokojeného života. 7. 2. 2011 
v  17.30 hod., budova CASD, ul.  M. Majerové 
86/10 (za nemocnicí). 
Ochutnávky. Témata na rok 2011: 7. 3. láska 
jako životní styl – 1, 4. 4.  láska jako životní 
styl – 2, 2. 5.  přátelství – základ  duchovního  
zdraví, 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

Takto vypadaly silvestrovské dětské oslavy na 
kluzišti ve Voletinách, které pro děti připravi-
lo Sdružení občanů Voletin.

V. Fuchsová

Poděkování za Tříkrálovou sbírku
V prvních lednových dnech proběhla jako kaž-
doročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní 
charitou Trutnov. Díky dobrosrdečnosti dárců 
a obětavé pomoci mnoha malých i velkých 
dobrovolníků se letos sbírka může pochlubit 
částkou 74 103,- Kč. Více než polovina toho-
to výtěžku umožní klientům  terénní pečo-
vatelské služby, aby mohli svou těžší část ži-
vota prožít za pomoci charitních pečovatelek 
v kruhu svých blízkých, bez obav, že je stáří, 
nemoc nebo tělesné postižení donutí opustit 
svůj domov a odejít do sice bezpečného, ale 
cizího prostředí některého z lůžkových zaříze-
ní. Další vybrané peníze poputují již tradičně 
na humanitární pomoc při katastrofách u nás 
i v zahraničí. 
Za Oblastní charitu děkuji  všem, kteří nemi-
nuli naše pokladničky bez zájmu, i všem, kteří 
se podíleli na organizaci sbírky. Tříkrálových 
skupinek vyšlo letos do ulic 16 a 13 pokladni-
ček bylo umístěno na základních školách nebo 
kolovalo v terénu ošetřovatelské služby.
Velký dík za skvělou spolupráci a podporu 
patří Arciděkanství v Trutnově, Gymnáziu 
v Trutnově, MŠ speciální Na Struze, Speciální 
ZŠ v HSM, ZŠ Komenského, ZŠ Voletiny, ZŠ Ža-
cléř, ZŠ Mladé Buky, ZŠ Svoboda nad Úpou, ZŠ 
Horní Maršov, Mateřskému centru Karolínka 
v Trutnově, mladým dobrovolným hasičům 
z HSM, skautům z Trutnova a Bernartic, rodi-
nám Matyskových, Špeldových a Honzíkových 
a sestřičkám naší charitní ošetřovatelské služ-
by.
Postupně a po krůčcích se nám tak daří usku-
tečňovat naše záměry a směřovat charitní po-
moc těm nejpotřebnějším. Poděkování patří 
vám všem, kteří nám pomáháte pomáhat.

JUDr. Ing. Jiří Špalda
ředitel
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odbory Městkého úřadu inforMují

Zvýšení kvality řízení v úřadech 
územní veřejné správy 
je název projektu, na který se městu Trutnovu 
podařilo získat dotaci z fondů Evropské unie, 
konkrétně z Evropského sociálního fondu  
prostřednictvím  Operačního  programu Lid-
ské zdroje a zaměstnanost. Přípravné práce na 
projektu byly zahájeny zhruba před rokem, v 
červnu 2010 město obdrželo od Ministerstva 
vnitra ČR Rozhodnutí o poskytnutí dotace. 
Cílem tohoto  projektu je posilovat efekti-
vitu územní veřejné správy a veřejné služby 
v Trutnově, obci s rozšířenou působností. 
Projekt počítá se zvyšováním kvality manage-
mentu městského úřadu a s tím souvisejícím 
zefektivněním řízení úřadu, přičemž dojde 
i k větší transparentnosti jednotlivých proce-
sů. V průběhu projektu bude provedena celá 
řada analýz činností zajišťovaných městským 
úřadem s důrazem na posouzení celkové bez-
pečnosti jeho informačních a komunikačních 
technologií. Do projektu budou zapracovány 
informace získané z ankety o spokojenosti 
občanů a firem s městským úřadem. Anketa 
bude uzavřena 28. února 2011, výsledky an-
kety budou zveřejněny na webových strán-
kách města Trutnova.  Projekt si klade za cíl 
všestranně zefektivnit fungování městského 
úřadu a mělo by být dosaženo co nejlepších 
možných výsledků za současného snížení ne-
zbytného objemu k tomu potřebných úkonů. 

Projekt se skládá z několika klíčových 
aktivit.

První z nich zahrnuje zpracování procesního 
a bezpečnostního auditu včetně analýzy in-
formačního systému městského úřadu. Audit 
zmapuje procesy probíhající na jednotlivých 
odborech a ve stanoveném rozsahu popíše 
procesy z pohledu kvality vedení záznamů 
a průběhů procesů, zabezpečení dokumentů 
a informací, vnitřní komunikace apod. Navrh-
ne vhodná řešení k lepší provázanosti činnos-
tí při řešení úkolů. Výstupem z této aktivity 
budou dokumenty „Systém řízení procesů 
úřadu“ a „Celková bezpečnost úřadu vč. sys-
tému zabezpečení informací“. 

Druhou aktivitou projektu, již zmíněnou v úvo-
du, je provedení průzkumu spojenosti občanů 
Trutnova a firem zde působících s  úrovní slu-
žeb poskytovaných MěÚ Trutnov. Informace 
a názory občanů a firem spolu s  příslušnými 
podněty budou získány z dotazníkového še-
tření a povedou ke zpracování strategických 
dokumentů MěÚ. Počítáme se zapojením až 
4 000 respondentů různého věku, pohlaví, 
vzdělání. Dotazník je k dispozici také na webu 
města a v INFORECEPCI MěÚ. 

Třetí aktivitou je strategie úřadu. V této akti-
vitě bude vytvořena a postupně realizována 
nová strategie fungování úřadu (personální, 
informační a bezpečnostní). K tvorbě strate-
gie bude využito výstupů z analýzy bezpeč-
nosti a klíčových procesů úřadu a výsledku 
šetření spokojenosti občanů a firem. K úspěš-
nému zavedení přijaté strategie a pro dosa-
žení potřebné efektivity budou úředníci MěÚ 
průběžně vzděláváni. Měli bychom se přiblížit 
optimálnímu stavu v oblastech organizační 
struktury úřadu, procesů v něm probíhajících, 

nakládání s informacemi. Součástí realizace 
této aktivity je nejen proškolení vedoucích 
odborů a oddělení městského úřadu v oblas-
ti manažerských dovedností a zefektivnění 
práce s lidmi, ale i rozsáhlé vzdělávání všech 
zaměstnanců úřadu.

Část aktivit bude řešena ve spolupráci s ex-
terními odborníky na danou problematiku. 
Podstatná část výstupů projektu bude zavá-
děna do chodu úřadu již v době trvání pro-
jektu. Ukončení projektu je plánováno na 
červen 2012. Celkové náklady projektu jsou 
ve výši téměř 3,68 mil. Kč, přičemž Evropská 
unie přispěla na projekt částkou 3,13 mil. Kč 
a spolufinancování z městského rozpočtu činí  
téměř 550 tis. Kč. 

Do projektu budou zapojeni všichni zaměst-
nanci Městského úřadu Trutnov a dalších 27 
externích spolupracovníků.  Jak již bylo uve-
deno, projekt je zaměřen zejména na činnosti 
úředníků. V konečném důsledku by však jeho 
dopady měli pocítit všichni, kteří přijdou do 
styku s kterýmkoliv pracovištěm městského 
úřadu, neboť zlepšení v oblasti fungování 
vnitřních procesů úřadu se zákonitě projeví 
i ve vztahu k jeho klientům. Projekt by měl 
pozitivně ovlivnit vnitřní strukturu Městské-
ho úřadu Trutnov, zvýšit  spokojenost s jeho 
prací, a zlepšit i jeho obraz pro veřejnost.

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů:

Trutnov  – Barvířská čp. 27
/objekt na st. p. 319/1 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská 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 3. 2. 
2011 v 8.00 hod. přímo na místě.
                                            
Trutnov  – Krakonošovo nám. čp. 124
/objekt na st. p. 192 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
-  kuchyň  8,00 m2, 1. pokoj 22,95 m2, 2. po-
koj 11,44 m2,  standardní byt,  číslo bytu  1, 2. 
podlaží. Součástí bytu je WC  0,97 m2,  kou-
pelna 4,72 m2,  předsíň 7,95 m2. Topení etá-
žové  plynové.

Měsíční nájemné: 2 890,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 2. 
2011 v 8.20 hod. přímo na místě.
                                            
Trutnov  – Havlíčkova čp.  6
/objekt na st. p. 7/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře -  

kuchyň  10,58 m2,  pokoj 19,96 m2, standardní 
byt, číslo bytu  3, 3. podlaží. Součástí bytu je 
WC  + koupelna 3,94 m2  a předsíň 2,88 m2. 
Topení el. přímotop.

Měsíční nájemné: 1 927,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 2. 
2011 v 8.40 hod. přímo na místě.
                                            
Trutnov  – Krakonošovo nám. čp. 69
/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
-  kuchyň  18,80 m2, 1. pokoj 27,63 m2, 2. po-
koj 24,75 m2,  standardní byt,  číslo bytu  1, 2. 
podlaží. Součástí bytu je WC  +  koupelna 4,05 
m2,  předsíň 13,68 m2, spíž 4,16 m2, komora 
31,86 m2 a sklep 1,80 m2. Topení etážové elek-
trické.

Měsíční nájemné: 6 538,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 2. 
2011 v 9.00 hod. přímo na místě.
                                            
Trutnov  – Krakonošovo nám. čp.  69
/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská 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 elek-
trické.

Měsíční nájemné: 6 157,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 2. 
2011 v 9.00 hod. přímo na místě.
                             
Trutnov  – Bulharská čp.  56
/objekt na st. p. 72 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
-  kuchyň  8,85 m2, 1. pokoj 17,00 m2, 2. pokoj 
10,65 m2, standardní byt, číslo bytu  5, 3. pod-
laží. Součástí bytu je WC  +  koupelna 3,65 m2,  
předsíň 4,65 m2,  spíž 0,78 m2, sklep 13,65 m2 
a půda 6,10 m2. Topení etážové plynové.

Měsíční nájemné: 3 367,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 2. 
2011 v 9.20 hod. přímo na místě.

Výše uvedené byty se budou pronajímat na 
dobu neurčitou na základě výběrového ří-
zení, kde se bude nabízet měsíční nájemné 
a zároveň předplacení nájemného. Předpla-
cení nájemného  musí být nabídnuto mini-
málně ve výši 50 000,- Kč.  Bude se posuzovat 
měsíční nájemné. V případě rovnosti nabídek 
se bude posuzovat i výše předplacení nájem-
ného.

Tiskopisy na pronájmy těchto bytů jsou k dis-
pozici na internetových stránkách, v infore-
cepci a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.

Žádosti je možné podat do 4. 2. 2011 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 8. 2. 2011 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Bližší informace obdržíte na majetkovém od-
boru MěÚ, čís. dveří 409 (pí Illnerová - tel. 499 
803 282).

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Bc. Zdeněk Nýdrle
tajemník městského úřadu

odborný garant projektu
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Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedá-
ní dne 13. 12. 2010 přijalo usnesení č. 2010-
233/5, kterým schválilo zveřejnění záměru 
prodeje obecným zveřejněním mimo Zásady 
pro prodej, bez upřednostnění nájemce, bez 
uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, za mi-
nimální nabídkovou cenu 2 750 000,- Kč:

budova čp. 65  Horská 
v k.ú. a části obce Horní Staré Město, v obci 
Trutnov
na st.p. 5/2 661 m2

spolu se st.p. 5/2 661 m2

spolu s p.p. 1976 293 m2

Minimální nabídková cena je  2 750 000,- Kč.
Jedná se o třípodlažní objekt, který je částeč-
ně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží 
a podlaží s půdním prostorem. V 1. NP jsou tři 
nebytové prostory (prodejny), z toho jeden je 
obsazen nájemcem. Ve 2. NP je půdní prostor 
a jedna obsazená bytová jednotka o velikos-
ti 3+1 s příslušenstvím. Na st.p. 5/2 se nachází 
dřevěná kolna, která je součástí prodeje.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města, vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629465, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Hor-
ská 65“  zasílejte v uzavřených obálkách na ad-
resu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, 
Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpoz-
ději do 21. 2. 2011 – 12.00 hodin. 
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 22. 2. 2011 v 8.05 hodin v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 13. 12. 2010 přijalo usnesení č. 2010 234/5, 
kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje 
volné bytové jednotky č. 174/3 v domě čp. 
174 na st.p. 924 v ul. Blanická, včetně spo-
luvlastnických podílů na společných částech 
domu a pozemku st.p. 924, v části města 
Střední Předměstí, v obci a k.ú. Trutnov na-
bídkovým řízením odlišným od „Zásad pro 
prodej …“, bez uplatnění 20% slevy z nabíd-
nuté ceny,  obecným zveřejněním za minimál-
ní nabídkovou cenu 150 000,- Kč:

v domě čp. 174  v ul. Blanická 
v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v části obce 
Střední Předměstí
na  st.p. 924  323 m2

spolu se  st.p. 924 323 m2

podlaží 1.NP, číslo jednotky 174/3, velikost 
1+1, podl. plocha 51,14 m2, nabídková cena 
150 000,- Kč
V domě je celkem 6 bytových jednotek, z toho 
3 bytové jednotky jsou v osobním vlastnictví 
jiných vlastníků. Předmětem prodeje je jedna 
bytová jednotka se sníženou kvalitou (dříve 
IV. kategorie), která není obsazena nájem-
cem.
Nabídky se přijímají v zalepených obálkách 
s nápisem „Neotvírat“ a heslem „174/3 Bla-
nická“ na adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 
16. Bližší informace obdržíte na majetkovém 
odboru v kanceláři č. 408, telefon 499 803 
279, 499 803 281.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 
10 000,- Kč. Kauce musí být složena bezho-
tovostním převodem na bankovní účet měs-
ta Trutnova, vedený u Komerční banky, číslo 
účtu: 6015-124601/0100, variabilní symbol: 
3629469, konstantní symbol 0558. Do zprávy 
pro příjemce je nutné uvést své jméno a pří-

jmení, příp. název právnické osoby. Kopie do-
kladu o zaplacení kauce musí být přiložena 
k nabídce.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní 
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej 
nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, 
bude kauce vrácena zpět po rozhodnutí za-
stupitelstva města a bude vyplacena na účet 
složitele. V případě neuskutečnění prodeje ze 
strany kupujícího propadá kauce ve prospěch 
města.
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požado-
vané výši a ve stanovené lhůtě složena, nebu-
de brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zapla-
cení kauce je třeba podat tak, aby byla k dis-
pozici na určeném místě pro příjem nabídek 
nejpozději v den před otevíráním nabídek 
do 12:00 hodin. Při odeslání poštou je proto 
třeba ze strany zájemce volit potřebný před-
stih k zajištění služeb pošty. K záměru je také 
možno podat připomínky nebo námitky pí-
semným podáním, nejpozději však do doby 
možnosti podání nabídky (do 21.2. 2011 do 
12 hodin). 
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 15.2. 
2011 v 10 hod., sraz zájemců je před vchodem 
do domu čp. 174 Blanická.
Otevírání obálek bude provedeno dne 22. 2. 
2011  v 8.00 hodin v malém sále Městského 
úřadu Trutnov.  Žadatelé mohou být přítom-
ni.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedá-
ní dne 13. 12. 2010 přijalo usnesení č. 2010-
235/5, kterým schválilo zveřejnění záměru 
prodeje obecným zveřejněním mimo „Zásady 
pro prodej“, bez uplatnění 20% slevy ze sjed-
nané ceny, bez upřednostnění nájemců, za 
minimální nabídkovou cenu 8 000 000,- Kč:

budova čp. 187 v ul. Horská (U Ma-
chače)
(občanská vybavenost) 
v k.ú. a části obce Horní Staré Město, v obci 
Trutnov
na st.p. 197 739 m2

spolu se st.p. 197 739 m2

Minimální nabídková cena je  8 000 000,- Kč.
Jedná se o třípodlažní zděný nebytový objekt, 
který je částečně podsklepen, má dvě nadzem-
ní podlaží a půdu. V domě je pět smluvně ob-
sazených prostor a jeden nebytový prostor o 
výměře 51,84 m2 ve 2. NP je volný.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města, vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629470, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Hor-
ská 187“ zasílejte v uzavřených obálkách na 
adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmí-
da, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nej-
později do 21. 3. 2011 – 12.00 hodin. 
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 22. 3. 2011 v 8.05 hodin v malém sále v  su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 28. 6. 2010 přijalo usnesení č. 2010-102/3, 
kterým schválilo zveřejnění záměru prode-
je  obecným zveřejněním  mimo Zásady pro 
prodej:

budova bez čp./če. – jiná stavba v ul. 
Náchodská
(areál zahradnictví) 
v k.ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí, 
v obci Trutnov
na st.p. 3642 1421 m2

spolu se st.p. 3642 1421 m2

spolu s p.p. 722/25 2513 m2

Nabídková cena je  7 000 000,- Kč.
Jedná se o zděný jednopodlažní objekt, který 
má v části bývalé kotelny sníženou část. Stře-
cha je pultová s krytinou z plechu. Klempířské 
konstrukce jsou provedeny. Venkovní fasáda 
je z břízolitu. Součástí prodeje je pět skleníků, 
které jsou přistaveny z boku budovy, a garáž. 
Skleníky jsou vyzděny do výšky 1,4 m, skleněná 
část je z ocelové konstrukce s výplní ze skla. Na 
podlaze jsou betony. Ve sklenících jsou rozvo-
dy elektrického proudu, vody a topení. Garáž 
má obvodové zdi široké 30 cm, na podlaze je 
beton, okna jsou z luxfer, vrata jsou dřevěná. 
Střecha je pultová s krytinou z plechu. Nemo-
vitosti jsou napojeny na elektrický proud, ve-
řejný vodovod, horkovod a na veřejnou kana-
lizační síť. Rozvody zemního plynu vedou na 
druhé straně Náchodské ulice. Výměry parcel 
jsou nově určeny a vymezeny geometrickým 
plánem. K parcele 722/25 bude zřízeno věcné 
břemeno na uložení a provozování podzem-
ních sítí. Územní plán v místě areálu je schvá-
len s plánovaným využitím jako „Komerčně 
administrativní funkce“. Nemovitosti jsou ve 
špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města, vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
361946, konst. symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, příp. název 
právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Za-
hradnictví Náchodská“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEP-
CE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 21. 3. 2011 – 12.00 ho-
din. 
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 22. 3. 2011 v 8.00 hodin v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

Náležitosti nabídek:
Nabídka musí být písemná, v zalepené obál-
ce, s vyznačeným heslem a musí obsahovat:
- jméno a příjmení, datum narození, adresu 
  trvalého pobytu v souladu s údaji v ob- 
  čanském průkazu, podpis žadatele (v přípa- 
  dě manželů údaje a podpisy obou), u práv- 
  nické osoby její přesnou identifikaci  s přilo- 
  ženou kopií živnostenského listu, příp. ko- 
  pií výpisu z obchodního rejstříku,
- číslo bankovního účtu žadatele pro vrácení  
  kauce,
- telefonický kontakt,
- výši nabízené kupní ceny a způsob její úhra- 
  dy,
- předpokládaný účel využití areálu,
- kopii dokladu o zaplacení kauce v požado- 
  vané výši. 

Na požádání bude zájemcům umožněna pro-
hlídka objektů po předchozí telefonické do-
mluvě.
Po vyhodnocení nabídek konečné rozhodnutí 
přísluší Zastupitelstvu města Trutnova. 

Bližší informace poskytuje majetkový odbor 
městského úřadu Trutnov ve IV. patře, kance-
lář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

OZNÁMENÍ

POZOR! 
Upozorňujeme občany našeho města, že 
odvoz vánočních stromků k dalšímu eko-
logickému zpracování provádí firma Trans-
port Trutnov, s.  r. o., vždy v sobotu.
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Jak jsme Vás již informovali, poskytl Státní fond 
rozvoje bydlení městu Trutnovu úvěr určený na 
opravy a modernizaci bytů ve výši 25 mil. Kč.
Pravidla o použití prostředků z úvěru na opravy 
a modernizaci bytů, v souladu s nařízením vlády 
č. 396/2001 Sb., byla schválena Zastupitelstvem 
města Trutnova dne 28. 6. 2010.
Půjčky jsou poskytovány na výměnu střešních kry-
tin, zateplení fasád, výměny oken a dveří, opravy 
ústředního topení a dalších vnitřních instalací, 
opravy výtahů a jiné práce na opravách a moderni-
zacích bytů a domů.
Maximální lhůta splácení půjček je 10 let s výhod-
ným úrokem 3 % a žadatelé mohou žádat o půjč-
ku až do výše 3 mil. Kč s tím, že půjčka pokrývá 
max. 50 % celkových rozpočtových nákladů sta-
vebních prací.
Vedení města má zájem podpořit vlastníky byto-
vého fondu v Trutnově (fyzické osoby, společenství 
vlastníků, bytová družstva) a umožnit jim provede-
ní jeho oprav a modernizací, a proto počítá s uvol-
něním maximální možné částky na půjčky.
Žádosti o poskytnutí úvěru na výše uvedené účely 
mohou být podávány denně  v době od 8.00 do 
15.00 hod., v úředních dnech (pondělí, středa) 
od 8.00 do 17.00 hod. prostřednictvím podatelny 
Městského úřadu v Trutnově.
Bližší informace včetně formulářů žádostí o půjčku 
můžete získat na odboru rozvoje města a územní-
ho plánování  MěÚ Trutnov.

Ivana Vlasáková
odbor rozvoje města a ÚP

Pravidla o použití prostředků z úvěru na opravy 
a modernizaci bytů poskytnutých městu Trutnovu 
Státním fondem rozvoje bydlení podle nařízení 
vlády č. 396/2001 Sb.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1.  Zřizuje se úvěrový fond rozvoje bydlení (dále  
     jen „úvěrový fond“). 
2.  Příjmy úvěrového fondu tvoří prostředky z úvěru   
     na opravy a modernizaci bytů poskytnutých  
     městu Trutnovu Státním fondem rozvoje byd- 
     lení podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb. na zá-      
     kladě smlouvy z roku 2010.
3.  Prostředky úvěrového fondu lze použít na op- 
     ravy a modernizaci bytů ve vlastnictví města  
     Trutnova nebo ve vlastnictví jiných osob.

Článek II.
Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu

1.  Prostředky úvěrového fondu lze použít
a) k úhradě nákladů spojených s opravami nebo 
modernizacemi bytů, včetně nákladů spojených 
s vedením úvěrového účtu u banky,
b) ke splácení úvěru podle § 4 nařízení vlády 
č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státního fon-
du rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů, 
v platném znění.
2. Na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) lze použít 
prostředky úvěrového fondu pouze za předpokla-
du, že 
a) na opravy nebo modernizace bytů bude použi-
to nejméně 50 % finančních prostředků z jiných 
zdrojů než z úvěru poskytnutého Státním fondem 
rozvoje bydlení (prostředků úvěrového fondu),
b) do úvěrového fondu se budou pravidelně, mi-
nimálně v ročních intervalech převádět prostřed-
ky nejméně ve výši částky, která odpovídá podílu 
vyčerpaných prostředků v daném roce k počtu let 
zbývajících do splatnosti úvěru poskytnutého Stát-
ním fondem rozvoje bydlení, zvýšené o 3 % roč-
ně,
c) minimálně 20 % z prostředků úvěrového fondu 
bude použito na opravy nebo modernizace bytů 
jiných fyzických nebo právnických osob; tento limit 
nemusí být dodržen jen v případě, že jiné fyzické 
nebo právnické osoby byly způsobem ve městě 
Trutnově obvyklým seznámeny s možností poskyt-
nutí prostředků z úvěrového fondu a neprojevily 

o ně zájem.
3. Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnictví 
bytů, na jejichž opravy nebo modernizace byly 
prostředky úvěrového fondu poskytnuty, na jinou 
fyzickou nebo právnickou osobu, prostředky se 
ponechají tomuto novému vlastníkovi bytu, a to 
ve výši a za podmínek, sjednaných s původním pří-
jemcem prostředků, pokud nový vlastník převez-
me v plném rozsahu závazek ke splacení zbývající 
části těchto prostředků a převezme v plném rozsa-
hu i práva a závazky vyplývající ze smlouvy o jejich 
poskytnutí.

Článek III.
Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům byto-
vého fondu

1. S platností od získání úvěru ze Státního fondu 
rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů 
může město poskytovat fyzickým nebo právnic-
kým osobám na opravu nebo modernizace byto-
vého fondu (byt, rodinný dům nebo bytový dům) 
v jejich vlastnictví nízkoúročené úvěry z finančních 
zdrojů úvěrového fondu.
2. Podmínky pro poskytnutí úvěru fyzické osobě:  
Fyzická osoba:
- je starší 18 let,
- nemá splatné peněžité závazky vůči městu Trut 
  novu,
- nemá záznam v rejstříku trestů,
- nemá nedoplatky na zdravotním a sociálním po- 
  jištění.

Podnikající fyzická osoba musí dále splňovat tyto 
podmínky:
- nemá daňové nedoplatky (potvrzení od finan- 
  čního úřadu),
- nemá nedoplatky na zdravotním a sociálním   
  pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotní  
  pojišťovny a od Okresní správy sociálního zabez- 
  pečení),
- předmětem jejího podnikání není stavebnictví.
 
3. Podmínky pro poskytnutí úvěru právnické oso-
bě:
Právnická osoba:
- má sídlo v České republice,
- nemá splatné peněžité závazky vůči městu Trut- 
  novu,
- nemá daňové nedoplatky (potvrzení od finan- 
  čního úřadu),
- nemá nedoplatky na zdravotním a sociálním  
  pojištění zaměstnanců (potvrzení od zdravotní    
  pojišťovny a od Okresní správy sociálního zabez- 
  pečení),
- předmětem jejího podnikání není stavebnictví.

4. Další podmínky společné pro oba výše uvedené 
typy žadatelů o úvěr:
- na žadatele není vedeno konkurzní nebo vyrov-
nací řízení (prokazuje se formou čestného prohlá-
šení),
- opravovaný nebo modernizovaný byt, rodinný 
dům nebo bytový dům je na území města Trutno-
va,
- žadatel předloží městu Trutnovu předpokláda-
ný rozpočet opravy nebo modernizace a ohlášení 
opravy nebo modernizace podané u stavebního 
úřadu, případně stavební povolení opravy nebo 
modernizace, kdy se toto vyžaduje,
- úvěr bude použit výhradně na opravu nebo mo-
dernizaci bytu, bytového domu nebo rodinného 
domu, na jehož opravu či modernizaci žadatel 
uzavřel s městem úvěrovou smlouvu. Úvěr je mož-
no použít jen do výše 50 % nákladů opravy nebo 
modernizace bytu, rodinného domu nebo bytové-
ho domu,
- příjemce úvěru nemůže sám sobě vystavovat da-
ňové doklady k provedeným pracím v rámci ná-
kladů opravy nebo modernizace bytu, rodinného 
domu nebo bytového domu.
5. Žádosti o poskytnutí úvěru na výše uvedené úče-
ly mohou být podávány denně v době od 8.00 hod. 
do 15.00 hod., v úřední dny (pondělí a středa) od 

8.00 hod. do 17.00 hod. prostřednictvím podatelny 
Městského úřadu Trutnov. Termín ukončení přijí-
mání žádostí s ohledem na výši prostředků, které 
jsou k dispozici, a termíny úvěrové smlouvy se Stát-
ním fondem rozvoje bydlení stanoví rada města.
6. Žádost musí zejména obsahovat:
a) u fyzických osob - jméno, příjmení, rodné číslo a 
adresu místa trvalého pobytu; u podnikající fyzic-
ké osoby i identifikační číslo,
b) u právnických osob – název, identifikační číslo a 
sídlo právnické osoby a jméno a příjmení oprávně-
ných zástupců právnické osoby,
c) přesné označení předmětné nemovitosti
- číslo popisné, číslo parcely, na které je stavba 
umístěna, část města, katastrální území a název 
ulice,
- stavební povolení či jiný příslušný doklad o pří-
pustnosti opravy nebo modernizace bytu, rodinné-
ho domu nebo bytového domu, na níž či v jejím 
rámci je požádáno o úvěr, pokud je podle staveb-
ního zákona požadován,
- příslušnou projektovou dokumentaci, případně 
podrobný popis, pokud není podle stavebního zá-
kona projektová dokumentace požadována,
d)  přesný popis účelu, na který je úvěr požadován,
e)  předpokládaná lhůta dokončení předmětné  
     akce,
f)  požadovaná částka úvěru,
g)  požadovaná lhůta čerpání úvěru,
h)  návrh na způsob zajištění úvěru,
i)   předběžnou dohodu s dodavatelem akce, na  
     níž je žádán úvěr s orientační cenou akce,
j)  listiny dle odstavců 2 až 4.
7. Úvěr bude úročen 3% úrokovou sazbou ročně a 
bude poskytnut nejvýše na dobu 10 let, maximál-
ně však na dobu nepřesahující splatnost úvěru po-
skytnutého Státním fondem rozvoje bydlení městu 
Trutnovu – tj. 30. 6. 2020.  Úvěr bude hrazen ve 
čtvrtletních splátkách. Úvěr však může být uhra-
zen i dříve, případně i jednorázově, než je sjedna-
ný termín poslední splátky. První splátka musí být 
uhrazena nejpozději do jednoho roku ode dne po-
depsání smlouvy o poskytnutí prostředků na opra-
vu a modernizaci bytového fondu.
8. Jednotlivému žadateli bude poskytnut úvěr nej-
výše do částky 3.000.000,- Kč. V případě manželů 
se poskytuje úvěr jen jednomu z nich. K poskytnutí 
úvěru je nutné doložit souhlas druhého z manže-
lů.
9. V případě vyššího zájmu o poskytnutí úvěrů na 
opravu nebo modernizaci bytu, rodinnému domu 
nebo bytovému domu, než jsou možnosti města 
Trutnova k jejich plnému uspokojení z úvěrového 
fondu, bude vyhlášeno výběrové řízení na určení 
osob, kterým bude poskytnut úvěr a v jaké výši. 
Výběrové řízení vyhlašuje a výběrovou komisi jme-
nuje rada města.
10. Město uzavře smlouvu o poskytnutí úvěru s 
žadatelem poté, co žadatel  předloží rozpočet 
opravy nebo modernizace bytu, rodinného domu 
nebo bytového domu, přičemž úvěr nesmí přesáh-
nout 50 % rozpočtu opravy nebo modernizace. 
Zbývajících 50 % musí žadatel krýt z jiných zdro-
jů. Po ukončení opravy nebo modernizace město 
Trutnov zkontroluje, zda vyčerpaná část úvěru ne-
překročila 50 % skutečných nákladů opravy nebo 
modernizace. 
11. Uzavřením smlouvy se žadatel stává příjem-
cem podpory malého rozsahu, tzv. podpory „de 
minis“ ve smyslu článku 2 Nařízení Komise ES č. 
1998/2006 o použití článků 87 a 88 Smlouvy o ES 
na podporu „de minis“. (Týká se všech právnických 
osob, fyzické osoby pouze v případě, že opravova-
nou nemovitost pronajímá a tedy tato nemovitost 
slouží k podnikání.) Podporou malého rozsahu je 
hodnota úspor vyplývající z poskytnutí  zvýhodně-
ného úvěru.
12. Poskytnutý úvěr fyzickým a právnickým oso-
bám bude zajištěn dle konkrétních podmínek a 
výše vzniklé pohledávky; o způsobu zajištění roz-
hoduje zastupitelstvo města, v ostatních věcech 
týkajících se zajištění rozhoduje rada města.
13. Při nedodržení dohodnutého (i dodatečně) 
splátkového režimu nebo dalších podmínek sta-

PŮJČKY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE BYDLENÍ 
NA OPRAVU A MODERNIZACI BYTOVÉHO FONDU

pokračování >>
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novených smlouvou o poskytnutí prostředků na 
opravu a modernizaci bytového fondu nebo těmi-
to Pravidly se zvyšuje úrok z prodlení ve výši stano-
vené dle Nařízení vlády č. 142/1994 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, a  dlužník je povinen městu 
Trutnovu úvěr včetně úroků splatit okamžitě.
14. Rada města se pověřuje, aby rozhodla o kon-
krétních podrobnostech smlouvy o poskytnutí pro-
středků na opravu a modernizaci bytového fondu 
v rámci těchto pravidel. 

Článek IV.
Pravidla pro čerpání úvěru městem Trutnovem

Město Trutnov použije prostředky z tohoto úvěru 
na opravy a modernizaci městského – obecního 
bytového fondu. Minimálně 20 % prostředků z 
úvěru bude městem nabídnuto jiným vlastníkům 
bytového fondu ve městě Trutnově, a to za pod-
mínek stanovených v části II. a III. těchto pravidel. 
V případě, že nebude ze strany jiných vlastníků 
bytového fondu ve městě Trutnově o tento úvěr 
zájem, pak město použije prostředky na opravy 
svého bytového fondu.

Systém poskytování úvěrů stanovený těmito pravi-
dly podléhá kontrole Zastupitelstva a Rady města 
Trutnova a Státního fondu rozvoje bydlení zejmé-
na v oblasti dodržení účelovosti poskytnutích pro-
středků.

Tato „Pravidla o použití prostředků z úvěru na 
opravy a modernizaci bytů poskytnutých městu 
Trutnovu Státním fondem rozvoje bydlení podle 
nařízení vlády č. 396/2001 Sb.“ schválilo Zastupitel-
stvo města Trutnova na svém zasedání 28. 6. 2010 
pod. č. 2010-139/3.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Také letos se žáci II. stupně naší školy zúčastni-
li celostátní literární soutěže Dětský čin roku, 
která se snaží v dětech podporovat dobré 
vlastnosti, a s velkou netrpělivostí i dychtivým 
očekáváním všichni zúčastnění otevírali pří-
slušné stránky na PC.
„Jdeme do finále,“ volali šťastně právě ti 
úspěšní – Adam Bečvář  9. C, Tomáš Gregor  
9. C, Jakub Malík 9. C, Marcela Honyisová  9. C 
a Adélka Němečková 6. B.
A pak telefonát přímo z Prahy … a druhý – 
V kategorii „Pomoc ostatním lidem“ získal 
Adam Bečvář 1. místo a v kategorii „Pomoc 
na n@tu“ Tomáš Gregor také 1. místo. Štěstí 
neznalo mezí a oběma chlapcům se rozzářily 
oči.
Slavnostní ceremoniál se konal dne 1. 12. 2010 
v Praze. Všichni zúčastnění se shromáždili na 
Střeleckém ostrově, kde se setkali s význam-
nými  osobnostmi naší kultury i sportu - Ewou 
Farnou, Petrou Černockou, Jitkou Čvančaro-
vou, Adamem Hlouškem, Jiřím Ježkem, Lucií 
Váchovou, Danou Morávkovou, Janem Reva-
iem a samozřejmě s čestným předsedou na-
dačního fondu a moderátorem akce Alešem 
Hámou. Všem vítězům byli přiděleni právě 
tito patroni, kteří je provázeli celým odpoled-
nem. Adamovi byl oporou vícenásobný para-
lympionik a mistr světa v cyklistice Jiří Ježek 
a Tomášovi byl „přidělen“ fotbalista pražské 
Slavie Adam Hloušek.
Vítězové i jejich patroni se pak mikrobusem 
přemístili na Staroměstskou radnici, kde je již 
očekávali hlavní sponzoři projektu společnos-
ti Whirlpool a EPline, zástupci ministerstva 
školství, zástupci médií atd. Oba chlapci pak 
před zaplněným sálem radnice prezento-
vali své literární práce „Paní ze staré fotky“ 
i „Chat“ a sklidili zasloužený potlesk. 
Paní ředitelka Ing. Horáková Radová poté 
převzala od nadačního fondu Dětský čin roku 
dárkový šek na 20 000 korun určený na školní 
pomůcky, vítězům pak  byly předány diplomy 
a velmi pěkné věcné ceny od sponzorů toho-
to celorepublikového projektu.
Redaktorku České televize zaujal Tomášův 
pravdivý příběh natolik, že se rozhodla pří-
běh zveřejnit, takže Tomáš Gregor pojede do 
Prahy ještě jednou, a to na natáčení doku-
mentu o životních osudech dětí.
Z nádherného umístění našich žáků v této 
soutěži jsme měli velikou radost. A jejich další 
plány? Již nyní mají připraveny literární práce 
do soutěže „Zlatá tužka“, „Úpice bratří Čap-
ků“ a soutěže České pošty v psaní dopisů.

Mgr. Jarmila Gécová
učitelka ZŠ V Domcích

V únoru 2011  pro Vás otvíráme tyto krát-
kodobé semináře:

Individuální práce s klientem seniorem
(1 den)
Termín: 10. 2. 2011, 12.15 – 16.15 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 790,- Kč/osoba 
a den

První pomoc (1 den)
Termín: 16. 2. 2011, 9 – 15 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba 
a den

Bolest jako ošetřovatelský problém
(1 den)
Termín: 18. 2. 2011, 7.30 – 12.30 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 890,- Kč/osoba 
a den

Péče o inkontinentní klienty (1 den)
Termín:  25. 2. 2011, 7.30 – 13.30 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba 
a den

Aktuálně začíná také dlouhodobý akredi-
tovaný kurs Pracovník sociální péče na 150 
hodin (víkendová forma),začátek 12. 2. 2011!

Rezervace a informace k seminářům i kur-
zům: Mgr. Andrea Zvolánková, 
tel. 775  303 116  nebo  499 841 998
most.zvolankova@seznam.cz, 
www.mostkzivotu.cz

Praha tleskala dvěma žákům 
ze ZŠ V Domcích

Pozvánka na den otevřených 
dveří Obchodní akademie

Vážení rodiče a příznivci školy, Obchodní 
akademie v Trutnově vás srdečně zve na 
Den otevřených dveří v pondělí 7. února 
2011 od 14 do 17 hodin.
Co pro vás letos připravujeme?
„Novou školu“ – v listopadu byla dokon-
čena revitalizace celé budovy;  nová okna, 
zateplená budova a fasáda v duchu před-
válečné podoby.
Informace o studiu – již druhým rokem učí-

me podle vlastního Školského vzdělávací-
ho programu přizpůsobeného současným 
požadavkům na vzdělávání; charakterizuje 
ho rozšířená dotace jazyků, volitelné před-
měty zaměřené na cestovní ruch, informa-
tiku, mediální výchovu, možnost podnikat 
ve fiktivní firmě a také řada sportovních 
kurzů.
Informace o uplatnění absolventů – díky 
množství kvalifikovaných odborných uči-
telů s praxí v oboru a díky zkušeným uči-
telům všeobecně vzdělávacích předmětů 
se můžeme pochlubit téměř stoprocentní 
úspěšností v přijímání na vysoké školy.
Překvapení – malý dárek pro všechny.
Poznáte naše učebny – moderní vybave-
ní odborných i kmenových učeben včetně 
nově vybavených jazykových učeben s in-
teraktivní tabulí a audiovizuální technikou. 
V učebně fiktivní firmy můžete nahlédnout 
do praxe podnikání nebo se přímo zapojit 
(něco si koupit, uzavřít fiktivní obchod).
Seznámení s učitelským sborem – všichni 
vyučující vás seznámí s obsahem a výukový-
mi metodami  jednotlivých předmětů a od-
poví na všechny vaše případné dotazy.
Přijďte se poradit o budoucnosti svých dětí 
se zkušenými pedagogy. V případě, že se 
vám stanovený termín nehodí, můžete si 
kdykoliv domluvit i individuální schůzku.
Těšíme se na Vás!
Kontakt: telefon - 499 815 812, 499 816 
255, e-mail - oatu@oatrutnov.cz, 
www.oatrutnov.cz

MOST K ŽIVOTU,
o.p.s., Trutnov, Šikmá 300

Příspěvek na technickou 
a dopravní infrastrukturu
Město Trutnov poskytuje i v letošním roce pří-
spěvek na technickou a dopravní infrastruktu-
ru (dále jen infrastrukturu) za účelem podpory 
bytové výstavby městem Trutnovem. Infrastru- 
kturou se rozumí veřejně přístupná komunikace 
(vč. chodníků), veřejné osvětlení a další sítě tech-
nické infrastruktury.
Příspěvek se poskytuje stavebníkům rodinných 
domků a bytových domů v lokalitách na území 
města Trutnova, kde se město Trutnov nepodílí 
na provádění infrastruktury.
Příspěvek se poskytuje na základě písemné žá-
dosti a činí max. 80 000,- Kč na 1 nově posta-
venou bytovou jednotku a nesmí překročit 
50 % celkových nákladů stavebníka vynalože-
ných na infrastrukturu. Užívání bytové jednotky 
musí být započato nejpozději do 5 let od řádné-
ho provedení infrastruktury.
Žadatel je povinen provést infrastrukturu 
vlastním nákladem nejpozději do 30. 11. 2011 
a  v této lhůtě odboru rozvoje města a ÚP pro-
kázat náklady (fakturou a dokladem o uhrazení) 
efektivně a hospodárně vynaložené žadatelem 
na infrastrukturu. Předkládané faktury a dokla-
dy nesmí být starší  jednoho roku. Po splnění 
všech podmínek bude příspěvek zaslán na účet 
žadatele.
Žádosti o příspěvek pro letošní rok lze podat 
nejdéle do 31. března 2011 na odbor rozvoje 
města a územního plánování Městského úřadu 
v Trutnově.
Odbor rozvoje města a ÚP prověří žádosti po 
technické stránce a předloží je ke schválení za-
stupitelstvu města.

Ivana Vlasáková
odbor rozvoje města a ÚP

zprávy z Města

technickou a dopravní 

infrastrukturu

Město Trutnov poskytuje i v letošním roce 
příspěvek na technickou a dopravní infra-
strukturu (dále jen infrastrukturu) za účelem 
podpory bytové výstavby městem Trutnovem. 
Infrastru- kturou se rozumí veřejně přístupná 
komunikace (vč. chodníků), veřejné osvětlení 
a další sítě technické infrastruktury.
Příspěvek se poskytuje stavebníkům rodin-
ných domků a bytových domů v lokalitách na 
území města Trutnova, kde se město Trutnov 
nepodílí na provádění infrastruktury.
Příspěvek se poskytuje na základě písemné 
žádosti a činí max. 80 000,- Kč na 1 nově po-
stavenou bytovou jednotku a nesmí překročit 
50 % celkových nákladů stavebníka vynalo-
žených na infrastrukturu. Užívání bytové jed-
notky musí být započato nejpozději do 5 let 
od řádného provedení infrastruktury.
Žadatel je povinen provést infrastrukturu 
vlastním nákladem nejpozději do 30. 11. 
2011 a  v této lhůtě odboru rozvoje města a 
ÚP prokázat náklady (fakturou a dokladem o 
uhrazení) efektivně a hospodárně vynalože-
né žadatelem na infrastrukturu. Předkládané 
faktury a doklady nesmí být starší  jednoho 
roku. Po splnění všech podmínek bude pří-
spěvek zaslán na účet žadatele.
Žádosti o příspěvek pro letošní rok lze podat 
nejdéle do 31. března 2011 na odbor rozvoje 
města a územního plánování Městského úřa-
du v Trutnově.
Odbor rozvoje města a ÚP prověří žádosti po 
technické stránce a předloží je ke schválení 
zastupitelstvu města.

Ivana Vlasáková
odbor rozvoje města a ÚP

Příspěvek na technickou 
a dopravní infrastrukturu
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Pomoc při řešení problému 
se zvýšeným obsahem olova 
v pitné vodě způsobeným 
olověnými domovními rozvody

Ve shodě s požadavkem Směrnice Rady Evropy 
upravující jakost vody určené pro lidskou spo-
třebu byla vyhláškou MZ č. 252/2004 Sb. snížena 
maximální přípustná koncentrace olova v pitné 
vodě z původní hodnoty 50 µg/l na hodnotu 
10 µg/l. Důvodem zpřísnění je ochrana veřejné-
ho zdraví, především zdraví dětí.
Majitelé bytových domů mohou získat z pro-
středků dotačního programu Ministerstva pro 
místní rozvoj (informace na http://www.mmr.cz/
getdoc/cfcd240d-b440-4e99-8620-adca7f7ed197/
Podprogram-Podpora-oprav-domovnich-olove-
nych-rozvo)  významný příspěvek  na výměnu 
závadných domovních rozvodů (zdrojem olova 
v pitné vodě nejsou jen olověné přípojky a do-
movní rozvody, ale i některé starší typy PVC po-
trubí a drobné prvky z mosazi nebo červeného 
bronzu). 
Program pro rok 2011 byl vyhlášen 30. 11. 2010, 
lhůta pro doručení žádosti začala běžet 20. 12. 
2010 a skončí 28. 2. 2011.
Podmínkou pro přiznání subvence zmíněného 
dotačního programu jsou výsledky monitoringu. 
Bližší informace k jeho provedení se dozvíte na  
www.zuhk.cz

 

Zápis do 1. třídy  
pro žáky se zdravotním postižením  

3. 2 . 2011       1300 – 1700 hod. 
 
S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte  
Bližší informace na webových stránkách školy www.speczstrutnov.cz 
Dotazy na tel.: 499 733 386 nebo e-mailem: speczs.trutnov@volny.cz 
  
 
 
 
 
 
 
 
 Škola nabízí: 

 nízký počet žáků ve třídě  
(ZŠ praktická 6 – 14 žáků, ZŠ speciální 4 – 6 žáků)  

 třídu pro žáky s autismem  
(nejdelší tradice, největší zkušenosti na okrese Trutnov) 

 možnost individuální péče 
 přítomnost asistentů ve třídách 
 nadstandardně vybavenou učebnu výpočetní techniky  
 bezplatnou ranní a odpolední družinu 
 

 

 

Speciální základní škola a Mateřská škola, 
Trutnov 

Žáci speciální školy v HSM 
vystavují Otesánky ve výlohách 
Městské knihovny Trutnov
Až do 13. 2. si mohou trutnovští čtenáři i ná-
hodní kolemjdoucí prohlížet kolekci žákovských 
Otesánků, kteří vznikli k poctě surrealistického 
umělce Jana Švankmajera a jeho trutnovské fil-
mově-výtvarné prezentace. Výstavu stovky Ote-
sánků, kterou připravila Speciální základní škola 
a Mateřská škola, Trutnov ve spolupráci s Měst-
skou knihovnou Trutnov, doprovází i divácká 
hodnoticí anketa O nejlepšího Otesánka. Stane-
li se jím legendární postava vyrobená z  kerami-
ky, pařízku či namalovaná na kartonu, o tom se 
více dozvíme na slavnostním vyhodnocení anke-
ty v městské knihovně – ve čtvrtek 17. 2. v 17.00 
hodin. V řadě oceněných nestanou jen úspěšní 
autoři, ale i vylosovaní účastníci diváckého hod-
nocení.  Na deset z nich čeká památeční keramic-
ký Otesánek! 
„Volební urna“ s jednoduchými pokyny pro hla-
sování je připravena při vstupu do knihovny. Kni-
hovní instalace žákovských Otesánků je na jejich 
malém trutnovském turné již třetí v pořadí. Po-
prvé se s nimi potkali účastníci vernisáže výstavy 
manželů Švankmajerových před trutnovskou ga-
lerií (pátek 7. 1.), podruhé obdivovatelé Švank-
majerových filmů v kině Vesmír (8. – 12. 1.).
Teď neváhej ty, čtenáři …!
O vzniku Otesánků více na: 
http://www.trutnovinky.cz/index.php?gid=25997

Speciální ZŠ a MŠ, Trutnov

V minulém čísle Radničních listů jsme čtenáře 
informovali o tom, že na Střední odborné ško-
le podnikatelské Trutnov, s. r. o., působí tento 
školní rok dvě studentské společnosti (v rám-
ci vzdělávacího programu společnosti Junior 
Achievement, o. p. s.), ve kterých si žáci osvojují 
především tzv. přenositelné dovednosti (např. 
komunikaci, týmovou spolupráci, manažerské 
rozhodování, prezentační dovednosti), jež  bu-
dou potřebovat k dobrému uplatnění na trhu 
práce. 

Společnost FOR FUNNY se veřejnosti představi-
la ve dnech 9. a 11. prosince 2010 na Malých 
adventních trzích, které se konaly v prostorách 
společenského centra UFFO. Prodávala zde vá-
noční výrobky a drobné dárky, které vytvořili 
žáci podnikatelské školy spolu s klienty Stacio-
náře pro zdravotně oslabené a tělesně postiže-
né Trutnov. Výtěžek z prodeje výrobků v hod-
notě 3 350 Kč byl věnován stacionáři na jeho 
další činnost a klienti stacionáře jej dostali od 
zástupců studentské společnosti jako vánoční 
dárek. K předání totiž došlo dne 22. prosince 
2010 na vánoční besídce stacionáře.

Společnost SMILE AGENCY nezůstala s pořá-
dáním charitativních akcí pozadu. Na neděli 
9. ledna 2011 připravila Benefiční vánoční kon-
cert, který se konal v kostele sv. Jana Křtitele ve 
Dvoře Králové nad Labem. Na koncertě zaznělo 
mnoho populárních i vánočních písní v podání 
Šárky Hulíkové, Martiny Stříbrné a Petry Stří-
brné. S dvěma vánočními písněmi vystoupili 
i  klienti Stacionáře pro zdravotně oslabené 
a tělesně postižené Trutnov, jimž byl výtěžek 
z koncertu v hodnotě 8 567 Kč věnován. Koncert 
se uskutečnil pod záštitou senátora Parlamentu 
České republiky MUDr. Pavla Trpáka a děkana 
královédvorského ThMgr. Jana Czekaly. O tom, 
že byl koncert velmi úspěšný, svědčí nejen výše 
výtěžku, který byl do stacionáře předán dne 
13. ledna 2011, ale i mnoho velmi kladných 
ohlasů, které zazněly těsně po skončení progra-
mu i v dalších dnech na regionálních webových 
stránkách (např. www.kralovedvorsko.cz).

Další akcí obou společností bude maturitní ples 
4. ročníku Střední odborné školy podnikatelské 

Trutnov, s. r. o., který se bude konat v sobotu 
19. února 2011 v Národním domě v Trutnově 
a na nějž Vás všechny srdečně zveme.

Mgr. Ivana Balánová
SOŠP Trutnov, s.r.o.

Žáci SOŠP Trutnov, s. r. o., 
pomáhají dobré věci

Vážení příznivci Želvičky,
budete-li mít zájem zůstat při svém pobytu v Žel-
vičce po 12. hodině, stačí se při návštěvě domlu-
vit a můžete u nás pobýt, jak vám to bude vyho-
vovat. Dále máte možnost využít služeb školní 
jídelny a objednat si zde oběd, který si můžete 
sníst přímo v Želvičce. Do jídelny vás zavedu ško-
lou bez nutnosti převlékání a přezouvání nebo 
vám oběd vyzvednu.
Chcete-li udělat také něco pro sebe, domluvte se 
s kadeřnicí nebo pedikérkou a manikérkou a do-
přejte si zkrášlující relaxaci. Děti vám po domlu-
vě pohlídám. Více na stránkách Želvičky.

Lenka Kuchařová

Z KALENDÁŘE AKCÍ

MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI 
-  27. 1. a  3. 2. určeno pro maminky s miminky  
   od 4 do 12 měsíců
-  od února začíná nový kurz pro budoucí mamin-  
   ky v 8. a 9. měsíci těhotenství 
-  bližší informace u lektorky kurzů: Mgr. Iva     
   Bolehovská - tel. 605 414 719, e-mail: 
   brzla@seznam.cz , nebo přímo v Želvičce

7. – 11. 3. ZIMNÍ TÁBOR – připravuje se, bližší in-
formace přímo v Želvičce

13. 3. KARNEVAL – „HVĚZDA, CO SE NEZDÁ“, 
16 – 18 h

I v letošním roce k nám do Želvičky zavítá taneč-
ní škola BONIFÁC ze Rtyně v Podkrkonoší. Těšit 
se můžete na básničky a říkadla, malování na ba-
lónky, soutěže a hry, zábavné tanečky …
Možnost zakoupení občerstvení  (káva, čaj, džus, 
sušenky, zákusky ...).
Cena: 50,- Kč za osobu (bez rozlišení zda jde 
o dítě nebo dospělého) - členům bude poskyt-
nuta sleva 10 % (max. na 5 lístků) po předložení 
členské průkazky. Vstupenky lze zakoupit přímo 
v Želvičce.

14. – 17. 3. BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A POTŘEB
-  přijímáme oblečení, obuv, sportovní potřeby   
   a potřeby pro děti, hry a hračky
-  pouze věci čisté a zachovalé
-  k ceně bude připočítáno 10 % a za každý ne- 
   prodaný kus 2,- Kč, nevyzvednuté věci budou  
   dány na charitu
-  vlastní seznam výhodou! Ke stažení na strán 
   kách Želvičky.

PONDĚLÍ    9 – 18 h - příjem věcí
ÚTERÝ    9 – 18 h - prodej
STŘEDA    9 – 12 h - prodej
ČTVRTEK    9 – 18 h - výdej
ZIMNÍ OBUV, OBLEČENÍ A VYBAVENÍ NEPŘIJÍMÁ-
ME!

Mateřský klub Ž E L V I Č K A
při ZŠ Mládežnická, Trutnov (za Kauflandem, 
vchod vedle I. stupně - 3. patro)
www.zelvicka.webnode.cz
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Ozdravný pobyt u mo e 
Termín: 17. 6. – 26. 6. 2011 
Místo pobytu: St edisko DU E
Zájezd je ur en pro d ti, rodi e s d tmi i 
ostatní ve ejnost. Du e je malé letovisko na 
Omišské rivié e ve St ední Dalmácii, poblíž 
m ste ka Omiš. Split je odtud vzdálen 20 
km. Píse ná pláž s pozvolným vstupem do 
mo e je 50 m od ubytovacího za ízení.
Ubytování: Vila MIRKO, 3 - 4l žkové apart-
mány s balkónem a 2l žková studia s WC 
a sprchou, vybavený kuchy ský kout s led-
nicí. V p ízemí vily spole enská místnost a 
zárove  jídelna, TV DVD, stolní tenis, venko-
vní terasa s posezením.
Stravování: restaurace cca 150 m od vily, 
plná penze v etn  pitného režimu, odpoled-
ní sva ina a balí ek na cestu v den odjezdu; 
Výlety: lodní výlet na ostrov Bra  v cen  
zájezdu
Cena: již od 6200,- K ; d ti do 3let zdarma
Bližší informace: tel.: 731 610 519, e-mail: 
drapalova@svctrutnov.cz

P ím stský tábor 
Termín: 7. - 11. 3. 2011 (jarní prázdniny) 
Místo: SV  Trutnov
Provoz: od 8.00 do 16.00 hodin. 
Ú astníci prožijí prázdniny plné her, sout ží, 
a výlet  do blízkého okolí. Díky táborové h e, 
inspirované dobrodružným životem prehis-
torických lidí si navíc odnesou pár poznatk  
o dob  p ed dvaceti tisíci lety.
Cena: 700,- K  
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 34 12 08, 
e-mail: sarka@svctrutnov.cz.

Barevný týden
P ím stský tábor je ur en d tem od 6 do 
10 let.  Probíhá v prostorech SV  Trutnov. 
Celotáborová hra je pestrou nabídkou kole-
ktivních her, sout ží a výlet  do okolí. O 
p ípadných zm nách tohoto asu budou 
rodi e v as informováni.
Termín: 1. turnus  11. - 15. ervence 2011
               2. turnus  22. - 26. srpna 2011
Cena: 950,- K  za každý turnus
V cen  ob d (polévka, hlavní jídlo), 2x 
sva ina, pitný režim, pojišt ní, pedagogický 
dozor, jízdné a vstupné.
Místo: prostory SV  Trutnov
            R. Frimla 816
             541 01 TRUTNOV
Sraz d tí denn  v 8:00 hodin a ukon ení 
innosti vždy v 16:00 hodin v SV  Trutnov. 

Kontakt na vedení tábora:
Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208

Tane ní tábor 
Tábor je zam en na výuku r zných 
tane ních styl . Zú astnit se mohou pokro ilí 
i úplní za áte níci. V programu budou hry, 
výlety, koupání. Forma tábora je rozd lena 
podle v ku ú astník  na p ím stský a poby-
tový.
P ím stský: pro v k 7 - 9  let probíhá denn  
od 8:00 hod. do 16:00 hod. na SV  Trutnov 
Termín: 18. -  22. ervence 2011    
Cena:    1.000,-K
Pobytový: pro v k 10 - 15 let. 
Ú astníci tábora budou ubytováni v 
klubovnách SV  Trutnov. K dispozici bude 
jídelna, sociální za ízení, šatny, sprchy, 
tane ní klubovny a h išt .
Termín: 16. -  23. ervence 2011
Cena:    1.450,-K   
Kontakt na vedení tábora: 
Mgr. Marie Nováková, tel: 723 003 202

Indiánské léto 
Klasický stanový tábor je ur ený pro d ti od 
7 do 15 let (1.-9. t .). Jeho klí ovou náplní je 
zdolávání jednotlivých etap celotáborové hry. 
Táborová základna se nachází v zalesn ném 
prostoru u obce Vl kovice v Podkrkonoší, 
p ibližn  25 km od Trutnova. D ti se díky 
p irozeným podmínkám u í p ežití ve volné 
p írod , tábornickým dovednostem a dalším 
aktivitám, které jsou pro n  p ipraveny for-
mou dobrodružných her a sout ží.
Termín: 13. - 27. srpna 2011
Místo: Táborová základna BOKOUŠ
            Vl kovice v Podkrkonoší
            pošta Chvalkovice, PS : 552 04
Cena: 3 200,-K
V cen  je zahrnuta doprava, ubytování, 
strava 5 x denn , pitný režim, pojišt ní, ped-
agogický dozor.
Kontakt na vedení tábora:
Josef Khol, tel.: 731 610 518 

D ležité termíny pro letní tábory
P ihlášky: do 29. dubna 2011
Platby: do 30. kv tna 2011 
Možnosti platby:
V hotovosti v kancelá i SV , nebo p evodem na 
bankovní ú et: 86-295210207/0100,
variabilní symbol: datum nar. dít te (yyyymmdd)

Lovci mamutů Chorvatsko

Nabídka letních táborů

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

předtančení BeneDanceArtTeam
vystoupení skupiny Defect de-ice
taneční vystoupení v podání 
členů kroužků SVČ Trutnov
bohatá tombola

5. března 2011
UFFO - Společenské 
centrum Trutnov

K tanci a poslechu hraje skupina 
GENY ze Rtyně v Podkrkonoší

Host večera: Petr Kraus
profesionální jezdec

Freestyle MTB

Předprodej vstupenek od 1. 2. 2011 
v recepci SVČ Trutnov, tel.: 499 815 290 
nebo v recepci UFFO, tel.: 499 300 999

Ozdravný pobyt u moře 

Termín: 17. 6. – 26. 6. 2011 
Místo pobytu: Středisko DUĆE
Zájezd je určen pro děti, rodiče s dětmi i ostat-
ní veřejnost. Duće je malé letovisko na Omiš-
ské riviéře ve Střední Dalmácii, poblíž městečka 
Omiš. Split je odtud vzdálen 20 km. Písečná pláž 
s pozvolným vstupem do moře je 50 m od uby-
tovacího zařízení.
Ubytování: Vila MIRKO, 3 – 4lůžkové apartmány 
s balkónem a 2lůžková studia s WC a sprchou, 
vybavený kuchyňský kout s lednicí. V přízemí 
vily společenská místnost a zároveň jídelna, TV, 
DVD, stolní tenis, venkovní terasa s posezením.
Stravování: restaurace cca 150 m od vily, plná 
penze včetně pitného režimu, odpolední svači-
na a balíček na cestu v den odjezdu 
Výlety: lodní výlet na ostrov Brač v ceně zájez-
du
Cena: již od 6 200,- Kč; děti do 3 let zdarma
Bližší informace: tel.: 731 610 519, 
e-mail: drapalova@svctrutnov.cz

Příměstský tábor 

Termín: 7. - 11. 3. 2011 (jarní prázdniny) 
Místo: SVČ Trutnov
Provoz: od 8.00 do 16.00 hodin 
Účastníci prožijí prázdniny plné her, soutěží  a 
výletů do blízkého okolí. Díky táborové hře, 
inspirované dobrodružným životem prehisto-
rických lidí,  si navíc odnesou pár poznatků o 
době před dvaceti tisíci lety.
Cena: 700,- Kč 
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208, 
e-mail: sarka@svctrutnov.cz

Taneční tábor 

Tábor je zaměřen na výuku různých tanečních 
stylů. Zúčastnit se mohou pokročilí i úplní začá-
tečníci. V programu budou hry, výlety, koupání. 
Forma tábora je rozdělena podle věku účastní-
ků na příměstský a pobytový.
Příměstský: pro věk 7 - 9  let probíhá denně od 
8.00 hod. do 16.00 hod. na SVČ Trutnov 
Termín: 18. -  22. července 2011    
Cena: 1 000,- Kč
Pobytový: pro věk 10 - 15 let 
Účastníci tábora budou ubytováni v klubovnách 
SVČ Trutnov. K dispozici bude jídelna, sociální 
zařízení, šatny, sprchy, taneční klubovny a hřiš-
tě.
Termín: 16. -  23. července 2011
Cena: 1 450,- Kč  
Kontakt na vedení tábora: 
Mgr. Marie Nováková, tel.: 723 003 202

Barevný týden
Příměstský tábor je určen dětem od 6 do 10 let.  
Probíhá v prostorech SVČ Trutnov. Celotáborová 
hra je pestrou nabídkou kolektivních her, sou-
těží a výletů do okolí. O případných změnách 
tohoto času budou rodiče včas informováni.
Termín: 1. turnus  11. - 15. července 2011
             2. turnus  22. - 26. srpna 2011
Cena: 950,- Kč za každý turnus
V ceně oběd (polévka, hlavní jídlo), 2x svačina, 
pitný režim, pojištění, pedagogický dozor, jízd-
né a vstupné.
Místo: prostory SVČ Trutnov
            R. Frimla 816
            541 01 TRUTNOV
Sraz dětí denně v 8.00 hodin a ukončení činnos-
ti vždy v 16.00 hodin v SVČ Trutnov. 
Kontakt na vedení tábora:
Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208

Indiánské léto 

Klasický stanový tábor je určený pro děti od 
7 do 15 let (1. - 9. tř.). Jeho klíčovou náplní je 
zdolávání jednotlivých etap celotáborové hry. 
Táborová základna se nachází v zalesněném 
prostoru u obce Vlčkovice v Podkrkonoší, při-
bližně 25 km od Trutnova. Děti se díky přiro-
zeným podmínkám učí přežití ve volné přírodě, 
tábornickým dovednostem a dalším aktivitám, 
které jsou pro ně připraveny formou dobro-
družných her a soutěží.
Termín: 13. - 27. srpna 2011
Místo:   Táborová základna BOKOUŠ
              Vlčkovice v Podkrkonoší
              pošta Chvalkovice, PSČ 552 04
Cena: 3 200,- Kč
V ceně je zahrnuta doprava, ubytování, strava 
5x denně, pitný režim, pojištění, pedagogický 
dozor.
Kontakt na vedení tábora:
Josef Khol, tel.: 731 610 518

Důležité termíny pro letní tábory
Přihlášky: do 29. dubna 2011
Platby: do 30. května 2011
Možnosti platby:
V hotovosti v kanceláři SVČ, nebo převodem na 
bankovní účet: 86-295210207/0100,
variabilní symbol: datum nar. dítěte (yyyymmdd)
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TEST KRESBY STROMU ANEB 
POZNEJTE SAMI SEBE 
BAUM TEST stromu je jednoduchá kresebná 
metoda, která vypovídá o osobnosti značné 
množství informací, slouží k rychlé orienta-
ci typu, schopnostích a charakteru člověka. 
Seminář je určen pro širokou veřejnost, per-
sonalisty, manažery, asistenty, pedagogy, 
psychology, kriminalisty, studenty a všechny, 
koho zajímá psychologie osobnosti.
Místo konání: sobota 19. 2. 2011 od 9.00 do 
14.00 hod., zasedací místnost firmy DIANA 
SEVEN, a.s., Voletinská 252, Trutnov 3 – Poříčí,  
2. patro. 
Cena: 400,- Kč vstupenky v předprodeji (500,- 
Kč na místě pouze po domluvě). Cena vstu-
penky zahrnuje studijní materiál a občerstve-
ní. 
S sebou: obyčejná tužka, propisovací tužka, 
poznámkový blok A4 nelinkovaný nebo pa-
píry A4. 
Více informací a předprodej vstupenek zajiš-
ťuje přednášející lektor Petra Janovská, 
tel. 721 451 977, http://petula.janovska.sweb.cz/

Rád bych touto cestou poděkoval všem „zod-
pověným“ pejskařům za to, že se teď všich-
ni musíme brodit po ulicích psími lejny. Je 
úžasné, že si z každé vycházky můžu přinést 
domů zcela zdarma kvalitní biomasu, která 
představuje energii budoucnosti. Doporučuji 
přidávat Vašim psím miláčkům do stravy i po-
travinářská barviva, což učiní z procházky na-
šimi šedými ulicemi daleko barvitější zážitek. 
Věnujte pozornost i výsledkům studie špičko-
vých odborníků: Zatímco pejskaři se domní-
vají, že se psí lejno ve sněhu zcela rozpustí a 
zmizí, zjistil tým profesora Eduarda Xaviera 
Krementa, že tomu tak – kupodivu – není. 95 % 
hovna zůstává dočasně ukryto před zraky (ni-
koli obuví) chodců. 5 % dosud nezjištěným 
způsobem sublimuje do mozku vybraných 
jedinců. Cílová skupina se vyznačuje selektiv-
ní blokací páteře, která ony nebožáky posti-
huje přesně ve chvíli, kdy se mají ohnout pro 
produkt defekace svého psíka. Potvrdil se tak 
závěr studie MUDr. Ece, který svůj tříletý vý-
zkum lapidárně shrnul do věty: „Někteří ma-
jitelé psů mají v hlavě nasráno.“ Takže ještě 
jednou díky za všechno. 

Martin Kuchař
Trutnov

Poznámka redakce: 

Omlouváme se citlivějším čtenářům za jadrné 

výrazy, které se jindy na stránkách Radničních 

listů nevyskytují. Protože však tento článek 

pravděpodobně velmi přesně vystihuje ná-

zor většiny občanů a těch skutečně zodpo-

vědných majitelů psů, zveřejňujeme jej bez 

úprav a doufáme, že si příslušní spoluobčané 

sáhnou do svědomí.

Názor občana města:  
„PODĚKOVÁNÍ“ 

Ke konečné dostavbě hlavního kostela Naro-
zení Panny Marie, vyhořelého za slezských vá-
lek v roce 1745, došlo až v letech 1769 –  95 za 
děkana Jindřicha Johanna Gärtnera. Chybělo 
dokončení celé třetiny chrámové lodi a věže. 
Gärtner, který měl dílo na starosti, musel 
hodně šetřit při čerpání  peněz určených na 
stavbu. Starosti mu tenkrát dělali především 
řemeslníci, kteří si nadměrnými požadav-
ky vynucovali proplácení svých vykonaných 
prací. Nutně proto následovaly různé škrty 
v rozpočtu, aby se nalezlo potřebných 1500 
zlatých. Gärtner přes uvedené potíže, i proti 
snahám stavbu zastavit, byl rozhodnut v ní 
pokračovat. Obrátil se znovu na patronku 
kostela Marii Terezii, která v roce 1773 opět 
pomohla, tentokrát 2000 zlatými. Další po-
třebné peníze vynesly sbírky obětavých far-
níků. A tak mohlo začít už třetí období této 
tolikrát přerušované kostelní stavby.

Dodnes nám chybí údaje jmen tehdejších sta-
vitelů. Známý je jen stavební dozorce Saudy 
a kamenický mistr Swonitschek. V roce 1774 
připomíná královský krajský úřad ještě jed-
noho, ale jménem neuvedeného stavitele, 
když ho žádá o dokončení stavby s co největší 
úsporností. Stavební materiál se proto opat-
řoval nyní jen v minimálním množství. Znovu 
ho venkované začali svážet z okolí Trutnova, 
i když selská rebelie v roce 1775 znovu stavbu 
zpomalila. Marie Terezie v srpnu 1776 poskyt-
la dalších 3000 zlatých, které však byly rychle 
prostavěny. V březnu 1777 byla pro finanční 
potíže stavba znovu na tři roky přerušena. 
Dostavbu zpomalila i další válka s Pruskem 
v roce 1778.

Čtvrtý a časově už poslední úsek stavby kos-
tela začal v květnu 1780. Za dva roky nato 
byl chrám konečně dostavěn. Uplynulo dlou-
hých 37 roků od vyhoření starého kostela 
na hřbitově a 26 let od položení základního 
kamene k novému. V následujícím roce byly 
na kostelní věž umístěny nové hodiny, které 
dal na Moravě zhotovit děkan Gärtner. Nová 
kostelní stavba o půdorysu 39,20 a 25,30 me-
trů s klenbou ve výši 25 metrů je pozdní ba-
rokní dílo s klasicistními a rokokovými prvky. 
Je charakterizováno 64 metrů vysokou věží 
s cibulovitým zakončením. Kostel je dodnes 
působivou dominantou této části města.

Z původní obrazové výzdoby starého kostela 
se zachovalo jen velmi málo. Například obraz 
sv. Anny, částečně ještě se stopami ohně, prá-
ce neznámého malíře z roku 1722. Zdobí ol-
tář zasvěcený srdci Ježíšovu spolu s obrazem 
Panny Marie na hoře Karmel. Hlavní oltář 
(9 postranních je umístěno po obvodu chrá-
mové haly) je z roku 1784 s obrazem Naroze-
ní Panny Marie od pražského malíře J. Q. Jah-
na. Přes nepředstavitelné potíže této kostelní 
výstavby dokázala lidská obětavost, zbožnost 
a houževnatost toto dílo „k poctě Boha a ke 
slávě města“ vybudovat. V roce 1799 byla 
požárem zničena kostelní střecha a zakon-
čení věže se zvony, které se žárem roztavily. 
Tři roky se potom nevyzvánělo. Klenba však 
šťastně uchránila vnitřní výzdobu. V 19. stole-
tí znovu postihl kostel největší požár Trutno-
va – bylo to v květnu 1861.

Antonín Just

5. 2. a 19. 2. 2011 proběhne v restauraci Druž-
ba okresní přebor jednotlivců v šachu. Vítěz 
přeboru postupuje na krajský přebor, který se 
bude konat v květnu v Janských Lázních. Tur-
naj v Trutnově bude zahájen v 9 hod., přízniv-
ci této hry jsou vždy vítáni. Turnaj proběhne 
pod patronací krajského šachového svazu.  

Tomáš Bydelský
hlavní rozhodčí OPj v šachu

OKRESNÍ PŘEBOR V ŠACHU 

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

sport

pohledy do MinulostiPřed Vánocemi 2010 navštívila naši MŠ Čtyřlís-
tek už pošesté v řadě trutnovská dechová hud-
ba Krakonoška.
Všechny naše děti i zaměstnanci se sešli v krás-
ně vyzdobené třídě Berušek, kde si společ-
ně poslechli a zazpívali vánoční koledy. Celé 
dopoledne v nás navodilo tu pravou vánoční 
atmosféru a stalo se příjemnou tečkou za uply-
nulým rokem. Tato společenská tradice nám 
všem přináší pohlazení na duši a proto těmto 
muzikantům patří naše velké poděkování.

MŠ Čtyřlístek
Trutnov 4

ČCHI-KUNG 

Sjednocující práce s myslí, tělem a dechem 
- harmonizační a zdravotní cvičení, krátké 
energetizační sestavy. Vhodná forma pohybu 
i pro starší osoby a pro ty, kteří jsou vystaveni 
stresové zátěži. Začínáme od 1. 2. 2011 v tělo-
cvičně ZŠ a spec. školy v Horním Starém Městě 
(proti kostelu). 
Čas: 17.30 – 19.30
Kontakt: cichovsky@spstrutnov.cz, 
tel.: 499 732 891

Před Vánocemi 2010 navštívila naši MŠ Čtyřlístek 
už pošesté v řadě trutnovská dechová hudba Kra-
konoška.
Všechny naše děti i zaměstnanci se sešli v krás-
ně vyzdobené třídě Berušek, kde si společně po-
slechli a zazpívali vánoční koledy. Celé dopoled-
ne v nás navodilo tu pravou vánoční atmosféru a 
stalo se příjemnou tečkou za uplynulým rokem. 
Tato společenská tradice nám všem přináší po-
hlazení na duši a proto těmto muzikantům patří 
naše velké poděkování.

MŠ Čtyřlístek
Trutnov 4

KRAKONOŠKA VE ČTYŘLÍSTKU 
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
provozovatel sportovních zařízení města

www.lokotrutnov.cz informuje

KRYTÝ BAZÉN - (8 drah + dětský bazén) - provozní doba pro veřejnost

Den/datum Bazén - veřejnost Sauna, Fitness

Pondělí * 5.45 - 8.00 14.00 - 16.00
18.00 - 19.00

19.00 - 20.00 AQUAROBIK

Úterý * 5.45 - 8.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Středa * 5.45 - 8.00 15.00 - 16.30 19.00 - 21.00

Čtvrtek * 5.45 - 8.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Pátek * 5.45 - 8.00 13.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Sobota * 10.00 - 11.00
plavání těhotných 11 - 20.00

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ ODDÍLY

pokračování >>

Plavecká škola a plavecký oddíl TJ LOKOMO-

TIVA TRUTNOV v období jarních prázdnin, 

tzn. 7. 3. až 11. 3. 2011 v čase  7.30 - 16.00 

hodin, pořádá příměstský sportovní tábor.

Jedná se o sportovní akci - k dispozici budou 

veškerá sportovní zařízení Lokomotivy (ba-

zén, sauna, zimní stadion, tělocvična, horole-

zecká stěna, fitbox a jiné).

Cena tábora: 1 200,- Kč

Cena zahrnuje: pojištění, vstupy do sporto-

višť, výlet, stravování (2x svačina, oběd, pitný 

režim). 

Informace: Eva Mináriková,  603 183 650

Jarní prázdniny s LOKOMOTIVOU - 
příměstský sportovní tábor

Turbosolárium v prostorách 
krytého bazénu

Na plesy a jaro se opalujte na nejlevnějším 
turbosoláriu s trubicemi dle norem EU v kry-
tém 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/sportov-
ni-zarizeni/kryty-bazen/turbo-solarium

Sportovní centrum Sokolovna 
a sportovní areál Na Nivách
Využijte široké nabídky sportovních aktivit 
v těchto centrech, která nabízejí nejen pro-
nájmy tělocvičen, ale i horolezecké stěny a  ri-
cochetu.
Aktuální rozpis volných termínů pro Vaše ak-
tivity naleznete na www.lokotrutnov.cz

KRYTÝ BAZÉN

Den/datum Důvod změny 
provozní doby

BAZÉN
čas pro veřejnost

SAUNA, FITNESS
čas pro veřejnost

Leden - prosinec 2011

Provozní doba pro veřejnost rozšířena na 8.00 - 13.00 (k dispozici vždy minimálně 1 dráha)

Pátek
4.2. 2011 Pololetní prázdniny 5.45 - 17.00

19.00 - 21.00
Sauna + Fitness

Beze změn

Sobota
12.2. 2011 Podkrkonošský pohár 13.00 - 20.00 Sauna + Fitness

Beze změn

 * 2 dráhy zadány: Po – Pá: 06.00 – 08.00, Po: 15.00 – 16.00 a 18.00 – 19.00, Út: 16.00 – 17.00, 
                                        St: 15.00 – 16.30, Čt: 16.00 – 17.00, Pá: 15.30 – 17.00
 * 4 dráhy zadány: Pá: 12.30 – 13.30
 * dětský bazén zadán: Po: 12.30 – 18.30, Čt: 14.00 – 15.00, So: 11.00 – 15.00

Cyklisté LOKO Trutnov vítězi Středečního po-
háru XC  2010
Celkovým vítězem Středečního poháru BP Lu-
men 2010 XC se stal tým cyklistů LOKO Trutnov 
před týmy Scott cycling team Kolín a BP Lumen 
Úpice. Středeční pohár je seriál sedmi závodů 
XC, včetně dvojzávodu UP+DOWN. Cyklisté 
LOKO se  43krát postavili na pomyslné stupně 
vítězů v  jednotlivých závodech.
Pohár mládeže SCKHK
Na závěrečném banketu SP zároveň proběhlo 
vyhlášení nejlepších závodníků Poháru mláde-
že Svazu cyklistiky Královéhradeckého kraje 
za rok 2010. I v této soutěži dosáhli naši mladí 
jezdci výborných výsledků.      
V kategorii žákyně mladší obsadila 1. místo 
Kateřina Šefcová, 2. místo Vendula Mračková a 
3. místo Tereza Jakoubková. V kategorii žáky-
ně starší zvítězila Jana Adámková. Lukáš Kunt 
obsadil 1. místo v kategorii žáci starší a prven-
ství v kategorii juniorů získal Petr Adámek.

Petr Kotek, mladý kuželkář z Loko Trutnov mi-
strem východních Čech
Dne 5. prosince se na čtyřdráze v Rychnově nad 
Kněžnou uskutečnilo Mistrovství východních 
Čech mladšího žactva v kuželkářském sportu. 
Jednalo se o vrcholnou soutěž této kategorie, 
jinak jsou Mistrovství ČR pořádána až pro starší 
žactvo (13 - 15 let).

MČR  v plavání dorostu dopadlo v Trutnově na 
výbornou 
Šampionátu, který proběhl za finanční podpory 
Královéhradeckého kraje a města Trutnova, za 
které ho zahájil starosta Mgr. Ivan Adamec, se 
zúčastnilo 267 závodníků z 63 oddílů. Mezi nejú-
spěšnější plavce TJ Loko FM Servis Trutnov patřila 
Elhenická  (8 medailí)  a Pechancová (6 medailí), 
která se tímto závodem loučila s dorosteneckou 
kategorií.
Rekordmanka Morávková nechápala: “Jak jsem 
mohla plavat tak suprově rychle?“
Tomu se říká smršť rekordů. Každý její start 
znamenal posun v tabulkách. Nejen v osobních 
a oddílových, ale v jednom případě se plavkyně 
Adéla Morávková postarala i o překonání deset 
let starého českého maxima. Na mistrovství re-
publiky staršího žactva v Jihlavě dohmátla trut-
novská závodnice na 50 metrů kraul v čase 26,91 
vteřiny.

DISKO BUSLENÍ S HITRADIEM 

MAGIC NA  ZIMNÍM STADIONU

29. 1. 2011 od 15.00 - 18.00 hod. jsme pro 

Vás s HITrádiem MAGIC připravili diskotéku 

a soutěže a to nejen pro nejmenší. Přijďte se 

pobavit s celou rodinou a zabruslit si v rytmu 

"magické" diskotéky. Vstup zdarma

CYKLISTIKA

KUŽELKY

PLAVÁNÍ
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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, 
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
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
102/10. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
106/10. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
108/10. pes, kříženec, stáří cca 1,5 roku
113/10. pes, kříženec, stáří cca 8 let
114/10. pes, kříženec NO, stáří cca 3 roky
122/10. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
133/10. pes, kříženec huski, stáří cca 2 roky 
138/10. pes, kříženec rezavý, stáří cca 3 roky
139/10. pes, pitbullteriér, stáří cca 5 let
4/11.     fena, kříženec, stáří cca 2 roky
5-12/11.2 psi a 6 fenek, stáří cca 2,5 měsíce
15/11.   fenka, kříženec, stáří cca 8 měsíců
 

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombino-
vanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti vete-
rinárním 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 zatoula-
ného psa můžete kdykoliv zavolat Městskou 
policii Trutnov, tel. 156 nebo 499 813 064, kte-
rá se o psa postará. 

Pro případné dárce finanční hotovosti máme 
č.ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční ban-
ky 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.

Se závěrem roku bychom chtěli poděkovat všem, 
kteří si v průběhu roku vzpomněli na naše pejsky 
a přispěli nějakou tou drobností k jejich lepšímu 
životu. Poslední akcí letošního roku byla sbírka 
organizovaná prodejnou SUPER ZOO ve Family 
centru v Trutnově na Zelené Louce. Za toto i za 
dárky, které jste v této prodejně pro naše pejsky 
zakoupili také velmi děkujeme. 

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

nabídka opuŠtěnýCh psŮ

Více informací o oddílech TJ LOKO TRUTNOV 
naleznete na  www.lokotrutnov.cz/oddíly

BLACK & WHITE  PARTY
V pořadí již druhou taneční party s názvem 
BLACK & WHITE pořádá oddíl ZUMBY 12. 2. 
2011 od 9.30 hod. v tělocvičně Na Nivách

organizuje jako každoročně cvičení pro za-
čátečníky a pokročilé každý den v týdnu od 
15. února 2011 v dopoledních i odpoledních 
hodinách na Stomatologii v Trutnově. 
Otevírá se i nový kurz pro začátečníky v pon-
dělí od 14.00 hod., v úterý od 10.00 hod. a ve 
středu od 19.30 hod.                       
Harmonogram cvičení najdete na: 
www.joga.xf.cz
Cvičení pro dospělé pod vedením kvalifiko-
vaných cvičitelů jógy se absolvuje v jednom 
celku, který je 12 týdnů - lekcí po 1,5 hodině. 
Členský příspěvek je stanoven ve výši 300,- Kč. 
Začátečníci se mohou přihlásit na tel. 736 227 
916 nebo e-mailem vlasta.sedova@seznam.cz 
u paní V. Šedové, kde získají podrobnější infor-
mace. Úhrada příspěvků bude provedena na 
prvním cvičení. Zájemci o cvičení pro začáteč-
níky neváhejte, počet míst je limitován.
  

Klub Jóga Trutnov 

TRUTNOV, tělocvična ZŠ Mládežnická 
(za KAUFLANDEM)
každou NEDĚLI v 16.00 – 17.00 hodin od 
23.  1. 2011
60 Kč/hod. (50 Kč/hod. - permanentka)

150 minut NONSTOP s Petrou Červeňákovou 
Sobota 5. 2. 2011 od 13.00 do 15.30 hod., vel-
ká tělocvična ZŠ Mládežnická (HSM) Trutnov 2, 
(vstup do tělocvičny otevřen ve 12.20 hod.)
Petra Červeňáková je skvělá lektorka ZUMBY 
působící v Praze a okolí. Její hodiny zumby jsou 
hodně taneční. Tepovou frekvenci zpravidla 
drží v aerobní zóně a jede opravdový interva-
lový trénink, takže s ní budete efektivně spalo-
vat tuky. Během akce nacvičíme jednu skladbu 
a několikrát ji zopakujeme. Prodej občerstvení 
zajištěn. ZUMBASHOP - originální zumba oble-
čení (tílka, topy, kalhoty, všech velikostí a do-
plňků). Vstupenky v předprodeji 220,- Kč (na 
místě 250,- Kč).

Rosťa Šrom a Michal Němeček
Neděle 27. 2. 2011 od 13.00 do 17.00 hod., vel-
ká tělocvična 4. ZŠ R. Frimla Trutnov. Čeká vás 
jazz dance a zumba s VIP lektory.
Rosťa Šrom – absolvent taneční konzervatoře 
DUNCAN CENTRE v Praze. Pestré zkušenosti s 
tancem získal např. jako tanečník v muzikálu 
„MISS SAIGON“ nebo „STABAT MATER“. Půso-
bil jako pedagog konzervatoře Jaroslava Jež-
ka, obor moderní tanec, muzikál. Zviditelnila 
ho účast v tanečním pořadu Bailando. Je velmi 
vyhledávaným instruktorem Zumba Fitness a 
působí v  pražských tanečních centrech Dan-
ce Perfect, Balance Club, Jad Company, Dance 
academy by Yemi AD). Přijďte okusit taneční 
originalitu sympatického profesionála.
Michal Němeček – skvělý lektor působící nejen 
v Hradci Králové, kde je spolumajitelem taneč-
ní školy Bonstep. Z referencí stojí za zmínku 
účast v taneční soutěži StarDance a choreogra-

ZUMBA 

fický poradce v Bailandu. Vyučuje standardní i 
latinskoamerické tance na workshopech nejen 
v ČR, ale i v Rakousku, na Slovensku či v SRN. 
Jeho pravidelné lekce ZUMBY můžete okusit 
každé úterý v Trutnově v tělocvičně na 1. ZŠ.
Vstupenky v předprodeji 260,- Kč (na místě 
300,- Kč). 

Pravidelné taneční lekce ZUMBY s lektorkou 
Pavlou Švecovou
V tělocvičně ZŠ Gorkého (u letadla), od 20.00 
do 21.00 hod. Tančit budeme pravidelně každý 
čtvrtek v uvedených časech.
Zumba je dynamický fitness program, který 
v  sobě spojuje prvky aerobního cvičení a la-
tinskoamerických tanců. Využívá kroky salsy, 
reggaetonu, merengue, cha-chy, samby  apod. 
Zumba je založena na principu přerušovaného 
kardio tréninku, kde se střídá svižná část s po-
malou a v této kombinaci dochází ke spalování 
tuků a efektivnímu formování celého těla. Per-
manentka na 10 lekcí 700,- Kč. Jednotlivě po 
předchozí domluvě v ceně 100,-  Kč.
Více informací a předprodej vstupenek na 
naše akce - Petra Janovská, 721 451 977, 
http://petula.janovska.sweb.cz/

  

Děti do 12 let  -  20 Kč/hod.
Pavlína Nosková, tel. 723 419 937, 
e-mail: zumbapavlina@centrum.cz, 
www.zumbapavlina.cz

  

ZUMBA 

ZUMBA

ORIENTAČNÍ BĚH

Úspěchy orientačních běžců v roce 2010
V roce 2010 bylo v České republice sedm šampi-
onátů. Dorostenci Lokomotivy Trutnov přivezli z 
těchto šampionátů celkem 11 medailí - 9 zlatých 
a po jedné stříbrné a bronzové. Největší zásluhu 
na tomto úspěchu má Jan Petržela, který získal 
zlato na všech sedmi mistrovstvích. Trutnovský 
klub tak byl vyhlášen nejlepším republikovým 
klubem a Jan Petržela nejlepším orientačním 
běžcem roku 2010.


