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Trutnovské Uffo je Stavbou roku 2011

PROCHÁZKA STALETÍMI

Trutnovský polyfunkční stánek umění získal významné ocenění. Spolu s dalšími čtyřmi realizacemi se stal Stavbou roku 2011. Vítěze 19. ročníku prestižní soutěže vybrala odborná porota ze
42 přihlášených staveb.

Město Trutnov a Společenské centrum
Trutnovska pro kulturu a volný čas Vás
srdečně zvou na SPOLEČENSKÝ VEČER
KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST.

Společenské centrum Uffo, jehož autory jsou Radek Vopalecký a Luděk Štefek, je jedním z nejmodernějších kulturních prostorů v České republice.
Díky svým neobvyklým technickým parametrům
umožňuje pořádání širokého spektra kulturních
akcí, především klasických i alternativních divadelních představení, koncertů, výstav, ale i plesů a
dalších akcí. „Impulzem k výstavbě centra byl fakt,
že Trutnovu dlouhodobě chyběla divadelní budova. Chtěli jsme však zároveň docílit toho, aby nový
prostor umožňoval co nejširší využití pro kulturní,
ale i společenské akce,“ uvedl trutnovský starosta
Ivan Adamec, jenž byl hlavním iniciátorem aktivit
vedoucích až k realizaci stavby.
Uffo je unikátní především díky své jevištní a
hledištní části navržené scénografem a divadelním architektem Miroslavem Melenou. Ta
umožňuje pět základních variant uspořádání – divadelní kukátko, koncert, arénu, ples a
kongres. „Inspiraci jsme hledali na různých místech republiky, významná byla v tomto směru
návštěva českobudějovické Baziliky. V místě, na
kterém se rovněž významnou měrou podepsal

Miroslav Melena,“ uvedl Adamec s doplněním,
že ocenění vnímá jako potvrzení správnosti volby vytvořit nový velkorysý a především funkční
kulturní prostor.
Provoz ve společenském centru Uffo začal na
konci září 2010. Od této doby se v něm odehrává
nepřetržitá řada kulturních a společenských akcí,
při nichž je kladen důraz na kvalitu, ale i originalitu a co největší využití možností budovy. „Uffo v
sobě snoubí funkční genius loci Melenova jevištního prostoru s architektonickou čistotou celku.
Od začátku je zcela zřejmé, že disponujeme skutečně jedinečným kulturním prostorem. Naplňovat jej programem adekvátním jeho možnostem
a významu vnímám jako jedinou smysluplnou
formu jeho fungování. Z ocenění mám velkou
radost a jsem si jist, že si jej Uffo plně zaslouží,“
řekl ředitel centra Libor Kasík.
Stavba, jejímž generálním dodavatelem byla
společnost BAK stavební společnost, a. s., začala v říjnu roku 2008 a dokončena byla o necelé
dva roky později. Z celkové zhruba čtyřistaosmdesátimiliónové investice získalo město Trutnov
zhruba 180 miliónů korun z Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod.
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Přijměte pozvání na procházku staletími
prostřednictvím hudby, která bude znít
k poslechu i tanci:
GNOMUS - skupina moderně experimentující s melodiemi středověku
TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR - moravská
a slovanská world music
LENKA FILIPOVÁ
HARLEMANIA - swingový orchestr, lahůdka pro milovníky jazzové klasiky
HF BAND - mladí muzikanti hrající hudbu
„všeho druhu“
K příjemné atmosféře večera dále přispějí:
SHS HEROLD - praporečnická vystoupení
LONG VEHICLE CIRCUS - nový cirkus
FIDGETY FEET HRADEC KRÁLOVÉ - step
PETR ŠIŠKA - moderátor večera
Bude se také losovat KRÁLOVSKÁ CENA,
je zajištěna bohatá nabídka nápojů i občerstvení. Večer se bude konat v sobotu
12. listopadu 2011 od 19:00 do 01:00 hodin v UFFU - Společenském centru Trutnov.
Vstupné 290,- Kč, předprodej vstupenek
zajišťuje Inforecepce UFFO od 10.10.

Partnerská spolupráce
Skupina 15 osob z Trutnova a dalších míst
v okolí se v sobotu 24. září 2011 vydala
mikrobusem do polského města Świdnica, které je už 13 let oficiálně naším partnerským městem. Cesta proběhla v rámci
přeshraničního projektu zaměřeného na
zvelebení zeleně v místech, kde bývaly
v raném novověku, obdobně jako u nás
např. v Hradci Králové či Josefově, masivní
pevnostní hradby.
Foto: Miloš Šálek

Najdete v tomto čísle:

Nové elektronické občanské průkazy | 5
Úprava provozu na části komunikace v ul. Benešova | 5
Oslavy 100 let budovy základní školy v Trutnově - Voletinách | 10

Uzávěrka říjnového čísla RL: 16. 11. 2011
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Po úklidu určených ploch a malém občerstvení nám zástupci tamního městského
úřadu rádi ukázali proměny města za poslední dva roky nebo taková místa, kde
jsou projekty v realizaci či těsně před zahájením stavebních prací. Týká se to rozlehlého sportovního a rekreačního areálu,
kde byly nedávno dokončeny ubytovací
kapacity, a aquaparku, na jehož výstavbu
v příštím roce jsou již vyčleněny finanční
pokračování >>

prostředky, připraveno staveniště a stavební povolení. V sousedství areálu vyrůstá
mohutný hypermarket s multikinem, které
budou dokončeny v dubnu příštího roku.
Čilý stavební ruch jsme viděli i v samotném středu města, kde je obnovována
historická, přibližně 60 metrů vysoká věž
radnice, která se pro havarijní stav zřítila v šedesátých letech minulého století.
Na staveništi jsme obdivovali již připravenou mohutnou báň a vrcholovou část
celé věže. Obojí je oplechované jako kdysi
měděným plechem. Navštívili jsme i tamní hrázděný evangelický kostel, který je
zapsán do světového dědictví UNESCO.
Obnova jeho vnějšího pláště byla dokončena, nyní probíhají restaurátorské práce
na starých umělecky hodnotných náhrobcích a přípravné činnosti pro restaurátorské práce uvnitř svatostánku. Na některé
projekty se městu podařilo získat finanční
prostředky z EU, některé jsou kryty z rozpočtu města či soukromých firem.

Nově upravené náměstí Jana Pavla II.

Při prohlídce města jsme opakovaně potkávali další Trutnovany, kteří se zúčastnili
jiného společného świdnicko-trutnovského přeshraničního projektu, zaměřeného
na fotografování nejrůznějších zajímavostí
města. V pozdějších odpoledních hodinách
si někteří naši účastníci zahráli ještě na turnaji typu stolního fotbalu, kde ovšem místo figurek vystupovali lidé, hlavně mládež.
Tato zábava je u nás zatím zcela neznámá.
Za zdařilý jednodenní zájezd, ze kterého
jsme se všichni vraceli s dobrou náladou
aktivně prožitého dne, děkujeme především panu Milanu Rejmontovi z Trutnova,
který dal dohromady partu nadšených
lidí. Někteří byli v tomto partnerském
městě vůbec poprvé v životě.
Ing. Günter Fiedler
odbor rozvoje města a ÚP
Foto: Milan Rejmont

„Stolní“ fotbal jinak

2

| Radniční listy | městské noviny | říjen 2011

Ohlédnutí za půlrokem
Azylový dům společnosti Most k životu,
o.p.s., Trutnov potkaly od začátku roku
významné události a změny.
„Období 1. pololetí tohoto roku bylo
pro AD – pro zaměstnance i pro klientky – ve znamení několika důležitých
událostí a změn,“ uvedl Michal Bořek,
ředitel společnosti. „Zařízení prošlo několika kontrolami od Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje – kontrola registrace, inspekce poskytování sociálních
služeb a kontrola výkonu sociálně právní
ochrany dětí,“ dodal Bořek.
Na základě zjištěných skutečností bylo
přistoupeno k několika důležitým změnám, které se přímo vážou ke každodennímu pobytu klientek a jejich dětí v azylovém domě. Významné bylo navýšení
kapacity azylového domu na 32 lůžek
z původních 27 v důsledku navýšení žádostí o tuto sociální službu, a to od 1.4.
2011. Došlo také k úpravě sazebníku za
poskytovanou službu, k úpravě vnitřních dokumentů sloužících k naplňování

standardů kvality této služby, byla uskutečněna další ze supervizí pro pracovnice azylového domu, proběhla též individuální konzultace.
„Náš pracovní tým byl posílen o kvalifikovanou zaměstnankyni s dlouholetou praxí, což se projevuje dalším zkvalitněním
poskytovaných služeb,“ doplnil Bořek.
Další činností je pokračování v dovybavování azylového domu potřebným zařízením, ať se jedná o nábytek, hračky
pro děti, různé elektrospotřebiče, ložní
prádlo atd.
Od 1.1. 2011 do 30.6. 2011 využilo služeb
azylového domu společnosti Most k životu, o.p.s., celkem 22 žen a 37 dětí (ubytování + základní sociální poradenství).
Tato služba je zajišťována v rámci individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji. Projekt
je financován z ESF a státního rozpočtu
ČR prostřednictvím operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Most k životu, o.p.s.

Větve přesahující na chodník vadí zimní údržbě
Za pár týdnů vyjedou opět do provozu
stroje na zimní údržbu města. Pracovníci
Technických služeb Trutnov se velmi často
potýkají s problémem, když vyhrnování
sněhu z chodníků komplikují větve stromů či keřů rostoucích na sousedních soukromých pozemcích.
Zkontrolujte, prosím, zda se i na Vaší zahradě zeleň příliš nerozrostla a případně

Sundání draka
V prosluněném sobotním odpoledni 1. října navštívily stovky dětí i dospělých již tradiční akci Sundání draka z věže Staré radnice. Pořadatelé z občanského sdružení
Trutnov - město draka připravili dvacítku
tradičních i originálních her, které všechny přítomné velmi zaujaly. Objektivem
Mgr. Petra Kotyzy si můžete některá herní
zastavení připomenout.

ji v prostoru chodníku zastřihněte. Nyní
je k tomu vhodná doba a usnadníte tím
nejen pohyb chodců po chodníku, ale
i bezproblémový úklid sněhu v nadcházejícím zimním období.
Děkujeme.
Ing. Lumír Labík
jednatel TST, s. r. o.

Mateřské centrum KAROlínka
Listopad 2011
www.mckarolinka.cz
Vážení příznivci MC KAROlínka, v měsíci říjnu proběhla benefiční akce pro mateřské centrum KAROGALABENE, v rámci které nám mnoho z Vás podalo
pomocnou ruku, velice si toho vážíme a moc děkujeme! Další díky patří všem, kteří se aktivně zapojili do
organizace tradičního bazaru.
Pravidelný provoz

ČTVRTEK
8:00 - 14:00 Nastávající maminky a miminka – volný pro-

8:00 - 11:30

9:00 - 11:00

PONDĚLÍ
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
8:30 - 10:30 Waldorfská školička – prolínající se cykly

11:30
10:30 - 11:30

14:00 - 17:00
16:30 - 18:10

ukázek waldorfské pedagogiky, které kopírují přirozený rytmus roku. Hodiny jsou
vhodné pro děti od narození do 3 let. Poplatek 20,- Kč/dopoledne (úhrada výukového
materiálu). V případě zájmu se můžete kdykoliv připojit.
Čteníčko
Angličtina s Katkou – AJ pro dospělé, úroveň
středně pokročilí (cena hodiny je 50,- Kč).
Lektorkou je Kateřina Burešová, která má
bohaté zkušenosti v oboru a hodiny vede
nenásilnou a zábavnou formou. Ke skupině
se lze volně připojit.
Odpolední volná herna pro děti
Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music®) s Drážou (klavír, 10 - 11 let). Bližší
info o metodě na webu, v případě zájmu
o hodiny se spojte přímo s paní Drahomírou Tvrdíkovou (tel.: 603 150 473, e-mail:
draagon@centrum.cz).

ÚTERÝ
Volná herna pro maminky s dětmi
Hopík
Výtvarná dílna se Sedmikráskem
Čteníčko
Výtvarná dílna s Blankou – výtvarné tvoření
pro děti od 3 let bez rodičů, kurz pro přihlášené, informace o volných místech v MC. Lektorkou je Blanka Vylíčilová.
15:30 - 16:20 Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music®) s Drážou (housle, 5 - 6 let)
STŘEDA
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 Cvíčo pro děti od 1,5 roku do 3 let
11:30 Čteníčko
10:30 - 11:30 Angličtina s Káťou – AJ pro dospělé, úroveň
pokročilí (cena hodiny je 50,- Kč), v případě
zájmu o hodiny se prosím informujte v MC.
15:15 - 16:10 English for Childrenn with Nora – AJ pro
děti od 3 let. Pro případné přihlášení kontaktujte buď MC nebo přímo Noru Mihálikovou na e-mailu: noruza93@gmail.
com. Podrobná náplň výuky je uvedena
na našem webu. Cena lekce vychází na
50,- Kč/hod. pro členy a pro nečleny pak
80,- Kč/hod. Hradí se formou kurzovného
na pololetí.
16:15 - 17:15 Blešky – taneční a pohybová průprava pro
děti od 4 let s Janou Michaličkovou (kurz
pro přihlášené, bližší info v MC), kurz probíhá v tanečním sále ZUŠ, cena za hodinu
40,- Kč pro členy OS KARO, ostatní 80,- Kč/
hod. Platba probíhá formou kurzovného
na pololetí.
14:00 - 18:00 Odpolední volná herna pro děti
8:30 - 14:00
9:30
10:00
11:30
14:00 - 18:00

17:15 - 18:15

13:10 - 14:00
15:00 - 18:00

stor pro vzájemné sdílení nastávajících a novopečených maminek
Poradenství Krok k zaměstnání (tématem
je návrat na pracovní trh po odmlce) – bližší
info Zdeňka Jiroutová, 732 263 031 nebo poradce.jiroutova@materska-centra.cz
Cena konzultace a k tomu zajištěné hlídání
dětí je zdarma (dotace z projektu OP LZZ).
Laktační poradna, poradna pro plačící a neklidné kojence, manipulace s kojenci, poradna
duly (služba pro těhotné), zajišťuje Bc. Klára
Borůvková, bližší info na e-mailu: klara.boruvkova@gmail.com nebo tel.: 603 814 396,
dotovaná cena konzultace 50,- Kč.
Cvičení PILATES pro pokročilé – kurz pro přihlášené (začátek 8.9. 2011), v případě zájmu
kontaktujte přímo paní Slavíkovou na tel.:
777 055 038.
Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music®) s Drážou (klavír)
Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music®) s Drážou (housle, 4 - 5 let a klavír)

PÁTEK
8:00 - 13:00
9:30
10:00
14:15 -15:00

Volná herna pro maminky s dětmi
Hopík – krátké protažení ručiček a nožiček
Zpívánky
Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music®) s Drážou (klavír pro dospělé)

Odpolední volná herna – je volně otevřená pro veřejnost, výše poplatku je dle platného ceníku. Jelikož se
nám pro účely vedení odpoledního klubu žádný dobrovolník nepřihlásil, opět na Vás apelujeme. Pokud
by měl někdo z Vás zájem navštěvovat odpolední
hernu pravidelně (např. i jednu středu v měsíci), pak
proti zajištění dozoru nad dětmi budete mít pobytné
a kávu zdarma.
Kurzy patchworku – v rámci mateřského centra probíhají kurzy patchworkového šití (jsou to dva pátky
v měsíci), v případě zájmu kontaktujte přímo lektorku paní Olgu Lešákovou na telefonu 605 545 160.
Paní Lešákovou kontaktujte i v případě zájmu zúčastnit se setkání „patchworkářek“ v rámci jejich klubu.
Pravidelné relaxační masáže – diplomovaná fyzioterapeutka Lenka Gécová poskytuje v MC KAROlínka
masáže klasické, lávovými kameny, aromaterapeutické, lymfodrenáže, ošetření galvanickou žehličkou.
Termín její návštěvy je avizován přímo v mateřském
centru, nejbližší je nyní 1. 11. 2011.

V září se v Trutnově narodilo celkem 67 dětí,
z toho bylo 19 dětí trutnovských, 7 chlapců
a 12 děvčat.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 28 lidí,
z toho bylo 12 našich občanů, 8 mužů
a 4 ženy.
Bylo uzavřeno 32 sňatků.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 30 občanů s kytičkou a malým dárkem. Všem jubilantům
ještě jednou blahopřejeme.
Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO
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• 23.11. Práce s ovčí vlnou – pro zpříjemnění adventního času zde máme tematicky laděnou dílničku (vyrobíte si např. betlémek pro Vaši vánoční výzdobu).
Kurzovné je 250,- Kč a zahrnuje materiál a pomůcky.
V případě nenaplnění kurzu účastníky bude zrušen.
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu poskytuje Š. Linková, tel. 737 335 651, nebo na
www.mckarolinka.cz, mckarolinka@volny.cz.
Za mateřské centrum KAROlínka
Zdeňka Jiroutová, DiS.

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního stylu
na společný večer u tématu: IMUNITA A ŽIVOTNÍ STYL. 7.11. 2011 v 17.30 hod., budova CASD,
ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí). Ochutnávky. Příští setkání: 5.12. předvánoční koncert.
Více na: http://ceskesdruzeni.cz/sbory/trutnov

Podzimní výlet
Blankytně modrá obloha, hřejivé paprsky sluníčka, krásně zbarvené listí na stromech - jeden
z posledních dnů nádherného babího léta.
Dvacet čtyři natěšených „mravenečků“ s batůžky
na zádech se vydalo na výlet do dětského sportovního areálu v Mladých Bukách. Nadšený výskot
z atrakcí nebral konce. Veliká nafukovací housenka, trampolínové hřiště, tunelové skluzavky
a houpačky udělaly dětem obrovskou radost.
Moc děkujeme za milé přijetí a dárečky, které
děti při odchodu dostaly.
Už se těšíme na výlet zimní!
Stáňa a Iva
MŠ Komenského

Program mimořádných akcí na měsíc listopad:
• 7.11. 2011 od 14:00 Plstěné šperky – kurz výroby
šperků z plsti. Dílna s Martinou Poliakovou z Domu
pod jasanem (odnesete si sadu šperků).
• 9.11. 2011 od 15:00 do 18:00 Vyřezáváme z lipového dřeva – přijďte si se svými dětmi vyrobit dřevěné
výrobky, např. první hračku pro Vaše narozené dítě
nebo nůž na máslo či rytířský meč. Kurz povede
Mgr. Marek Vodička z umělecko-řemeslné dílny
Mavlnka.
• 9.11. Vývojové potřeby dětí a jejich deficity – první
ze seminářů z cyklu „Pojďme hledat cestu k našim
dětem“ povede Bc. Klára Borůvková, je určen široké veřejnosti. Cyklus obsahuje tři jednotlivé semináře (ceny: 500,- Kč/celý cyklus pro členy OS KARO,

Termín: 21.11. 2011, 8 – 16 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 1 320,- Kč/osoba a den

společenská rubrika
Matriční události v září 2011

1500,- Kč pro nečleny; 250,- Kč/jednotlivé semináře pro členy, 750,- Kč pro nečleny). Hlídání dětí je
v rámci přednášek zajištěno za poplatek.

Vzdělávací středisko
MOST K ŽIVOTU, o.p.s.,
Trutnov, Šikmá 300
V měsíci listopadu 2011 pro Vás pořádáme tyto
semináře se sociálním zaměřením:
Etika v práci ošetřovatele – zdravotníka, psychosomatické problémy (1 den)
Termín: 10.11. 2011, 11 – 16 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 890,- Kč/osoba a den
Prevence bolesti zad a páteře pro ošetřovatele
(1 den)
Termín: 15.11. 2011, 13:30 – 18:30 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 890,- Kč/osoba a den
Integrace dětí se sociálním znevýhodněním
(1 den)

Diabetes melitus pro ošetřovatele (1 den)
Termín: 23.11. 2011, 9 – 15 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba a den
Potřeby klienta seniora, imobilní klient (1 den)
Termín: 24.11. 2011, 14 – 19 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 890,- Kč/osoba a den
Pro veřejnost:
„Potraviny aneb Jak si udržet tělesnou hmotnost a zdravý životní styl“
dne 29.11. 2011, Most k životu, o.p.s., čas
15 – 18:30, cena 190,- Kč
Aktuálně:
kurs Účetnictví a daňová evidence (150 hodin),
odpolední v termínu 1.11. - 18.1. 2012!
Rezervace a informace k seminářům i kurzům:
Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 775 303 116 nebo
499 841 998, most.zvolankova@seznam.cz, www.
mostkzivotu.cz

odbory městkého úřadu informují
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto bytů:
Trutnov – Spojka čp. 142
/objekt na st. p. 83 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře
- kuchyň 9,33 m2, pokoj 26,93 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 1. podlaží. Součástí bytu
je WC + koupelna 3,76 m2, předsíň 3,43 m2
a sklep 25,13 m2. Topení etážové plynové.
Měsíční nájemné: 3 538,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
4.11. 2011 v 8.00 hod. přímo na místě.
Byt Spojka čp. 142 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.
Zastupitelstvem města bylo dne 19.9. 2011
schváleno zveřejnění záměru prodeje domu
čp. 142 ul. Spojka.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 69
/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov,
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře - kuchyň 33,14 m2, pokoj 34,39 m2,
hala 15,60 m2, standardní byt, číslo bytu
2, 3. podlaží. Součástí bytu je WC 1,68 m2,
koupelna 9,35 m2, předsíň 9,79 m2, spíž
7,52 m2, komora 6,88 m2 a půda 2,00 m2.
Topení etážové elektrické.
Úvodní cena pro jednání: 6 157 Kč/měsíc za
byt (bez služeb a zařizovacích předmětů)
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
4.11. 2011 v 8.30 hod. přímo na místě.
Byt Krakonošovo nám. čp. 69 o vel. 1+1,
standardní byt, se bude pronajímat na
dobu neurčitou na základě výběrového řízení, kde je uvedena úvodní cena pro jednání a zároveň předplacení nájemného.
Předplacení nájemného musí být nabídnuto minimálně ve výši 50 000,- Kč. Bude
se posuzovat nabídnuté měsíční nájemné.
V případě rovnosti nabídek se bude posuzovat i výše předplacení nájemného.
Tiskopisy na pronájmy těchto bytů jsou k dispozici na internetových stránkách, v inforecepci a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.
Žádosti je možné podat do 11.11. 2011 do
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 15.11.
2011 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na majetkovém
odboru MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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OZNÁMENÍ

sjednané ceny:

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 19.9. 2011 přijalo usnesení:

budova čp. 510 Benešova
(bývalý Klub ODEON)

* č. 2011-177/4, kterým schválilo zveřejnění
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo
Zásady pro prodej bez upřednostnění nájemce, bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny,
za minimální nabídkovou cenu 2 800 000,- 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 2 800 000,- Kč.
Jedná se o třípodlažní objekt, který je částečně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží
a podlaží s půdním prostorem. V 1. NP jsou tři
nebytové prostory (prodejny), z toho jeden je
obsazen nájemcem. Ve 2. NP je půdní prostor
a jedna obsazená bytová jednotka o velikosti
3+1 s příslušenstvím. Na st.p. 5/2 se nachází
dřevěná kolna, která je součástí prodeje.
Na pozemku st.p. 5/2 a p.p. 1976 je zřízeno
věcné břemeno za účelem přístupu k nemovitostem, spočívající v právu chůze a jízdy bez
práva parkování.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč.
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude
uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce
musí být složena na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3629465, konst. symbol 0558.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem
„Horská 65“ zasílejte v uzavřených obálkách
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16,
nejpozději do 14.11. 2011 - 12:00 hodin.
Náležitosti nabídek:
Nabídka musí být písemná, v zalepené obálce
s vyznačeným heslem a musí obsahovat:
- jméno a příjmení, datum narození, adresu
trvalého pobytu v souladu s údaji v občanském průkazu, podpis žadatele (v případě
manželů údaje a podpisy obou), u právnické
osoby její přesnou identifikaci s přiloženou
kopií živnostenského listu, příp. kopií výpisu
z obchodního rejstříku,
- číslo bankovního účtu žadatele pro vrácení
kauce,
- telefonický kontakt,
- výši nabízené kupní ceny a způsob její úhrady,
- předpokládaný účel využití objektu,
- kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 15.11. 2011 v 8:45 hodin v malém sále
v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni. Na požádání bude
zájemcům umožněna prohlídka objektu po
předchozí telefonické domluvě.

* č. 2011-179/4, kterým schválilo zveřejnění
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo
Zásady pro prodej bez uplatnění 20% slevy ze

v k.ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí,
v obci Trutnov
na st.p. 192/4		
418 m2
spolu se st.p. 192/4		
418 m2
Minimální nabídková kupní cena je 2 600 000,- Kč.
Jedná se o zděný nárožní dům v uliční zástavbě, částečně podsklepený, se sedlovou a pultovou střechou a s půdou. Dům je netypový,
původně sloužil jako kino „OKO“, v roce
1994 byl přestavěn na „Klub ODEON“, později „DOK“. Od 1.8. 2006 není objekt užíván.
Objekt je napojen na přípojku el. energie, veřejného vodovodu, parovodu a na veřejnou
kanalizační síť. Nemovitost není napojena na
plyn. Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč.
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude
uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce
musí být složena na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3612455, konst. symbol 0558.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Benešova čp. 510“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE,
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541
16, nejpozději do 14.11. 2011 - 12:00 hodin.
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte
navrhovanou cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel využití objektu, číslo účtu
pro možnost vrácení kauce a kontaktní údaje. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu
o zaplacení kauce v požadované výši.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 15.11. 2011 v 8:45 hodin v malém sále
v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni. Prohlídka objektu se uskuteční na požádání, po telefonické
domluvě.

* č. 2011‑186/4, kterým schválilo prodej nemovitostí - domu čp. 142 na st. p. 10/1 v ulici
Horská, spolu s pozemkem st. p. 10/1, v části
města a k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, novým obecným zveřejněním mimo
Zásady pro prodej bez uplatnění 20% slevy
ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce, za sníženou nabídkovou kupní cenu
800 000,- Kč:

dům čp. 142 Horská

v k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov,
v části obce Horní Staré Město
na st.p. 10/1
420 m2 (bytový dům)
spolu se st.p. 10/1 420 m2
Minimální nabídková cena je 800 000,- Kč.
Jedná se o zděný dvoupodlažní nepodsklepený objekt. V domě jsou dvě volné bytové jednotky. Objekt je napojen na elektrický proud
a veřejný vodovod. Splaškové vody jsou svedeny přes septik do veřejné kanalizace. Dům
je ve špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém
řízení je složení kauce ve výši 20 000,- Kč.
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude
pokračování >>

uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce
musí být složena na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 3613452, konst. symbol 0558.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem
„142 Horská“ zasílejte v uzavřených obálkách
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16,
nejpozději do 14.11. 2011 - 12:00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte
navrhovanou cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel využití objektu, číslo účtu pro
možnost vrácení kauce a kontaktní údaje.
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu
o zaplacení kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované
výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude
brán zřetel.
Otevírání nabídek bude provedeno dne
15.11. 2011 v 8:45 hodin v malém sále v suterénu městského úřadu. Žadatelé mohou být
přítomni. Prohlídka objektu se uskuteční na
požádání, po tel. domluvě.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne
18.4. 2011 přijalo usnesení č. 2011-178/4, kterým
schválilo zveřejnění záměru prodeje 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
Minimální nabídková cena je 7 000 000,- Kč.
Jedná se o zděný jednopodlažní objekt, který má v části bývalé kotelny sníženou část.
Střecha je pultová s krytinou z plechu. Klempířské konstrukce jsou provedeny. Venkovní
fasáda je z břízolitu. Součástí prodeje je pět
skleníků, které jsou přistaveny z boku budovy, a garáž. Skleníky jsou vyzděny do výšky
1,4 m, skleněná část je z ocelové konstrukce
s výplní ze skla. Podlahy jsou z betonu. Ve
sklenících jsou rozvody elektrického proudu, vody a topení. Garáž má obvodové zdi
široké 30 cm, na podlaze je beton, okna jsou
z luxfer, vrata jsou dřevěná. Střecha je pultová s krytinou z plechu. Nemovitosti jsou
napojeny na elektrický proud, veřejný vodovod, horkovod a na veřejnou kanalizační
síť. Rozvody zemního plynu vedou na druhé
straně Náchodské ulice. Výměry parcel jsou
nově určeny a vymezeny geometrickým plánem. K parcele 722/25 bude zřízeno věcné
břemeno na uložení a provozování podzemních sítí. Územní plán v místě areálu je schválen s plánovaným využitím jako „Komerčně
administrativní funkce“. Nemovitosti jsou ve
špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč.
Kauce je započitatelná do kupní ceny
a bude zájemci vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve
prospěch města. Kauce musí být složena
na účet města vedený u Komerční banky,
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 361946, konst. symbol 0558. Do zprávy
pro příjemce uveďte své jméno a příjmení,
příp. název právnické osoby.
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Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Zahradnictví Náchodská“ zasílejte v uzavřených
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 14.11. 2011 - 12:00
hodin.
Náležitosti nabídek:
Nabídka musí být písemná, v zalepené obálce
s vyznačeným heslem a musí obsahovat:
- jméno a příjmení, datum narození, adresu
trvalého pobytu v souladu s údaji v občanském průkazu, podpis žadatele (v případě
manželů údaje a podpisy obou), u právnické
osoby její přesnou identifikaci s přiloženou
kopií živnostenského listu, příp. kopií výpisu
z obchodního rejstříku,
- číslo bankovního účtu žadatele pro vrácení
kauce,
- telefonický kontakt,
- výši nabízené kupní ceny a způsob její úhrady,
- předpokládaný účel využití areálu,
- kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 15.11. 2011 v 8:45 hodin v malém sále
v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni. Na požádání bude
zájemcům umožněna prohlídka objektu po
předchozí telefonické domluvě.
O způsobu prodeje a konečném schválení
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit či změnit podmínky.

Nové elektronické
občanské průkazy
Od 1.1. 2012 dochází ke změně v oblasti vydávání občanských průkazů. Od tohoto data budou vydávány nové typy občanských průkazů
se strojově čitelnými údaji. Nový občanský
průkaz bude mít velikost kreditní karty a za
příplatek bude vybaven i kontaktním elektronickým čipem. Je nutné zdůraznit, že v žádném případě nejde o plošnou výměnu občanských průkazů. Občan bude moci požádat
o nový typ občanského průkazu v případech,
kdy stávajícímu dokladu skončí platnost.
V souvislosti se zabezpečením vydávání nového typu občanského průkazu bude Městský
úřad Trutnov nucen provést stavební úpravy na
úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel. Tyto stavební úpravy
budou prováděny v termínu od 16.11. 2011 do
22.11. 2011. V těchto dnech dojde i k nezbytným úpravám v technické oblasti na těchto pracovištích. Z těchto důvodů bude na zmíněných
úsecích omezen provoz, přičemž oddělení občanských průkazů a cestovních dokladů bude
dne 18.11. 2011 pro veřejnost uzavřeno.

Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408,
telefon 499 803 279, 499 803 281.

Další nezbytná technologická odstávka v souvislosti se zabezpečením nového systému proběhne na úseku občanských průkazů v termínu od 14.12. 2011 do 2.1. 2012 a na úseku
cestovních pasů od 19.12. 2011 do 2.1. 2012.
Ve výše uvedených termínech nebude možné

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

pokračování >>

Úprava provozu na části místní komunikace v ul. Benešova
Městský úřad v Trutnově, odbor rozvoje
města a územního plánování, připravuje v současné době úpravu provozu na
místní komunikaci v části ul. Benešova.
Úprava spočívá v umístění dopravního
značení pro zavedení jednosměrného
provozu na části ulice Benešova od křižovatky s ul. Ječná po druhou křižovatku
s ul. Žitná. Důvodem je zlepšení situace

z hlediska bezpečnosti a plynulosti průjezdu řešenou lokalitou (a to nejenom
v zimním období) a hlavně umožnění
parkování vozidel v souladu s právními
předpisy. Samotnou realizaci předpokládáme v listopadu tohoto roku.
Kateřina Racková
odbor rozvoje města a ÚP

přijímat žádosti o občanské průkazy a cestovní
pasy. Současně nebude možný od 23.12. 2011
do 2.1. 2012 i výdej těchto dokladů. Žádost
o stávající občanský průkaz je možné podat
nejpozději do 14.12. 2011 a žádost o e-pas je
možné podat nejpozději do 19.12. 2011.
Žádáme širokou veřejnost o pochopení dané
situace. Jakékoliv případné dotazy vám rádi
zodpoví pracovníci úseku občanských průkazů, cestovních dokladů a evidence obyvatel
– osobně nebo telefonicky (občanské průkazy
499 803 220, 499 803 115, cestovní doklady
499 803 326, 499 803 224, evidence obyvatel
499 803 212, 499 803 215).
Mgr. Leoš Křemenský
ved. správního odboru

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488
s třídami s rozšířenou výukou jazyků a sportu

REKORDY A KURIOZITY
ZE SVĚTA ZVÍŘAT
RYBY, OBOJŽIVELNÍCI, PLAZI
22. 11. – 2. 12. 2011
Zveme Vás na další zajímavou interaktivní výstavu připravenou ve spolupráci s Centrem pro rodinu a sociální péči
v Ostravě, která je věnována rybám,
obojživelníkům a plazům. Výstava se
uskuteční za finanční pomoci z rozpočtu
KÚ Hradec Králové.
Výstava je vhodná pro děti mateřských
škol, základních škol i pro rodiny s dětmi.
Na děti čekají nejen zajímavosti ze světa
zvířat, ale i mnohé aktivity, které si mohou vyzkoušet.
Výstava je časově a prostorově náročná,
proto je nutné si termín předem rezervovat na tel. 602 612 851 nebo na e-mailu: junova@zsvdomcich.cz. Doporučená
délka pobytu na výstavě: 60 minut. Jednotné vstupné: 10,- Kč. Otevřeno: po - pá
8 – 16 hodin, boční vchod – Služba škole.

zprávy z města
Výměnné pobyty studentů trutnovského gymnázia
Září na Gymnáziu v Trutnově proběhlo
již tradičně ve znamení studentských výměnných pobytů. Nejprve se uskutečnila
v pořadí již 19. výměna do Německa, o níž
informují studentky N. Bošelová a T. Korbelová.

Program, který pro nás němečtí přátelé
připravili, byl opravdu zajímavý – prohlédli
jsme si krásné město Jever, navštívili jsme
ostrov Spiekeroog, zahráli jsme si hru „Boseln“ typickou pro tuto oblast - Frísko,
podnikli jsme výlet do Brém a spolu s německými studenty jsme pracovali na biologickém projektu. Myslíme si, že velkým
zážitkem pro nás bylo přijetí na radnici,
kde jsme si podle přesných pravidel připravili čaj s mlékem a vychutnali si příjemnou atmosféru tohoto „obřadu“. Večerní
zábavu pro nás připravovali sami studenti
– návštěvu aquaparku, bowling nebo párty
jsme si opravdu užili.
Navzdory špatnému počasí, které nás provázelo celý týden, se nám pobyt velmi líbil,
a proto bychom chtěli za všechny účastníky poděkovat paním učitelkám E. Hejnové a P. Rozehnalové, které se o nás celou
dobu staraly. Děkujeme!
Skupina německých studentů a pedagogů
přijede do Trutnova v květnu 2012, budeme
se snažit připravit zajímavý program, aby si
od nás odvezli jen ty nejlepší zážitky.“

Pro naše hosty jsme připravili několikrát
vyzkoušený program a zavítali jsme s nimi
na tradiční místa v okolí, jako jsou Krkonoše, Adršpach či Dvůr Králové se svojí ZOO
a výrobou vánočních ozdob. Co tentokrát
nebylo tradiční, to bylo počasí. Přálo naší
návštěvě celý týden, takže se mimořádně
vydařil i státní svátek, který angličtí studenti strávili společně s rodinami, které je ubytovávaly. Všichni studenti se vraceli domů
nadšeni, plni nových zážitků a dojmů, za
což patří dík všem, kteří se na zajištění celé
akce podíleli.
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P. Tichá, P. Pitašová

„Ve dnech 3. – 10. 9. 2011 se studenti trutnovského gymnázia zúčastnili výměnného
pobytu v německém městě Jever. Každého
českého studenta zde hostil jeden student
nebo studentka z německé partnerské školy – Mariengymnasium.

Následovala návštěva studentů z anglické
Litherland High School poblíž Liverpoolu, která je naší partnerskou školou již od
roku 2003.
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Díky nim bude mít tato výměnná akce pokračování i v následujících letech a navíc
bude podpořena finanční dotací z projektu Partnerství škol Comenius.

Ten dělá to – a ten zas tohle …
… a co to vlastně dělá? Otázka, kterou často
kladou žáci, pokud přemýšlejí nad svou budoucností, zabývají se svým dalším vzděláváním, profesní orientací.
Co nejkonkrétnější odpověď na ni jsme v minulých letech hledali také prostřednictvím
exkurzí, které jsme mohli absolvovat ve větší
míře díky projektu „Volba povolání“ (se zaměřením na zvyšování podílu technických profesí
na trhu práce) Krajské hospodářské komory
Královéhradeckého kraje, do něhož jsme se
s velkou chutí zapojili.
Projekt byl zaměřen na podporu a poznání technických profesí a zvýšení zájmu o ně.
Mohli jsme tak alespoň trochu nahlédnout
„pod pokličku“ oborům s technickým zaměřením a navštívit větší či menší provozy v blízkých či vzdálenějších firmách – ať už se jednalo
například o nedalekou tepelnou elektrárnu
v Trutnově – Poříčí, přečerpávací vodní elektrárnu Dlouhé Stráně nebo jadernou elektrárnu v Temelíně anebo o automobilové závody
v Mladé Boleslavi nebo Kolíně. Navštívili jsme
i podniky v Liberci, Plzni a Karlových Varech.
Odevšad žáci odcházeli se zajímavými poznatky, novými zkušenostmi a následně živě diskutovali o tom, v jakých podmínkách zaměstnanci pracují, co a jakým způsobem dělají a také
samozřejmě „za co?“.
Děkujeme všem, kteří se na projektu podíleli,
zejména Jiřímu Danielovi (hlavní manažer projektu) a Ing. Jolaně Vašákové (oblastní manažer Trutnovska), a někdy brzy při podobných
akcích zase na shledanou.
Mgr. Kateřina Javůrková
ZŠ pro žáky s SPU, Trutnov 3, Voletiny 1

Proč dobrovolnictví?
Z jakého důvodu by v dnešní uspěchané
době měl kdokoli vykonávat dobrovolnickou činnost? Má to vůbec smysl? A co Vám
to může přinést?
Každý člověk má dnes málo času a snaží se
hlavně ve svůj prospěch. I tak se ale nejen
v Evropě, ale i v České republice rozmáhá
nový fenomén dobrovolnictví. Proč tomu
tak je? Nejspíš právě díky uspěchanosti
dnešní doby. Člověk má najednou možnost
zastavit se a vidět svět z jiného úhlu.
Maminky na mateřské dovolené, studenti,
absolventi nebo dlouhodobě nezaměstnaní, ale i normálně zaměstnaní lidé se čas od
času vymaní ze svých všedních povinností
a pomáhají někomu, kdo jejich pomoc potřebuje více než oni sami. Ačkoliv by si každý člověk mohl říci, že pracovat zadarmo ve
vlastním volnu je nesmysl, opak je pravdou.
Mladí lidé mohou načerpat nové zkušenosti například dobrovolnickou prací se staršími spoluobčany. Může se jednat o pouhé
povídání, čtení nebo jenom procházku.
Přesto s tím přichází i penězi nevyjádřitelné zisky. Starší lidé tak získají nového člověka ve svém životě, zájem o vlastní osobu.
A dobrovolník najednou uvidí dějiny, ale
i mezilidské vztahy očima někoho, kdo má
spoustu životních zkušeností.
Nebo například dlouhodobá nezaměstnanost má i vedle zřejmých finančních pro-

padů vliv na psychiku takového člověka.
Může se cítit méněcenný, nepotřebný, bez
vlivu na své okolí – prostě vyřazen z kola
ven. V takové situaci může dobrovolnická
činnost nabídnout právě možnost pracovat v novém kolektivu, získávat nové kolegy a přátele a hlavně smysluplně naplnit
všední den.
Dobrovolnictví jako nový fenomén, který ale
přímo nepřispívá k hrubému domácímu produktu, má smysl. Má smysl, protože obohacuje všechny zúčastněné strany – přináší jim
nové zkušenosti, zajímavou a různorodou
práci, potkávání nových lidí, ale zejména
možnost zastavit se a nesobecky udělat něco
pro jiného člověka než jen sám pro sebe.
V případě, že byste měli zájem stát se
dobrovolníkem v rámci projektu Rozvoj dostupnosti a kvality sociálních služeb v Královéhradeckém kraji II., kontaktujte
koordinátorku
dobrovolníků
Martinu Brožkovou na telefonním čísle
737 333 665, e-mailu: diktr@ops.cz, nebo
ji osobně navštivte v kanceláři DIK, Oblastní charita Trutnov, ulice Říční 929, Trutnov
každou středu od 12.30 do 18.30 a pátek
od 8.00 do 14.00 hodin.
Projekt je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního
programu Lidské zdroje a zaměstnanost
a státního rozpočtu ČR.

Den železnice v Trutnově
Dne 11. září 2011 se v 9.30 hodin otevřely
brány Lokomotivního depa Trutnov. Návštěvníci si prohlédli provoz a hnací vozidla
Českých drah, stavební stroje SŽDC a železniční modely. Pořadateli tohoto programu
byly Provozní jednotka Českých drah Trutnov a Klub železničních modelářů Trutnov.
Součástí programu byla jízda zvláštního parního vlaku taženého lokomotivou řady 423.
O145 muzea Výtopna Jaroměř, z Trutnova
hlavního nádraží do Svobody nad Úpou, o
kterou byl mezi veřejností velký zájem. Jízda se konala u příležitosti oslav 140. výročí
otevření trati Trutnov – Svoboda nad Úpou.
K otevření trati došlo sice tehdy až 18. prosince 1871, avšak příhodnější k oslavě bylo
spojení se 140 lety depa Trutnov, k jehož
otevření došlo dne 1. června 1871. Současnou trať z Trutnova do Svobody nad Úpou
obsluhuje firma Viamont regio.
Na výstavě současných vozidel v depu bylo
velkým překvapením vystavení elektrické
lokomotivy řady 163. Dále byly vystaveny
lokomotivy a motorové vozy, které v současné době provozuje Provozní jednotka
Trutnov. Přidejme pro odborníky – byly to
řady 750, 750.7, 742, 799, 854, 810 a 814 –
Regio nova, řídicí vozy a zauhlovací jeřáb
Kirov. Dále byly vystaveny sněhový pluh a
sněhové frézy Správy železniční a dopravní
cesty. Přepravu návštěvníků mezi depem a
stanicí zajistil motorový vůz „Hurvínek“ M
131.1441 známý z lokálních vlaků do Teplic
nad Metují a Žacléře.
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Ve čtyřech vitrínách Klubu železničních modelářů byly vystaveny modely lokomotiv,
motorových vozů a stavebních strojů, které
návštěvníci zhlédli v jejich skutečné velikosti.
Dále byla vystavena dvě kolejiště, na jednom
předvedli železniční modeláři provoz na železnici a na druhém si mohly děti - návštěvníci samy vyzkoušet zručnost v obsluze. Byla
vystavena i plaketa, kterou KŽM Trutnov
dostal letos od starosty města Mgr. Ivana
Adamce ke čtyřiceti letům činnosti klubu.
Den otevřených dveří navštívilo asi 3 300
spokojených návštěvníků. O pořadatelskou službu se postaral Klub strojvedoucích důchodců. Dík patří i odborovým organizacím, Odborovému svazu železničářů
a Federaci strojvůdců. O zdar tohoto slavnostního dne se přičinilo vedení Provozní jednotky Českých drah Trutnov v čele
s Ing. Milanem Novákem.
-far-

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická 536, Trutnov
(za Kauflandem)
www.zelvicka.webnode.cz
Milé maminky,
pohybu není nikdy dost (a hlavně před vánočními svátky), proto máte možnost využít hlídaní dětí a zacvičit si s MONIKOU.
Rozhýbat tělo můžete každou středu od
10:30 do 11:30 h, hned po cvičení rodičů
s dětmi od 2 let – RARÁŠCI. Těšit se můžete
na dance aerobik a power aerobik - kombinuje aerobní cvičení s posilováním v rytmu
latinskoamerické hudby, cvičení s overbally
či gymbally.
Lenka Kuchařová, DiS.
Připravované akce:
29.10. HALLOWEEN - 15 h
- akce proběhne v "BUŘTÁRNĚ U PĚTI
BUKŮ"
- čeká vás dýňová dílnička, mini stezka odvahy, pro starší i „velká“ stezka odvahy
- rej duchů a strašidel
- můžete přijít s lampionem a v tematickém převleku (jednoduché)
16.11. SRAZ ABSOLVENTŮ ŽELVIČKY
- 16 - 19 h
- otevřené herny pro všechny naše malé
kamarády, kteří už chodí do školky (či
školy) a dopoledne se k nám nedostanou
- jste srdečně zváni
22. - 25.11. BAZAR PRO ŽENY A DÍVKY OD
13 LET
22. 11. PŘÍJEM
9 - 18 h
23. 11. PRODEJ
9 - 18 h
25. 11. VÝDEJ
9 - 12 h 15 - 18 h
- přijímáme čisté, zachovalé a módní oblečení včetně plesových a společenských
oděvů a bot, těhotenské oblečení - vše od
velikosti 158
- nepřijímáme spodní prádlo, obuv (POUZE
PLESOVOU - lodičky, střevíčky)
- k ceně bude připočítáno 10 %
- za neprodaný kus 2,- Kč
- příjem pouze s vlastním seznamem, lze
stáhnout na stránkách Želvičky
- nevyzvednuté věci budou odvezeny na
charitu
- BĚHEM BAZARU ŽELVIČKA VČETNĚ CVIČENÍ OTEVŘENA!
30.11. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ŽELVIČCE
- 16 h
- pouze pro předem přihlášené - termín
pro přihlášení je 24.11.
- počet účastníků omezen (z důvodu zachování individuálního pobytu u Mikuláše)
- čeká vás Mikuláš s andělem, tátu čerta
nechají doma a Želvičku navštíví pouze
jeho malé čertovské dětičky
- kromě samotné nadílky se s námi můžete
pobavit u různých her a soutěží nebo se
„vyřádit“ ve výtvarné dílničce
- ČLENOVÉ ŽELVIČKY, KTEŘÍ SE AKCE ZŮČASTNÍ, MAJÍ MIKULÁŠSKÝ BALÍČEK
ZDARMA, OSTATNÍ 40,- KČ
5.12. ZA MIKULÁŠEM NA KOPEČEK - 16:30 h
- akce ve spolupráci s „BUŘTÁRNOU U PĚTI
BUKŮ“
PŘIPRAVUJEME: charitativní akci ve spolupráci s OPTIKOU KATEŘINY VESELÉ

Občanské sdružení Studio ve spolupráci se Základní uměleckou školou Trutnov pořádá
tanečně-pohybový seminář s ukázkou celostní muzikoterapie

„Tělo v harmonii pohybů a zvuků“
Cílem semináře je sebepoznání a vyladění
těla a mysli v jeden harmonický celek s využitím principů tanečně-pohybové terapie,
celostní muzikoterapie a arteterapie.
Během dvouhodinového semináře můžete
nahlédnout do svého nitra, přijmout sami
sebe, nalézt cestu ke svému nejbližšímu
okolí, ke svým dětem, partnerům, rodičům
a vzájemně se obohatit novými společnými
prožitky. Neboť tanec, pohyb a hudba jako
dorozumívací prostředek patří od nepaměti
k nejpřirozenějším projevům člověka. Setkání bude zakončeno krátkou relaxací s tibetskými mísami.
Seminář je vhodný pro dospělé i děti (celou
rodinu) i pro jednotlivce. Proběhne v pátek
25. listopadu 2011 od 18.30 hodin v tanečním sále ZUŠ Trutnov (ve Školní ulici). Cena:
200,- Kč (děti zdarma, včetně půjčovného za
hudební etnické nástroje).
Volte pohodlné, volné oblečení, pokud možno z přírodních materiálů, nevhodná je černá
barva. Seminář vede Lenka Jančíková a Honza Bouška (absolventi celostní muzikoterapie
– metody PaedDr. Lubomíra Holzera).

Den otevřených dveří

na OA Trutnov
Dne 25. 11. 2011 od 14 h zveme všechny zájemce o studium na naší škole k prohlídce
v rámci dne otevřených dveří. Přijít mohou
samozřejmě i absolventi školy a její přátelé!
Kromě nové fasády nabízíme k prohlídce
učebny jazyků a výpočetní techniky vybavené
moderními počítači, projektory, interaktivními tabulemi apod.
Na škole se kromě tradiční výuky profilových
ekonomických předmětů klade důraz na výuku cizích jazyků nebo cestovního ruchu či
podnikání ve fiktivní firmě.
K dlouhodobým projektům patří grant „Moderní metody a formy při výuce cizích jazyků
na OA Trutnov“, v jehož rámci škola získala
vybavení k výuce jazyků a také možnost financovat týdenní zahraniční pobyt dvou skupin studentů. Ten se uskuteční v březnu 2012.
Od října 2011 pokračuje realizace originálního projektu na pomoc zvýšení finanční gramotnosti žáků základních škol. Jen v druhém
pololetí minulého školního roku zajistili učitelé odborných předmětů spolu se studenty
fiktivních firem deset prezentací pro mladší
studenty - a letos hodlají ve svém úsilí pokračovat. Do projektu pod názvem „Děti učí
děti hospodařit s penězi“ se mohou studenti
ZŠ přihlásit na stránkách www.oatrutnov.cz
– a zarezervovat si tam termín.
Škola také nabízí od listopadu 2011 čtyřměsíční kurz psaní na klávesnici pod názvem
"Přestaňte datlovat, naučte se psát všemi
deseti!“. Přihlášky a podrobnosti najdete na
školním webu.
Těšíme se na Vaši návštěvu!
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Lenka Jančíková (1971) studovala v Brně na
filozofické fakultě MU, byla členkou tanečního souboru divadla Mimi Fortunae v Brně,
prošla různými tanečními dílnami současného tance u nás i v zahraničí, pracovala jako
překladatelka a tlumočnice z FJ. V současné
době pokračuje ve studiu celostní muzikoterapie na filosofické fakultě UP v Olomouci, kde prošla výcvikem tanečně-pohybové
terapie a dramaterapie, věnuje se rodinné
celostní muzikoterapii.
Jan Bouška (1963) vystudoval ČVUT v Praze, věnoval se činnosti instruktora a organizátora dětských letních a zimních táborů,
pracuje ve stavebnictví. V současné době
pokračuje ve studiu celostní muzikoterapie
na filosofické fakultě UP v Olomouci, kde
prošel výcvikem dramaterapie a končí výcvik tanečně-pohybové terapie, společně
se ženou a dětmi se aktivně věnuje rodinné
celostní muzikoterapii.
Zájemci se mohou přihlásit u Blanky Matyskové na e-mailu matyskovab@seznam.cz do
18.11. 2011 (pokud přihlašujete dítě, uveďte
prosím jeho věk).

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V DOMCÍCH
VE ZNAMENÍ FLORBALU
Začátek školního roku se na ZŠ V Domcích Trutnov
nesl ve florbalovém duchu. Škola totiž od Nadace
ČEZ v rámci grantu Podpora regionů pro rok 2011
získala částku 120 000,- Kč na projekt „Hejbejte se,
kosti moje“, který je zaměřen na florbal. Díky této
finanční podpoře zakoupila certifikované mantinely „na míru“ (22 x 13 m), pořídila florbalové
hole, míčky, brankářské výstroje aj. Od 13. září fungují na škole florbalové kroužky pro žáky 1. stupně. Na přelomu října a listopadu 2011 uspořádá
škola turnaje pro žáky 1. – 5. tříd: 25.10. 2011 pro
4. – 5. ročník, 1.11. 2011 pro žáky 1. – 3. tříd. V prosinci pak ve spolupráci se Speciální základní školou
a Mateřskou školou Trutnov zorganizuje florbalový turnaj pro žáky speciálních základních škol.
V rámci ZŠ V Domcích pak proběhne „Školní florbalová ČEZ liga“ – mezitřídní soutěž ve florbalu.
Oficiální představení projektu žákům ZŠ V Domcích proběhlo 2. týden nového školního roku.
Žáci 1. stupně měli možnost vyzkoušet si různé florbalové dovednosti, pro žáky 2. stupně
pak byl připraven florbalový zápas mezi učiteli
a žáky 9. ročníku. Akce, které se zúčastnili také
zástupci Skupiny ČEZ, se vydařila a vyvolala obrovský zájem o florbalové kroužky.
Hlavním cílem tohoto projektu je „dostat do pohybu“ dnešní „počítačovou generaci“. „Chceme
využít florbalu, který je dnes nejoblíbenějším
sportem na základních školách, a ukázat dětem,
jak lze aktivně trávit svůj volný čas.“
ZŠ V Domcích

Hurá na Říp!
Obdivujeme Sněžku, Černou horu, celé krkonošské pohoří od harrachovského Čerťáku třeba až do míst, která opěvovali a do
pamětí svých i mnohých příznivců zapsali
podkrkonošští spisovatelé, bratři Karel a Josef Čapkové. A z těch míst nejvyšších dohlédneme po pravé straně ve směru jízdy ke
Kozákovu, k Troskám, k Ještědu, k Bezdězu,
pod nímž tušíme „jezero ňákýho Máchy“,
jak to jednou uvedl při hledání v mapě
k Hurvínkovi sám Josef Spejbl. Pohled na
krajinu probouzí představy o krásách naší
země od Českého ráje až kamsi k Milešovce
a do míst, kde už teče naše z Krkonoš vytékající řeka Labe, zmohutnělá o přítoky Úpy,
Metuje a především Vltavy. A tady, kdesi na
půl cesty k Severnímu moři, ale ještě spíš na
půl cesty od Šumavy se rozkládá úrodný Zlatý pruh země české. Někteří účastníci bujnější fantazie nebo představivosti opustili
v autobuse svou pravou výhledovou stranu.
Vždyť i na té levé se dá tušit třeba Lysá nad
Labem, známá svými zemědělskými trhy,
ale také dějištěm s odjíždějícími tanky a jinou „mírovou“ sovětskou technikou před
dvěma desetiletími. Také se tam vypíná
památná Stará Boleslav. A copak Všetaty?
Cibule! Pohled poněkud do dáli k severozápadu probleskl rozhlasovou věží třpytící
se ve slunci. Vysílač Mělník! Za pár minut
už projíždíme stejnojmenným nádherným
městem. Znalci mají v představě skleničky
s lahodným mokem – mělnické víno pít - zanotuje kdosi - patrně znalec historie z období Karla IV. a Buška z Velhartic. A ještě
pár metrů jízdy a kdosi se rozezpívá – „Tam
u Mělníka, tam, kde se stýká třpytivé Labe
s Vltavou …“ Ještě je třeba přejet bájnou
řeku i přístav a mířit západním směrem.
„Už abychom tam byli,“ myslí si nedočkavci.
Proč ale, do oběda daleko, a kopec, bájný
a opředený pověstmi o praotci Čechovi, neuteče. Jižněji zůstávají Velvary. Kdypak jsme
si o nich v klubu zapěli. Tak co teď? „Ó Velvary, Ó Velvary, kde jsou mé tolary ...“ To
sice nevíme, ale už tušíme slavný Říp. „Tak
tohle je ten kopec, kde se v minulých letech
zahajovaly žně a v okolí „chmelobraní.“
„Kdo je odvážný, zdatný a vytrvalý, nechť
stoupá do kopce.“ Kupodivu, není jich málo,
skoro všichni ze zájezdu. Zůstávají jen ti,
kteří opravdu nemohou pro bolavé nohy
nebo nedobré dýchání. Za chvíli jsou téměř
všichni na cestě v lesním porostu. Bájná to
hora, spjatá se jménem praotce Čecha. Říp.
Vyšlapali tam nahoru a sešlapali zase dolů
téměř všichni. Rozhlédli se do širého okolí,
vyslechli si zajímavosti o rotundě, zakoupili
památnou medaili a vydali se na cestu zpět.
V mysli plné dojmů, že se poklonili památnému muži, který prorokoval dobré živobytí
lidu v zemi bohaté, mlékem a strdím oplývající. Památce sv. Jiří a sv. Vojtěcha, jak je
vyraženo na medaili, poskytuje datum LP
1126. Trutnovští důchodci z Klubu na Nivách,
vedeného paní Miluší Jandovou, si prohlédli
románskou rotundu v nadmořské výšce 459
metrů téměř po tisícovce let. Po dobrém
obědě a občerstvení v cukrárně všichni na
závěr navštívili zámek Libochovice.
Josef Farský

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje
Výstava betlémů
Termín: od 25. listopadu do 11. prosince 2011,
denně od 10.00 do 17.00 hodin
Místo: v prostorech Staré radnice na Krakonošově náměstí v Trutnově.
První betlém v českých zemích byl postaven
pravděpodobně již v roce 1560 a koncem
18. století se již stalo zvykem stavět betlém
o Vánocích doma. Vznikaly betlémy zhotovené z různých materiálů a čítající v rozměrech od několika centimetrů až po úctyhodné
obry, kteří zaplní celou místnost. A vznikají
dodnes, vnášejí do našich duší neopakovatelnou atmosféru adventních dní.
Zveme vás proto na výstavu betlémů zhotovených z papíru, dřeva, kamene, ale třeba i z látky, vlny, krajek nebo pečiva, pocházejících z veřejných i soukromých sbírek. V den vernisáže
výstavy 25. listopadu 2011, v čase od 14.00 do
17.00 hod. si zde můžete sami vyrobit postavičku Marie s děťátkem z barvené ovčí vlny
pomocí filcovací jehly nebo ozdoby na vánoční stromeček šité z filcu na volně přístupném
kurzu PRÁCE S OVČÍ VLNOU. Postavička vám
bude trvat přibližně hodinu, ozdoba potřebuje asi půl hodiny času.
Lektor: Veronika Vodičková z uměleckořemeslné dílny Mavlnka.
V případě, že jste majiteli nebo tvůrci betlé-

Termín: 1. lekce v pondělí 14. listopadu 2011
od 17.30 hodin (cca 2 hodiny)
Termín 2. lekce bude dohodnut s účastníky
(cca 1,5 hodiny).
Místo: keramická dílna SVČ Trutnov
Lektor: Jana Babková
V průběhu kurzu se naučíte něco o technologii zpracování hlíny, dekorování výrobku pomocí glazur, engob a oxidů kovů. Dozvíte se,
jakou cestu musí samotný keramický výrobek
projít (vytváření, sušení, přežah, dekorování,
ostrý výpal), než získá svou finální podobu.
Ale hlavně si vlastnoručně vyrobíte vánoční
dekorace z keramiky a dárky pro své nejbližší.
Kurz sestává ze dvou částí. V první bude dvouhodinová lekce věnována práci s hlínou, ve druhé se výrobky naglazují a dokončí.
Cena: 350,- Kč/obě lekce
Pomůcky: pracovní oděv, přezůvky, plátno
50 x 50 cm, nožík, hadřík, starší igelitový ubrus
Počet míst v kurzu je omezen. Přihlášky přijímáme do 11. listopadu 2011.
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208

mu a jste ochotni jej představit široké veřejnosti, přihlaste se do 18. 11. 2011.
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208

Rytířský bronz v T-Ballu
Vítězstvím v zápase o třetí místo na finálovém turnaji extraligy v Havlíčkově Brodě
Rytíři dokázali, že je třeba s nimi v tomto
sportu počítat.
O víkendu 30.9. - 2.10. 2011 se malí Rytíři
z Trutnova zúčastnili finálového turnaje
extraligy (Mistrovství republiky) v kategorii do deseti let, kam se kvalifikovali jako
pátý tým dlouhodobé tabulky. V sobotní
sérii zápasů si Rytíři zajistili účast ve finálové skupině. Nedělní zápas s týmem
Klackařů o třetí místo byl pro Rytíře velmi
prestižní záležitostí. S Klackaři se letos setkávali nejčastěji a Trutnovští vždy odešli
poraženi. Ale ne tentokrát! Zlomili prokletí Klackařů, potrápili vítězný tým Eagles a přivezli bronzové medaile z finále
extraligy T-ballu a cenu pro nejlepší hráčku - Nikolu Romanowskou.

Volná místa

Adventní keramická dílna

Nabízíme několik volných míst v
těchto zájmových útvarech:

Ve čtvrtek 10. listopadu 2011 proběhne v trutnovském kině Vesmír multimediální komponovaný naučný program o historii Trutnova.
Tento pořad doplněný o znalostní soutěž
je určen žákům druhého stupně základních
škol a žákům gymnázií (prima až kvarta). Program seznámí žáky s průřezem dějin města
Trutnova od nejstarších dob po současnost.
Vybrali jsme unikátní fotografický a filmový
materiál, který není veřejnosti běžně dostupný. Pozváni jsou i odborníci z Muzea Podkrkonoší a ze Státního okresního archivu v Trutnově, kteří se na tvorbě programu podíleli.
Pořad začíná v 8:30 hod. a bude trvat cca 60
min. Je nutné se předem přihlásit - nahlásit
školu, třídu, počet žáků a pedagogického doprovodu. Vstupné je 20,- Kč na žáka (pedagogický doprovod má vstup zdarma).
Kontakt: Lenka Drápalová, tel.: 731 610 519,
e-mail: drapalova@svctrutnov.cz

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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Základní škola pro žáky
se specifickými poruchami učení,
Trutnov 3, Voletiny 1

Oslavy 100 let budovy základní
školy v Trutnově - Voletinách
V letošním roce uplyne 100 let od chvíle,
kdy první žáčci vstoupili do budovy školy
ve Voletinách. Během let prošla školou
dlouhá řada dětí i dospělých. Také budova se v proudu času měnila, měnily se
i podmínky a způsob vyučování. V rámci
oslav stoletých narozenin naší školy jsme
kromě jiného připravili i Den otevřených
dveří, který se koná dne 2.12. 2011 od
8.30 do 18.00 hodin. Návštěvníci si mohou prohlédnout prostory školy, nahlédnout do vyučování, školních kronik,
prohlédnout si výstavu fotografií i práce
současných žáků.
Zváni jsou všichni, kdo mají s naší stoletou školou spojené vzpomínky na dětská léta strávená ve školních lavicích, i ti,
kdo stávali za katedrou. Pozvání patří
celé veřejnosti i řadě zaměstnanců, kteří
ve škole pracovali či pracují.
Mgr. Stanislava Tejchmanová
ředitelka školy

pohledy do minulosti
Život Trutnova v druhé polovině 18. století
Přibývající šenky a hospody v Trutnově (v roce
1709 se jich ve městě s tisícovkou obyvatel připomíná už 16, za 100 let nato, v roce 1817, jich
je už několikanásobně více – 61) stále k sobě
více lákaly možností popíjení dobrého piva.
Platilo to i o rozsáhlém radničním šenku. Nacházel se v dolní části dnešní Staré radnice.
Jednopatrová stavba s trojím loubím spočívajícím na čtyřech sloupech ozdobených hlavicemi
malebně vévodila tehdejšímu středu města.
Radniční šenk vydatně zásobovaly nahořklým
mokem trutnovské pivovary. Bývaly v této
době dva. První se nacházel od roku 1582
v Horské ulici, druhý až do svého vyhoření
v roce 1861 v dnešní ulici Školní. Ve starých
dobách se v Trutnově ještě ale vařilo pivo
v jednotlivých, takzvaných právovárečných domech. Těch bylo v prostoru náměstí 149.
Podmínky pro vaření piva byly v Trutnově jako
stvořené – dostatek čisté pramenité krkonošské vody, vlastní chmelnice. Označení jednoho
ze tří trutnovských jižních návrší ji dodnes připomíná. Pivovar měl i svou sladovnu pro zpracování ječmene a pšenice. Z pivovarnického řemesla vznikla časem živnost šenkýřů. Ti vlastní
cech neměli. Potvrzuje to i archivní záznam
z roku 1731, kdy byl v Trutnově vydán požární řád. V něm mezi 14 jmenovitě uvedenými
cechy žádný pivovarnický uveden není. Cechy
měly v této době úlohu hasičů.
Všechna významná jednání, obchody a vůbec
důležité záležitosti se často odbývaly v hospodě. Platilo to především o radničním šenku.
Tato jednání probíhala zpravidla velmi rušně,

ovlivněná jistě popíjením piva. Tomu se nevyhnuli někdy ani trutnovští konšelé. V roce 1717
a 1726 jsou napomínáni, že při úředním jednání pospávají, vyrušují i hlasitými poznámkami
a někdy ani nevědí, o čem se potom jedná.
O provozování radničního šenku byl mezi
měšťany zájem, i když ceny za pronájem bývaly sporné. Dne 8. dubna 1774 podává městská rada zprávu o radničním šenkýři Josefu
Shankovi. Ten platil v uplynulých třech letech
před svou smrtí za pronájem čtyři zlaté, i když
měl platit 16. Jeho ovdovělá žena, která chtěla radniční pivnici dále provozovat, však tak
velký roční nájem platit nechtěla. Odůvodňovala to odbytem piva a také i tím, že pivnice
v radnici být musí, aby mohli být účastníci při
delším jednání obslouženi nejen jídlem, ale
i pitím. Přestože byl tenkrát opakovaně nabízen radničního výčep jiným měšťanům, nenašel se nikdo, kdo by byl ochoten tuto částku
platit. Aby obec nebyla poškozena sníženým
příjmem za šenk, nabídla ho Jakubu Echsslovi
za sníženou cenu 12 zlatých.
Za necelý rok nato prožíval radniční šenk úplně jiné časy. Už se tu nepilo na radost, ale na
vztek. Psal se 21. březen 1775, kdy se vzbouření sedláci zmocnili radnice a šenku v přesvědčení, že pro ně už nastaly lepší časy. A to se
mělo pivem řádně zapít. Tito pijáci však netušili, že v dalších dnech bude vše znovu zase
špatné, jak to bývalo před jejich nakonec nevydařeným povstáním.
Antonín Just

SPORT
Bronzové medaile pro SPŠ Trutnov
z fotbalového turnaje

Sprint při SPŠ Trutnov. Trenérskou a pedagogickou činnost zajišťoval Mgr. Petr Karajanis, DiS.

O pohár Josefa Masopusta

Výsledky:
1. SOŠ OOM Malé Svatoňovice
2. SOŠ a SOU Trutnov
3. SPŠ Trutnov
4. Gymnázium Trutnov
5. VOŠZ a SZŠ Trutnov

Tým fotbalistů složený z žáků Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, se 13.10. 2011
zúčastnil okresního kola ve fotbale středních
škol. O pohár Josefa Masopusta přijelo na
hřiště FK Úpa bojovat pět středoškolských
družstev z celého trutnovského okresu.
Týmy sehrály turnaj systémem každý s každým. Na všechna družstva čekaly čtyři zápasy
o hrací době1 x 25 minut. Již první zápasy naznačily, že celý turnaj bude velice vyrovnaný.
O tomto faktu svědčí i skutečnost, že až poslední zápas rozhodl o celkovém vítězi okresního kola. Ten sehrály družstva SPŠ Trutnov
a SOŠ OOM z Malých Svatoňovic. Bohužel pro
nás, v tomto zápase jsme měli méně fotbalového štěstí a jediná prohra v poměru 0 : 1,
odsunula průmyslovku až na třetí místo.

ZUMBA V TRUTNOVĚ

Poděkování zaslouží všichni reprezentanti
Střední průmyslové školy za předvedené sportovní výkony, vzornou reprezentaci školy a příkladné vystupování v průběhu celého turnaje.
Tým finančně podpořil Školní sportovní klub

Každou neděli od 17.00 do 18.00 hodin v tělocvičně ZŠ Mládežnická za Kauflandem. Bez rezervace.
Cena 60 Kč/h (50 Kč/h – permanentka).
Pavlína Nosková, tel.: 723 419 937, e-mail: zumbapavlina@centrum.cz, www.zumbapavlina.cz
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DOMÁCÍ ZÁPASY BASKETBALISTEK
sobota 29.10. 17:30
– Kara Trutnov - Hradec Králové (liga)
středa 9.11 18:00
– Kara Trutnov - Satu Mare (Rum., pohár)
sobota 12.11. 17:30
– Kara Trutnov - Frisco Brno (liga)
středa 23.11. 17:30
– Kara Trutnov - Poprad (pohár)
středa 30.11. 18:00
– Kara Trutnov - Valosun Brno (pohár)

Zumba událost podzimu 2011
Martina Hanušová a Helena Flajzarová
(Zumba Praha) po roce opět v Trutnově
a s nimi prestižní host, energický instruktor
z Kostariky Javier Calderon Morales.
Kdy: sobota 26.11. 2011 od 15.00 hodin
Kde: Sportovní hala ZŠ Komenského Trutnov
Cena: 250,- Kč při rezervaci předem,
320,- Kč na místě
2,5 hodiny Zumba + afterparty
Přihlášky a info na: www.zumba-zumba.cz
Nenechte si ujít tuto jedinečnou akci!

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

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Zimní stadion:
Zimní stadion pro veřejnost
i dopoledne:
Zimní stadion je otevřen denně od 08:00 pro
širokou veřejnost. Opět je zde možnost individuálně si pronajmout ledovou plochu nebo

navštívit veřejné bruslení, které je denně od
08:00 do 14:30 hod., ve čtvrtek pak tradičně
od 20:00 do 21:00 hod., o víkendech bude
bruslení veřejnosti opět mezi 13.30 – 17.00
hod. (víkendy se musí podřizovat zápasům
HC Trutnov – proto prosím sledujte aktuální
změny na http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/zimni-stadion).

Bazén:
Změny v provozu krytého bazénu a sauny
ve svátcích, o prázdninách a v době konání plaveckých závodů (listopad 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
1.11. 2011

Krajský pohár

5.45 - 8.00 14.00-16.00
19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Čtvrtek
17.11. 2011

Státní svátek

9.00 - 17.00
19.00 - 21.00

Sauna + fitness
beze změn

Více na: http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/kryty-bazen

ODDÍLY
BOX
Velecký na MS
Díky výborným celoročním výsledkům a vydařenému turnaji v Maďarsku se Luboš Velecký probojoval na MS v Baku (Ázerbájdžán). Jako první z české
výpravy nastoupil do svého zápasu na mistrovství
světa ve váze do 91 kg. Bohužel měl smůlu na los
a do prvního zápasu dostal Kubánce - José Lardueta, který byl hlavním favoritem této váhy na vítězství. Lardueta je mistr světa juniorů z roku 2008
a na seniorském mistrovství získal druhé místo.
Lardueta roli favorita od začátku potvrzoval a našeho boxera poslal dvakrát do počítání údery na
břicho, poté, když byl náš boxer počítán i potřetí,
rozhodčí zápas ukončil. Pro Luboše to byla výborná zkušenost a motivace do dalších bojů.
ORIENTAČNÍ BĚH
Veřejný závod a poslední kufr
Oddíl orientačního běhu pro Vás připravil 12.11.
2011 ve 14:00 hod. u ZŠ Mládežnická na Zelené
Louce start „Veřejného závodu“. Zváni jsou všichni
z Trutnova i okolí. Budou připraveny jednoduché,
ale přesto zajímavé tratě, které všichni znáte – na
sídlišti Zelená Louka. Stačí se pouze vhodně obléci – sportovní obuv a sportovní oděv. Buzola není
potřeba. Více informací na www.ltu-ob.cz .
KRASOBRUSLENÍ
Krasobruslení je v Trutnově
Nový oddíl, který rozšíří řady naší organizace,
je KRASOBRUSLENÍ TJ Loko Trutnov. Tento oddíl
pořádá nábor dívek a chlapců ve věku 5 – 10 let
a rozšiřuje tak pestré portfolio nabízených volnočasových aktivit pro naše děti. Nábor do oddílu proběhne 30.10. 2011 od 12:30 hod. na ZS
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Trutnov. Trenérky: Erika Štěpničková (trenérka
třídy C) a Mgr. Iva Sršňová (trenérka třídy C). Co
Vás čeká a co Vás naučíme: základní prvky krasobruslení, krokové variace, piruety, dvojité i trojité
skoky, příprava na závodní činnost. Přijďte se na
nás podívat. Brusle a teplé sportovní oblečení s sebou. Více info na: 777 622 978 a www.lokotrutnov.cz/oddily/krasobrusleni
ZUMBA
ZUMBATOMIC – dětská Zumba
4.10. 2011 proběhl první „ZUMBATOMIC“ s Ivetou.
Natěšených „Hvězdiček“ i „Hvězd“ přišlo téměř 40
a pořádně jsme si to užili. Všichni byli skvělí a rodičům jsme na závěr zatančili náš první tanec. Výuka
„Dětské ZUMBY“ pokračuje každé úterý od 16.00
hod. v tělocvičně Sokolovna.
Více informací o ZUMBĚ naleznete na: http://lokotrutnov.cz/oddily/zumba
PLAVÁNÍ
Trutnovské plavkyně se doma opět zakously do
pizzy. Vyhrály štafetu.
Ten obrázek je stále stejný už několik let. Štafetový závod na domácí Velké ceně v plavání vyhrávají
pravidelně závodnice TJ Loko FM Servis. Letošní
triumf je však výjimečný tím, že se poprvé závodilo
v disciplíně na 4 x 50 metrů volný způsob. Nejrychlejším mužským kvartetem v krytém bazénu byla
v sobotu sestava plavců z polského družstva Juvenia Wroclaw.
Štafety se však konaly až na úplný závěr prvního
dne Velké ceny města Trutnova. Její sedmadvacátý ročník tradičně zahájil už dopolední program
postižených sportovců. Devětačtyřicet závodníků
ze sebe vydalo vše a předvedlo výkony na hranici
svých možností. Na Lenku Kosovou a Lukáše Rybu
se navíc usmálo štěstí při losovacím aktu starosty
města Mgr. Ivana Adamce, který tato dvě jména
vytáhl a věnoval jim „Pohár z klobouku“.

Nejvíce zástupců ve vodě měl Stacionář Trutnov
(19), za což od ředitele firmy A+K Miroslava Hanáka obdržel 5 000,- Kč na sportovní činnost. Poté
promluvil i prezident Společnosti DUHA, Nadace
pro děti postižené mozkovou obrnou Trutnov, jež
je spolupořadatel a hlavní partner dvanáctého
ročníku závodu pro postižené děti a mládež z dětských domovů, stacionářů a ústavů.
Sobotní program Velké ceny, který se skládal z 28
disciplín, přinesl trutnovskému oddílu osm umístění na stupních vítězů. Vedle úspěšné štafety na
4 x 50 metrů vybojovala dvě nejcennější medaile
žákyně Kateřina Holubová, která vyhrála 100 kraul
a 100 prsa. Dvě stříbrné „placky“ si pověsila na krk
Martina Elhenická (100 prsa, 100 znak) a druhé
místo brala také Aneta Pechancová za 100 kraul.
V tomto závodě získala bronz i Elhenická a mezi
dorostenkami ještě Adéla Morávková.
Trutnovačky se objevily mezi třemi nejrychlejšími plavkyněmi i na kraulové dvoustovce, ale
v rozplavbách se ještě nejelo na plný plyn. Finále
hlavního závodu Velké ceny je na pořadu v neděli. Nicméně, z prvního místa do něj postoupila
obhájkyně Martina Elhenická a ze třetího Aneta
Pechancová. „Když to vezmu podle umístění, bylo
to dobré. Časy jsou o něco horší, ale to bylo tím
tréninkovým výpadkem, ale myslím si, že se není
za co stydět. Lepší průměr,“ hodnotila Martina
Elhenická svůj vstup do sezony.
Když se podíváme podrobněji na vítězství trutnovské čtveřice ve štafetě na 4 x 50 metrů volným
způsobem, zjistíme, že svěřenkyně Pavla Pokorného plavaly vteřinu a půl za svým českým rekordem,
který vytvořily na konci loňského listopadu v Brně.
Tehdy dosáhly času 1:45,55, dnes 1:47,08. „Je to
špičkový čas. Holky sice zaostaly za rekordem, ale
dá se očekávat, že ve stejném termínu v Brně by po
roce opět mohly překonat český rekord. Pevně věřím, že se to povede,“ prozradil trutnovský trenér.
„Myslím, že první závod sezony se nám povedl.
Snažily jsme se. Vyhrály jsme, takže k tomu není
víc co dodat,“ řekla Barbora Morávková. „Štafeta
byla výborná. Vyhrály jsme, to byl náš cíl. Škoda
toho českého rekordu, který nepadl,“ dodala Martina Elhenická a zakousla se do pizzy pro vítězky.
„Šunková, je dobrá,“ usmívala se finišmanka.

Jak rychle trutnovské závodnice plavaly jednotlivé části? Aneta Pechancová rozjela závod za 26,31
vteřiny. Druhá v pořadí Adéla Morávková přidala

čas 27,12 a téměř stejně rychle jela vzápětí i její
starší sestra Barbora 27,10. Sprint do cíle patřil
Martině Elhenické, která podala výkon 26,55.
„Čekala jsem trošku rychlejší čas kolem 26 vteřin,“
poznamenala ke svému úseku Aneta Pechancová.
Devatenáctiletá reprezentantka si v bazénu poprvé ostře testovala padesátimetrovou vzdálenost,
na níž bude v letošní sezoně usilovat o splnění
olympijského limitu. I když samozřejmě na dlouhém bazénu. „Jela jsem to naplno, ale je začátek
sezony, takže cítím, že to ještě není ono. Chybí
rychlost, dynamika, rychlý záběr, obrátky … Máme
za sebou osm týdnů vytrvalostní práce a najeto
400 - 450 kilometrů, což jsou kvanta kilometrů,“
uzavřela s tím, že všechno má svůj čas.
Výtah výsledků TJ Loko FM Servis ze sobotního dne:
100 kraul ženy: 2. Aneta Pechancová 57,73, 3.
Martina Elhenická 57,79, 8. Barbora Morávková
1:01,73
100 kraul dorostenky: 3. Adéla Morávková 1:01,13
100 kraul žačky: 1. Kateřina Holubová 1:02,50,
6. Barbora Suková 1:04,84
100 prsa ženy: 2. Martina Elhenická 1:15,23, 4. Kristýna Kultová 1:23,36, 5. Petra Havelková 1:25,33
100 prsa žáci: 5. Karel Lisý 1:16,49
100 prsa žačky: 1. Kateřina Holubová 1:19,92,
7. Barbora Suková 1:22,42
50 prsa žáci: 7. David Šrůtek 43,16
50 prsa žačky: 7. Michaela Kosinková 41,36
200 kraul ženy (rozpl.): 1. Martina Elhenická
2:05,84, 3. Aneta Pechancová 2:07,83, 7. A. Morávková 2:11,79
100 znak ženy: 2. Martina Elhenická 1:04,81
100 znak žačky: 8. Barbora Suková 1:14,25
100 znak žáci: 7. Tomáš Bartovský 1:10,70
štafeta 4x50 kraul muži: 1. Juvenia Wroclaw A
1:34,33, 2. Delfín Náchod A 1:38,45, 3. Juvenia
Wroclaw B 1:39,37 … 14. TJ Loko FM Servis Trutnov
(Suk, Bartovský, Lisý, Kubec) 1:53:45
štafeta 4x50 kraul ženy: 1. TJ Loko FM Servis Trutnov A (Pechancová, A. Morávková, B. Morávková, Elhenická) 1:47,08, 2. Kometa Brno A 1:54,84,
3. Kometa Brno C 1:59,68 … 6. Trutnov B (Holubová, Suková, Zámečníková, Füllsacková) 2:01,03
Více na: http://www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani/
velka-cena-trutnova/898-velka-cena-města
trutnova-v-plavani-2011 nebo www.trutnovinky.cz

1. Krkonošský curlingový klub Trutnov nabízí zájemcům od 10 do 99 let možnost
propadnout tomuto olympijskému sportu. Ledová plocha i vybavení je k dispozici vždy v pondělí od 17 do 18:30 hod. na
zimním stadionu v Trutnově.

režim. Pobočky otevřeny v Úpici a Malých Svatoňovicích.
NÁBOR do oddílu SEBEOBRANA
Pro zájemce od 15 let, muže i ženy. Každé úterý
a čtvrtek od 18.30 hod. v dojo (malé tělocvičně)
Základní školy kpt. Jaroše, Gorkého ul. v Trutnově. S sebou – tepláky, triko, pitný režim.
Přijďte si zacvičit a naučit se něco užitečného
do života pod vedením kvalifikovaných trenérů
s dlouholetou praxí.
Připravujeme
Teleskopický obušek – kurz sebeobrany s touto
dnes populární a praktickou zbraní
Slzotvorné prostředky a elektrické paralyzéry
– veřejná přednáška s ukázkou použití obranných sprejů a paralyzérů při sebeobraně
Karate pro život – jednodenní seminář o bojovém umění karate tak trochu jinak = jako účelná
sebeobrana v reálném životě
Spolupráce
Nabízíme spolupráci trenérům bojových umění
a dalších cvičení (fitnes, zumba, aerobic apod.).
Zájemci, neváhejte a volejte na číslo 608 958 019.
Více na www.skbutrutnov.cz nebo na telefonu.

Atleti soutěžili v následujících disciplínách: 100 m,
400 m, 1500 m, skok daleký, skok vysoký, vrh koulí a
švédská štafeta (400, 300, 200 a 100m). Ve všech vypsaných disciplínách patřili naši reprezentanti mezi
nejlepší. Vrcholem soutěže byl jednoznačně štafetový běh. Tým SPŠ Trutnov potvrdil roli favorita a
štafetu vyhrál v čase 2:13,35 minuty. Naše družstvo
získalo za předvedené výkony celkem 7 127 bodů.
Tento bodový zisk nám zajistil hodnotné třetí místo
v okresním kole CORNY a prvenství mezi trutnovskými středními školami.
SPŠ Trutnov jmenovitě reprezentovali:
100 m: Jerie Matouš, Gabriel Tomáš, Kunc Ondřej
400 m: Holas Jiří, Kunc Ondřej, Vosyka Oldřich
1500 m: Svoboda Tomáš, Hudec Zdeněk
skok daleký: Gabriel Tomáš, Honců Tomáš
skok vysoký: Holas Jiří, Kaňka Jakub, Honců Tomáš
vrh koulí: Klimenta David, Jerie Matouš, Mašek Martin
štafeta: Kunc Ondřej, Holas Jiří, Gabriel Tomáš, Jerie
Matouš

NÁBOR do oddílu KARATE
Pro děti již od 5 let i pro dospělé. Každé pondělí
a středu od 16 hod. v tělocvičně Základní školy
kpt. Jaroše, Gorkého ul. v Trutnově („u letadla“).
S sebou – tepláky, triko, př. sálovou obuv, pitný

Závěrem bych chtěl poděkovat našemu družstvu za
vzornou reprezentaci školy, předvedené sportovní
výkony a příkladné vystupování během celé akce.
Akci finančně podpořil Školní sportovní klub Sprint
při SPŠ Trutnov. Trenérskou a pedagogickou činnost
zajišťoval Mgr. Petr Karajanis, DiS., a pan Milan Rejmont.
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Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Nabídka psů z útulku
06-131. pes, kříženec ohař, stáří cca 5 let
06-135. pes, kříženec kokr, stáří cca 6 let
07-084. pes, kříženec NO, stáří cca 3 roky
08-170. pes, kříženec NO, stáří cca 6 let
08-195. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
09-020. pes, kříženec, stáří cca 6 let
09-123. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
10-059. pes, kříženec, stáří cca 7 let
10-083. pes, pitbull, stáří cca 4 roky
10-098. pes, kříženec, stáří cca 6 let

Družstvo atletů ze Střední průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, se 20.9. 2011 zúčastnilo okresního
kola Středoškolského atletického poháru. Soutěže,
která se konala na lehkoatletickém stadionu ve
Dvoře Králové nad Labem, se zúčastnilo 9 chlapeckých týmů z trutnovského okresu.

pořádá

Sportovní klub bojových
umění Trutnov

Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,

Atleti trutnovské průmyslovky
obhájili na CORNY stupně vítězů

Výsledky:
1. SŠIS Dvůr Králové nad Labem
2. Gymnázium Dvůr Králové nad Labem
3. SPŠ Trutnov
4. Gymnázium Trutnov
5. SOŠ a SOU Trutnov
6. Gymnázium Vrchlabí
7. ČLA Trutnov
8. SOŠ OOM Malé Svatoňovice
9. SZŠ Trutnov

Kontakty: J.Lubina@tiscali.cz, nzinga@volny.cz, web: www.curling1kck.cz

nabídka OPUŠTĚNÝCH psŮ

11 - 085
10-102. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
10-106. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
10-142. pes, kříženec černý, stáří cca 5 let
11-042. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
11-066. pes, kříženec, stáří cca 5 let
11-069. fena, kříženec, stáří cca 1 rok

11 - 103
11-085. pes, kříženec, stáří cca 7 let
11-096. fena, kříženec NO, stáří cca 2 roky
11-097. fena, angl. kokr, stáří cca 7 let
11-103. fenka, kříženec, stáří cca 5 měsíců
11-106. fenka, kříženec, stáří 3 měsíce
11-107. fenka, kříženec, stáří 3 měsíce
11-108. pejsek, kříženec, stáří 3 měsíce
11-115. pejsek, kříženec, stáří cca 4 měsíce
11-117. fenka, kříženec, stáří 3 měsíce
Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombinovanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veterinárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení
poplatku 500,- Kč dostanou i očkovací průkaz
a jsou po dobu tří let osvobozeni od placení poplatku ze psa.
V případě nalezení opuštěného nebo zatoulaného psa můžete kdykoliv zavolat Městskou policii Trutnov, tel. 156 nebo 499 813 064, která se
o psa postará.
Pro případné dárce finanční hotovosti máme
č.ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční banky
v Trutnově.
Návštěvní doba:
pondělí 13.00 – 16.00 hod.
středa
13.00 – 16.00 hod.
sobota
11.00 – 13.00 hod.
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.
Jiří Hejna

odbor životního prostředí

