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Trutnov dokončil opravu kaple
Jana Nepomuckého u nemocnice
Kaple, kapličky, kříže, sochy, sousoší, sloupy,
pomníčky, to vše jsou církevní památky, které spadají do správy města. Trutnov do jejich
obnovy a restaurátorských prací ve městě
a v okolních obcích vložil za posledních deset
let téměř 22,5 milionu korun. Zatím poslední
opravovanou památkou je kaple sv. Jana Nepomuckého pod trutnovskou nemocnicí.
Kaple prošla celkovou rekonstrukcí za 730 tisíc korun. Byly na ní doplněny ozdobné prvky,
opravena vnitřní i vnější fasáda a položena
elektropřípojka pro nasvícení interiéru. V dalším období bude podle dostupné fotodokumentace instalováno ještě vnitřní vybavení
kapličky, protože bylo odcizeno před více jak
padesáti lety. Zajímavostí je, že tato kaple
má v Trutnově i svoji kopii blízko restaurace
U Pěti buků v Horním Starém Městě.
Město se pyšní i opravenou kaplí Panny Marie
Pomocné v Poříčí, která se před rekonstrukcí
nacházela ve velmi špatném technickém stavu.
Opravy a doplnění vnitřního vybavení zabraly
několik let. V obci Babí probíhá rozsáhlá opra-

va kaple svaté Tekly u hřbitova při hlavní silnici
na Žacléř, v roce 2007 skončila vysvěcením také
generální oprava kaple v Bezděkově. V letech
2006 - 2009 si kaple ve Voletinách vyžádala
stavební a restaurátorské práce v hodnotě
bezmála tří milionů korun, aby její vzhled opět
odpovídal době jejího vzniku. Opravami, které
v současné době již finišují, prošly také kaple
ve Studenci či Starém Rokytníku.
„Tyto stavby tvoří jakousi kroniku pod otevřeným nebem, jsou připomínkou dlouhých
staletí, během kterých se město a okolní obce
zakládaly, rozrůstaly i procházely různými katastrofami, takže je naší povinností zachovat
je pro příští generace. V předchozích letech
jsme přispěli rovněž na opravy trutnovských
kostelů, protože se jedná o dominanty městského panoramatu a k Trutnovu neodmyslitelně patří,“ sdělil starosta města Ivan Adamec.

Najdete v tomto čísle:

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
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SILVESTROVSKÝ
OHŇOSTROJ
31.12. 2011 od 23.45 hodin
Město Trutnov a Společenské centrum
Trutnovska pro kulturu a volný čas už tradičně všechny zvou na Silvestrovský ohňostroj, který se uskuteční na Krakonošově
náměstí čtvrt hodiny před půlnocí. V následujících několika posledních minutách
roku pak budeme mít chvilku času na to,
abychom si připravili přípitek a společně
odpočítali poslední vteřiny roku 2011.
Jako obvykle bude také nezbytné provést některá organizační a bezpečnostní
opatření:
* 31.12. bude od 20 hodin uzavřen průjezd spodní částí náměstí před radnicí,
* prostor vyhrazený před radnicí až téměř ke kašně by měl návštěvníkům
akce jasně napovědět, že se jedná
o místo, kam nemají v zájmu vlastní
bezpečnosti přístup,
* pro veřejnost bude večer a už i část dne
uzavřen průchod podloubím radnice,
v tutéž dobu budou prostory radnice
přístupné pouze pořadatelům akce,
* parkování aut na náměstí v místech
k tomu určených zakázáno nebude,
všem majitelům aut však doporučujeme, aby ve vlastním zájmu (a v zájmu svého autíčka) na Krakonošově
náměstí od 20 hodin posledního dne
roku neparkovali!
A na závěr ještě jedno již dobře známé
upozornění:
Pokud si na náměstí přinesete vlastní pyrotechniku, prosíme, nechte její odpálení až na dobu po skončení ohňostroje.
Uškodilo by to Vám i všem ostatním při
jeho sledování. A především dobře zvažte, kde své rachejtle odpálíte. Předejdete
tak riziku zranění dalších lidí na náměstí,
mezi kterými bývají vždy i malé děti.
Děkujeme za pochopení a srdečně Vám
přejeme, aby byl tento Silvestr krásným
zakončením letošního roku a zároveň veselým začátkem úspěšného roku 2012!

Po pěti letech se cena jízdného
v trutnovské MHD zvýší o korunu
Zvýšená sazba DPH, která začne platit od
začátku roku 2012, se promítne i do cen
městské hromadné dopravy v Trutnově. Nárůst jízdného však bude minimální, u dětí i dospělých bude činit u běžné
jednorázové jízdenky pouze jednu korunu, u časových jízdenek pak pouze deset
korun. Ceny se přitom naposledy měnily
v dubnu roku 2006.
„DPH vzroste v této oblasti služeb z 10 na
14 procent, takže ona jedna koruna kompenzuje vedle nárůstu daně i částečné
pokrytí neustále se zvyšujících nákladů,
protože například ceny pohonných hmot
od roku 2006 výrazně stouply. I přes toto
zdražení zůstane MHD stále výhodnější
než linkové autobusy. Důraz bude od nového roku kladen i na větší využívání čipových karet,“ sdělila tisková mluvčí města
Veronika Svobodová.
Běžná jízdenka zakoupená pomocí čipové
karty bude stát od nového roku osm korun
pro první a deset korun pro druhé tarifní
pásmo. Jízdenka placená v hotovosti u řidiče vyjde na 12 korun a bude ji možné
zakoupit pouze pro druhé tarifní pásmo.
První pásmo hromadné dopravy tak budou
moci využívat cestující jen prostřednictvím
čipové karty. Důvodem této změny je jednak omezení zneužívání jízdného z levnějšího pásma a jednak snaha o větší využívání moderního a výhodného odbavování
pomocí bezkontaktní čipové karty. Cena
za její pořízení se může cestujícímu při
pravidelném dojíždění vrátit za jeden až
dva měsíce a pak už cestující výrazně šetří.
To platí ještě ve větší míře při současném

Nevhodné parkování brání
zimní údržbě komunikací
Vážení spoluobčané – motoristé,
kalendář neúprosně oznamuje blížící se
zimu a úkolem Technických služeb Trutnov
bude opět – řečeno v souladu s prováděcí
vyhláškou k zákonu o pozemních komunikacích – zmírňovat závady ve sjízdnosti
a schůdnosti místních komunikací. Plynulá
zimní údržba se však neobejde bez Vaší
ohleduplnosti a spolupráce.
Při parkování dbejte, prosím, na to, abyste neblokovali průjezd či odbočení vozidla
zimní údržby (častým nešvarem je parkování v blízkosti křižovatek apod.), a respektujte dopravní značení upozorňující
na úklid sněhu, třebaže se nám pokaždé
nepodaří dodržet při jeho umístění stanovený třídenní předstih. Zimní údržba musí
reagovat na aktuální počasí operativně,
proto např. při velkém nočním spadu sněhu značku umísťujeme ráno a úklid provádíme odpoledne.
Je to služba pro Vás, vážení spoluobčané,
proto Vás prosíme o pochopení a součinnost.
Děkujeme.
Ing. Lumír Labík
Technické služby Trutnov, s. r. o.
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Změna pracovní doby

přechodu na časově zvýhodněné jízdenky.
Větší využívání čipových karet také zkrátí
časové prodlevy na zastávkách, protože si
u řidiče nebude kupovat jízdenky tolik cestujících. Minimální změna cen se týká rovněž měsíčních a čtvrtletních zvýhodněných
tarifů, které se navýší o deset korun. Nově
bude zaveden čtvrtletní tarif i u zlevněného jízdného pro žáky, studenty a důchodce
do 70 let, který vyjde na 280 Kč – ti měli
doposud možnost zakoupení maximálně
měsíční časové jízdenky.
OSNADO připravuje informační kampaň,
která cestující městské hromadné dopravy s novinkami seznámí. U řidičů budou
k dispozici také přednabité přenosné karty za zvýhodněnou cenu, které bude možné dodatečně zaregistrovat kvůli blokaci
v případě ztráty nebo zcizení. Tím by mělo
být zajištěno bezproblémové cestování
hromadnou dopravou i pro ty, kteří cestují výjimečně a jízdenky si kupují pouze
v hotovosti.
-rl-

Upozorňujeme občany města Trutnova, že v měsíci prosinci dojde ke změně pracovní doby na Městském úřadě
v Trutnově. V pátek 23.12. 2011 bude
městský úřad UZAVŘEN.
Pracovní doba od 27.12. 2011
Inforecepce:
Úterý 27.12. 7.00 – 17.00 hod.
Středa 28.12. 7.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 29.12. 7.00 – 17.00 hod.
Pátek 30.12. 7.00 – 10.00 hod.
Pokladna:
Úterý 27.12.
Středa 28.12.
		
Čtvrtek 29.12.
Pátek 30.12.

8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 12.00 hod.
13.00 – 16.30 hod.
8.00 – 12.00 hod.
8.00 – 10.00 hod.

Oddělení dopravně správních agend
(AUTOSTYL):
Úterý 27.12. 8.00 – 11.00 hod.
		
13.00 – 15.00 hod.
Středa 28.12. 8.00 – 17.00 hod.
Čtvrtek 29.12. 8.00 – 11.00 hod.
		
13.00 – 15.00 hod.
Pátek 30.12. ZAVŘENO

Nástěnný kalendář
na rok 2012 již v prodeji

OSOBNÍ ASISTENCE V TRUTNOVĚ
Především zdravotně postiženým, seniorům a chronicky nemocným je určena sociální služba osobní
asistence, jejíž poskytování pro obyvatele Trutnova
zahájilo občanské sdružení Hewer. Služba osobní asistence je dostupná 24 hodin denně, 365 dní
v roce.
Osobní asistence je moderní sociální službou. Podobá se pečovatelské službě, ale není omezena seznamem ani ceníkem úkonů, poskytuje se za jednotnou
sazbu ve dne i v noci, ve všední den i ve svátek. Není
problém využívat v pracovní době pečovatelské
služby práci pečovatelek a pozdě odpoledne, v noci,
o víkendu nebo ve svátek doplnit potřebu péče službou osobního asistenta.
Osobní asistent je pro klienta vším, co klient potřebuje – ošetřovatelem, kuchařem, pomocníkem,
společníkem, doprovodem. Za hodinu služby osobního asistenta klient z Trutnova a okolí uhradí částku 89 Kč. Osobní asistent přitom klientovi pomůže
vyřídit poskytování příspěvku na péči ze státního
rozpočtu, pokud pro to klient splňuje podmínky
a příspěvek dosud nepobírá.
Občanské sdružení Hewer poskytuje službu osobní
asistence od roku 1994 a v současné době působí
v sedmi krajích České republiky. Vyzkoušeli jsme si,
že pro klienta je přínosné mít stálého osobního asistenta, k němuž si postupně buduje důvěru. Sociální
práce není stejná jako práce ve fabrice – vyžaduje
pochopení a trpělivost stejně jako důslednost a pečlivost. Proto své osobní asistenty pečlivě vybíráme
a vzděláváme.
Více informací na www.pecovatel.cz nebo na
tel. 736 505 553.
Markéta Klejnová
Hewer o.s.

I letos vydalo město Trutnov nástěnný kalendář na následující rok s názvem „Trutnovské detaily“. Kalendář s fotografiemi
Ctibora Košťála si můžete koupit v Turistickém informačním centru na Krakonošově
náměstí za cenu 125,- Kč.
Turistické informační centrum Vám také
za cenu 20,- Kč nabízí ke koupi nové omalovánky s trutnovskou tematikou, kterými
jistě potěšíte své děti.

Mateřské centrum KAROlínka
Prosinec 2011
MC KAROlínka, Školní ulice 13
Pravidelný provoz
PONDĚLÍ
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
8:30 - 10:30 Waldorfská školička – prolínající se cykly ukázek waldorfské pedagogiky, které kopírují
přirozený rytmus roku. Hodiny jsou vhodné
pro děti od narození do 3 let. Poplatek 20,- Kč/
dopoledne.
10:30 - 11:30 Angličtina s Katkou – AJ pro dospělé, úroveň
středně pokročilí (cena hodiny je 50,- Kč). Ke
skupině se lze volně připojit.
11:30 Čteníčko
14:00 - 17:00 Odpolední volná herna pro děti
16:30 - 18:10 Hudební stavebnice (Building Blocks of Music®)
s Drážou (klavír, 10 - 11 let). V případě zájmu
se spojte přímo s paní Drahomírou Tvrdíkovou,
tel.: 603 150 473, e-mail: draagon@centrum.cz
ÚTERÝ
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:30 Hopík
10:00 Výtvarná dílna se Sedmikráskem
11:30 Čteníčko
14:00 - 18:00 Výtvarná dílna s Blankou – výtvarné tvoření pro
děti od 3 let bez rodičů, kurz pro přihlášené.
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 50,- Kč).
14:00 - 18:00 Odpolední volná herna pro děti
15:15 - 16:10 English for Childrenn with Nora – AJ pro děti
od 3 let (kurz pro přihlášené).
16:15 - 17:15 Blešky – taneční a pohybová průprava pro děti
od 4 let s Janou Michaličkovou (kurz pro přihlášené).
ČTVRTEK
8:00 - 14:00 Nastávající maminky a miminka – volný prostor pro vzájemné sdílení nastávajících a novopečených maminek.
8:00 - 11:30 Poradenství Krok k zaměstnání (téma: Návrat
na pracovní trh po odmlce), bližší info Zdeňka
Jiroutová, 732 263 031, e-mail: poradce.jiroutova@materska-centra.cz.
9:00 - 11:00 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, tel.: 603 814 396, dotovaná
cena konzultace 50,- Kč.
13:10 - 14:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of Music®) s Drážou (klavír)
15:00 - 18:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of Music®) s Drážou (housle, 4 - 5 let a klavír)
PÁTEK
8:00 - 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:30 Hopík – krátké protažení ručiček a nožiček
10:00 Zpívánky
14:15 -15:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of Music®) s Drážou (klavír pro dospělé)

Program mimořádných akcí na měsíc prosinec:
• PŠŠT! PŘIJDE MIKULÁŠ
5.12. 2011 od 15:00 do 17:30 hod. – tematicky komponované odpoledne s Mikulášem, čertíkem a andělem (zábava pro děti i dospělé, vlastní tvorba Mikuláše, čerta či anděla, společné zpívání atd.). Děti si

•

•

•

•

KRÁTCE

odnesou výrobek a originální mikulášský balíček za
odměnu. Pouze pro přihlášené, přihlášky do 2.12.
2011, cena je 100,- Kč (cena balíčku 50,- Kč a zvýhodněná cena za rodinné vstupné pro jedno dítě a dva
dospělé 50,- Kč). Počet míst je omezen! Aktuální informace na FB, webu nebo přímo v MC.
KERAMICKÁ DÍLNA S MARTINOU
6.12. 2011 od 10:00 hod. – tradiční kurz s Martinou
Poliakovou, vyrobíte si keramickou vánoční výzdobu
(svícny, ozdoby na stromek, adventní hvězdu atd.).
Cena kurzu je 80,- Kč.
„POJĎME HLEDAT CESTU KE SVÝM DĚTEM“
7.12. 2011 od 9:00 do 15:00 hod. – téma: Agresivita,
vede Bc. Klára Borůvková, cena semináře: 250,- Kč/
člen OS KARO, 750,- Kč/nečlen OS KARO. Bližší info
v MC.
ZAČÍNÁM ZNOVU PRACOVAT - WORKSHOP
9.12. 2011 od 9:00 do 14:00 hod. – témata: návrat
do zaměstnání po odmlce, způsoby hledání pracovních nabídek, komunikace a způsob pohybu na pracovním trhu, tvorba motivačního dopisu, životopisu,
pracovní pohovor a jeho nástrahy, jak začít podnikat
aj. Cena: zdarma (hrazeno z projektu OP LZZ), hlídání
dětí zajištěno, vede Zdeňka Jiroutová, DiS., v případě
zájmu se prosím nahlašte do 6.12. 2011 v MC KAROlínka běžným způsobem.
PŘEDVÁNOČNÍ DÍLNA
Každé prosincové pondělí od 14:00 do 18:00 hod.
– v rámci adventu jsme pro Vás připravili pondělní
dílnu pro dospěláky. V rámci této dílny si budete
moci vyrobit spoustu zajímavých drobností a dárků
pro nejbližší:
» Šperky z drahých kamenů či filcováním (cena od
30,- Kč/ks)
» Hedvábný šál, šátek či vitráž malované vlastní rukou (cena dle druhu)
» Ponožková zvířátka – „muchlací“ zvířátko je
vhodná drobnost pro děti (cena od 50,- Kč)
» Malba na textil – pomocí barev na textil vytvoříte
originální dar. Poskytujeme barevně neutrální povlaky na polštáře, jednoduché tašky, batůžky, zajistíme trička, případně můžete malovat na vlastní
textilní kousky.
» Vánoční a adventní výzdoba – vyrobíte si z pravého či papírového pedigu vánoční výzdobu či košík
pro blízké

Změny v otevírací době:
Od 22.12. 2011 do 2.1. 2012 je MC KAROlínka pro veřejnost uzavřena.
Od 3.1. 2012 do 6.1. 2012 bude otevřeno pouze od 9:00
do 12:00 hod.
Od 9.1. 2012 se navracíme k běžnému provozu, na který
jste zvyklí.
Pokračují:
Pravidelné relaxační masáže – dip. fyzioterapeutka Lenka Gécová poskytuje masáže klasické, lávovými kameny,
aromaterapeutické, lymfodrenáže, ošetření galvanickou žehličkou. Termín její návštěvy v mateřském centru.
Ceny od 200,- Kč.
Setkání klubu Patchworku – je plánováno na 17.12.
2011 od 10:00 hod. V případě zájmu kontaktujte Olgu
Lešákovou na tel. 605 545 160.
Členství OS KARO – v lednu 2012 přijímáme pravidelné
platby za členství, ze kterých vyplývá spousta výhod.
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu poskytuje Bc. Šárka Linková, tel. 737 335 651, nebo napište
na: mckarolinka@volny.cz či sledujte www.mckarolinka.
cz nebo facebook pod názvem Mateřské centrum KAROlínka.
Za mateřské centrum KAROlínka
Zdeňka Jiroutová, DiS.

Matriční události v říjnu 2011

Poděkování

V říjnu se v Trutnově narodilo celkem 37 dětí,
z toho bylo 16 dětí trutnovských, 7 chlapců
a 9 děvčat.
Dne 8.10. a 15.10. se ve Staré radnici konaly malé
slavnosti vítání nových občánků města. Do pamětní knihy bylo zapsáno 36 dětí.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 40 lidí, z toho
bylo 23 našich občanů, 14 mužů a 9 žen.
Bylo uzavřeno 10 sňatků, z toho 1 sňatek církevní. V říjnu se konala také jubilejní zlatá svatba
– 50 let společného života.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 33 občanů s kytičkou
a malým dárkem. Všem jubilantům ještě jednou
blahopřejeme.
Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO

Rádi bychom touto cestou poděkovali učitelkám
z MŠ Stonožka v Poříčí, které pro nás a naše děti
připravily velmi příjemné odpoledne na školní
zahradě.
Dostali jsme za úkol namalovat obrázky na dřevěný plot lemující školní zahradu. Někteří z nás
se zpočátku zdráhali, ale později jsme v sobě nalezli tvůrčí um a dílo se zdařilo. Namalovaný plot
velice hezky oživil školní zahradu.
Na závěr jsme si s dětmi opekli špekáčky a popovídali si s ostatními rodiči. Děti dostaly na cestu
sladkosti a všichni jsme odcházeli s pocitem příjemně stráveného odpoledne.
Děkujeme za všechny rodiče.
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u příležitosti ukončení letošních přednášek
zve všechny příznivce zdravého životního
stylu na PŘEDVÁNOČNÍ KONCERT, 5.12. 2011
v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. Majerové
86/10 (za nemocnicí), pohoštění.
Více na: http://ceskesdruzeni.cz/sbory/trutnov

Zveme Vás na tradiční
vánoční trhy
Pěší zóna v Trutnově
od 5.12. do 23.12. 2011
Informace: Věra Šiková, tel.: 603 498 319

PODZIM UŽ DÁVNO ZAKLEPAL
NA VRÁTKA …
a naše Mateřská škola speciální, Na Struze
124, Trutnov svítí všemi podzimními barvami.
Ve všech šesti speciálních třídách si tu každý den brebentí, zpívá, tančí a hraje téměř
80 dětí ve věku od tří do sedmi let, kde se
o ně starají paní učitelky s vysokoškolským
vzděláním speciální pedagogiky. Standardem
naší mateřské školy jsou pravidelné činnosti
s úzkým zaměřením na rozvoj správné výslovnosti, motoriky a celkový rozvoj psychomotorických schopností, stejně tak úzká spolupráce s rodiči i výborná zdravá kuchyně. V rámci
zlepšení péče o zdraví dětí cvičí ve škole s dětmi jednou týdně fyzioterapeut, některé třídy
pravidelně dochází do solných jeskyní, čistí
si po obědě zoubky nebo jednou týdně tráví celé dopoledne za každého počasí venku,
kde se blíže seznamují s přírodou, přírodními
jevy a zároveň se otužují. Tradičně pro starší
děti fungují na škole výtvarné, grafomotorické, keramické, pěvecké, ergoterapeutické,
taneční kroužky, včetně hry na flétnu. Od září
jsou děti v jednom kole plném zážitků, kdy viděly několik divadelních představení, výstav,
navštívily koníky, pejsky, čarovaly a kouzlily
v Bu-Bu show a hrály na piráty. Do zimy zbývá
už jen pár krůčků a děti, jako každý rok, nemyslí jen na sebe a už vyrábějí ozdobičky na
„Vánoční stromeček pro zvířátka do ZOO”,
chystají kouzelná překvapení pro rodiče a učí
se Krkonošskou koledu, kterou chtějí přivolat původní kouzelné poslání zimních svátků.
Nehoňte se a nechte se, stejně jako my, unášet příjemnou nastávající atmosférou.
Děkujeme všem rodičům a zaměstnancům za
vzájemnou spolupráci.
-dk-

Vážení klienti,

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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Klub zdraví Trutnov

Sylvie Nývltová a Jana Štěpánková

Centrum pro zdravotně postižené nabízí
služby v oblasti sociálně-právního poradenství pro zdravotně postižené spoluobčany trutnovského regionu.
Vedeme také půjčovnu rehabilitačních
a kompenzačních pomůcek, z jejichž nabídky uvádíme např. mechanický a toaletní
vozík, sedačku do vany a jiné.
Úřední hodiny:
Po, St
8 – 12 hod.
13 – 17 hod.
Út, Čt
8 – 12 hod.
13 – 16 hod.
Pá
8 – 12 hod.
13 – 14 hod.
Naše adresa: Centrum pro zdravotně postižené, Horská 5/1 (budova bývalého OÚ
– naproti autobusovému nádraží), 3. patro, číslo dveří 440, tel.: 449 813 032.
Věra Stasiňková
vedoucí CZP Trutnov

ODBORY MĚSTKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto nebytových prostor:
Na základě usnesení Rady města v Trutnově
pod č.j. 2011-1104/24 ze dne 7.11. 2011 zveřejňujeme záměr města pronajmout nebytové
prostory:

Trutnov – Na Nivách čp. 57

/objekt na st.p. č. 536 v kat. úz. Trutnov, městská část Střední Předměstí/
Jedná se o nebytové prostory umístěné
v I. NP o celkové výměře 123,80 m2 (restaurace 43,00 m2, bar 22,80 m2, kuchyň 16,00 m2,
přípravna 18,00 m2, sklady 13,00 m2, chodba
5,00 m2, 2 x WC o celkové výměře 6,00 m2, dále
uzamčené zadní vnitřní schodiště).
Úvodní cena pro jednání: 73 000,- Kč/rok za
celý nebytový prostor
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Nájemce bere na vědomí současný technický
stav nebytového prostoru včetně skutečnosti,
že dochází k občasnému průsaku vody ze stráně do nebytového prostoru, a současně souhlasí s tím, že případné vzniklé škody si bude
řešit vlastním pojištěním. Počátek nájemního
vztahu nejdříve od 1.1. 2012.
Žádosti je možné podat do: 5.12. 2011 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6.12. 2011 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 13 600,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620500,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel musí přiložit doklad o složené kauci
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce.
Kauce úspěšného žadatele bude použita na
úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena.
V případě odstoupení od uzavření nájemní
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve
prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo
výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp.
na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, č. dveří
409 (tel. 499 803 283). Cenová nabídka musí
být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFO-
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RECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Na Nivách
čp. 57, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2011-1067/23 ze dne 24.10. 2011 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2011-1101/24 ze dne 7.11. 2011 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

/objekt na st.p.č. 26/1 v k. ú. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22

Trutnov 2 – Horská čp. 187

Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové
výměře 69,70 m2 (místnost 33,10 m2, výstavní
místnost 33,60 m2, 1 WC 3,00 m2).
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb.

Jedná se o nebytové prostory umístěné
v I. NP o celkové výměře 73,23 m2 (3 místnosti 24,02 m2, 11,64 m2, 21,01 m2 s výklenkem
6,40 m2, chodba u sociálního zařízení 2,81 m2,
2 komory 1,96 m2 a 1,83 m2, 2 soc. zařízení
1,66 m2 a 1,90 m2).

Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, výstavní místnost
1 111 Kč/m2/rok za sklady, provozovnu služeb
695 Kč/m2/rok za WC

/objekt na st.p. č. 197 v kat. úz. Horní Staré
Město/

Úvodní cena pro jednání:
817,- Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář
558,- Kč/m2/rok za sklad, provozovnu služeb,
výrobnu, chodbu
492,- Kč/m2/rok za sociální zařízení, komoru
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny a sázkové kanceláře. Objekt je nabízen k prodeji.
Žádosti je možné podat do: 5.12. 2011 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6.12. 2011 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 5 600,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620499, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, případně název
právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel musí doložit doklad o složené kauci
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce.
Kauce úspěšného žadatele bude použita na
úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena.
V případě odstoupení od uzavření nájemní
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve
prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo
výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp.
na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, č. dveří
409 (tel. 499 803 283). Cenová nabídka musí
být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 2 – Horská
čp. 187, „NEOTVÍRAT“.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor k požadovanému způsobu využití
s tím, že v případě ukončení nájemního vztahu nebude zhodnocení nebytového prostoru
nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Žádosti je možné podat do: 5.12. 2011 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6.12. 2011 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 13 500,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620498,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce.
Kauce úspěšného žadatele bude použita na
úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena.
V případě odstoupení od uzavření nájemní
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve
prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo
výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze,
příp. na majetkovém odboru MěÚ Trutnov,
č. dveří 409 (tel. 499 803 283). Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou
hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově
č.j. 2011-1065/23 ze dne 24.10. 2011 zveřejňujeme záměr města pronajmout nebytové
prostory:
pokračování >>

Trutnov – Slovanské nám. čp. 143

/objekt na st.p. č. 84 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové
výměře 29,64 m2 (1 prodejna 22,28 m2, 1 výloha 1,80 m2, 1 chodba 2,94 m2 a 1 WC 2,62 m2).
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení
prodejny, kanceláře, provozovny služeb.
Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, výlohu
1 111 Kč/m2/rok za chodbu, provozovnu služeb
695 Kč/m2/rok za WC
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Počátek nájemního vztahu nejdříve od 1.1. 2012.
Žádosti je možné podat do: 5.12. 2011 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6.12. 2011 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 6 000,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620497,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce
úspěšného žadatele bude použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany
žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu
nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze zveřejnění, příp. na majetkovém odboru
MěÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 283).
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena
číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov,
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem:
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov
– Slovanské nám. čp. 143, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově
č.j. 2011-1064/23 ze dne 24.10. 2011 zveřejňujeme záměr města pronajmout nebytové
prostory:

36,00 m2). Počátek nájemního vztahu nejdříve od 1.1. 2012.
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení
prodejny, provozovny služeb apod.
Úvodní cena pro jednání:
1396 Kč/m2/rok za prodejnu, výlohy, kancelář
695 Kč/m2/rok za sklad, provozovnu služeb
558 Kč/m2/rok za sociální zařízení
421 Kč/m2/rok za zásobovací rampu, sklepy
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Žádosti je možné podat do: 5.12. 2011 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6.12. 2011 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 23 000,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620496,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce.
Kauce úspěšného žadatele bude použita na
úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena.
V případě odstoupení od uzavření nájemní
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve
prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie živnostenského
listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp.
na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, č. dveří
409 (tel. 499 803 283). Cenová nabídka musí být
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov,
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem:
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov
– Max. Gorkého čp. 261, „NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost dávat písemné připomínky a námitky,
nejpozději však do doby možnosti podání
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel.
Na pronájem nebytového prostoru není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo
odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Trutnov – Max. Gorkého čp. 261

/objekt na st.p.č. 1996 v kat. úz. Trutnov,
městská část Kryblice/
Jedná se o nebytové prostory v I. NP - prodejna B (pravá strana) o celkové výměře
247,00 m2 (1 prodejna 90,70 m2, 6 výloh o celkové výměře 4,80 m2, 1 kancelář 9,50 m2,
2 sklady 28,10 m2 a 38,60 m2, 4 sociální zařízení o celkové výměře 10,80 m2, 1 zásobovací
rampa 28,50 m2 a 6 sklepů o celkové výměře
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Prodejna SUPER ZOO ve Family Centru
na Zelené Louce pořádá od 1.12. 2011 ve
svých prostorách tradiční vánoční sbírku
pro opuštěné pejsky umístěné v trutnovském útulku.
Za případné dárky předem děkujeme.
Jiří Hejna
odbor životního prostředí

Upozornění
Nezbytná odstávka v souvislosti se zavedením nových elektronických občanských průkazů 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 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.
Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí správního odboru

Přijímáme návrhy na udělení
Kulturní ceny města a Sportovních
cen města za rok 2011
Jako každoročně vyzývá město Trutnov příznivce kultury v Trutnově a okolí, aby na
MěÚ v Trutnově písemně oznámili jména
jednotlivců nebo kolektivů, kteří významně přispěli ke kulturnímu životu ve městě
v roce 2011 nebo městu přinášejí trvalé
hodnoty v oblasti umění, zájmové umělecké činnosti, případně v dalších kulturněspolečenských aktivitách.
Kulturní cenu může získat jednotlivec
nebo kolektiv, cena může být udělena rovněž in memoriam.
Návrh na udělení kulturní ceny může podat
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je
ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní
nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- kulturní oblast,
- konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele.
Příznivci sportu mohou písemně oznámit
jména těch sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se
v roce 2011 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy se záměrem trvale
podporovat sportovní dění ve městě.
Návrh na udělení sportovní ceny může podat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let
a je ve městě Trutnově hlášena k trvalému
pobytu nebo na území města Trutnova
vlastní nemovitost, nebo právnická osoba
se sídlem ve městě Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- sportovní oblast,
- konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele.
Návrhy je možno podat písemně do 31.1.
2012 na podatelnu MěÚ v Trutnově.
-rl-

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 19.9. 2011 přijalo usnesení:
* č. 2011-175/4, kterým schválilo zveřejnění
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo
„Zásady pro prodej…“ bez uplatnění 20%
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, za minimální nabídkovou cenu
8 000 000,- Kč:

Budova čp. 187 v ul. Horská
(U Machače)
(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 nadzemní podlaží a půdu. V domě je pět smluvně obsazených nebytových prostor, jeden nebytový
prostor o výměře 51,84 m2 ve 2. NP je volný.
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
3629470, konst. symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Horská 187“ zasílejte v uzavřených obálkách na
adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 9.1. 2012 - 12:00 hodin.
Náležitosti nabídek:
Nabídka musí být písemná, v zalepené obálce
s vyznačeným heslem a musí obsahovat:
- jméno a příjmení žadatele, 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 10.1. 2012 v 8:00 hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci
mohou být přítomni.

* č. 2011-183/4, kterým schválilo zveřejnění
záměru prodeje novým obecným zveřejněním
mimo „Zásad pro prodej...“ bez uplatnění 20%
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce:

Jednotka č. 15/1 v čp. 15
v ul. Pražská (nebytový prostor)

v obci Trutnov, v k.ú. Trutnov, v části obce Horní Předměstí
na st.p. 223
190 m2
spolu se st.p. 223 190 m2
Minimální nabídková cena je 438 000,- Kč.
V domě jsou celkem dvě bytové jednotky a nebytový prostor, který je obsazen nájemcem.
Nebytový prostor, který je předmětem prodeje,
obsahuje prodejnu a sklad. K vlastnictví nebytové jednotky přísluší spoluvlastnický podíl o ve-
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likosti 222/1798 na společných částech budovy
čp. 15 a spoluvlastnický podíl ve výši 222/1798
na stavební parcele č. 223. Celková výměra
podlahové plochy na nebytové jednotce činí
22,2 m2. Nebytový prostor je vytápěn lokálně
plynovým topidlem a neobsahuje žádné sociální zařízení. Ve skladu je instalováno umyvadlo
s malým el. průtokovým ohřívačem vody.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci
vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá
kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města vedený u Komerční banky,
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol
3629461, konst. symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem
„15/1 Pražská“ zasílejte v uzavřených obálkách
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16,
nejpozději do 9.1. 2012 - 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.
Žadatel může podat pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 10.1. 2012 v 8:05 hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci
mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky
nebo námitky písemným podáním, nejpozději
však do doby možnosti podání nabídky.
Bližší informace poskytuje majetkový odbor
Městského úřadu Trutnov ve IV. patře, kancelář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Město
Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje
odstoupit či změnit podmínky.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Finanční příspěvky na rok 2012
Upozornění pro žadatele
Žádosti o finanční příspěvky na rok 2012 poskytované z rozpočtu města Trutnova pro
oblast sportu, kultury a ostatní zájmové a podobné činnosti je nutno předložit na MěÚ
v Trutnově v termínu od 1.1. 2012 do 30.11.
2012. Žádost musí obsahovat všechny náležitosti v souladu se Zásadami č. 3/2010 pro poskytování a čerpání veřejné finanční podpory.
Přílohou Zásad je tiskopis žádosti o finanční
příspěvek. Prosíme žadatele, aby tiskopis vyplnili ve všech kolonkách a aby nezapomínali uvést oprávněného zástupce včetně data
narození a bydliště a dále platné telefonní
spojení na kontaktní osobu. Zůstává povinnost přiložení seznamu členské základny
u příspěvků na sport. Tiskopis žádosti i Zásady
č. 3/2010 jsou k dispozici na finančním odboru MěÚ, 3. podlaží, č. dveří 314, dále v inforecepci v přízemí a jsou dostupné i na webových
stránkách města.
Zuzana Trösterová
finanční odbor

Lesy a parky Trutnov, s.r.o., oznamují, že

PRODEJ VÁNOČNÍCH
STROMKŮ
se uskuteční ve dnech 2. – 21.12. 2011.
Prodej bude probíhat v sídle společnosti
v Úpické ulici č.p. 469 v Trutnově
v pracovních dnech od 9 do 16 hodin,
o víkendech od 9 do 14 hodin.
Bližší informace na tel.: 499 813 352,
603 332 210.

Regionální Institut Ambulantních
Psychosociálních Služeb - RIAPS,
www.riaps.cz
Zveme Vás na výstavu výrobků klientů Stacionáře RIAPS, která bude probíhat v Městské
knihovně v Trutnově od 22.11. 2011 do 31.12.
2011. K vidění i k zakoupení budou šperky ze
skla, fimo hmoty, vánoční ozdoby a mnoho
dalšího. Děkujeme městské knihovně za bezplatné zapůjčení prostor k realizaci.
„Dušičky“ v Nízkoprahovém klubu pro děti
a mládež SHELTER RIAPS proběhly ve dnech
4. - 5. listopadu. S dětmi jsme se vypravili
na trutnovský hřbitov uctít památku zesnulých a poté jsme přespali v klubu. Společně
jsme si povídali o tom, co je v životě důležité,
a o smrti, která je jeho součástí. Atmosféru
jsme odlehčili rejem strašidel a soutěží o nejděsivější příběh. Všem zúčastněným se akce
na nezvyklé téma moc líbila, vesměs byla
hodnocena slovem „super“. Společně se těšíme na další podobné akce.
Kontaktní centrum RIAPS pro uživatele návykových látek rozšířilo terénní služby. Od listopadu
2011 pravidelně zajíždíme do Poříčí, kde je možné využít naše služby přímo v terénu.
Manželská a rodinná poradna RIAPS připravila pro děti se specifickými potřebami prodloužené podzimní prázdniny, ve kterých si
děti užily spoustu zábavy, učily se vzájemně
komunikovat, tolerovat, posilovaly své dovednosti.
Psychiatrická ambulance získala posilu
v MUDr. Lence Kasíkové, na kterou se v trutnovském RIAPSu můžete obracet se svými problémy kromě středy každý den.
Za RIAPS
Mgr. Barbora Tichá

MOST K ŽIVOTU, o.p.s.,
Trutnov, Šikmá 300
V prosinci 2011 pro Vás pořádáme tyto semináře:
První pomoc (1 den)
Termín: 13.12. 2011, 9 – 15 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba a den
Psychologie v přímé praxi s klientem (2 dny)
Termín: 6.12. a 8.12. 2011, vždy 9 – 15 hod.
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba
a den semináře
V průběhu celého roku pořádáme akreditované dlouhodobé kurzy pro zájemce z řad veřejnosti a také rekvalifikační kurzy!
Další informace k seminářům i kurzům: Mgr.
Andrea Zvolánková, tel.: 775 303 116 nebo
499 841 998, most.zvolankova@seznam.cz,
www.mostkzivotu.cz.

ZPRÁVY Z MĚSTA
Co je nového na České lesnické
akademii v Trutnově?

Zdravotnická škola zahájila spolupráci
se školou v partnerském městě Lohfelden

Dne 29.9. 2011 bylo slavnostně otevřeno
Centrum odborného vzdělávání v lesnictví v Horním Starém Městě u původního
areálu budov Školního polesí ČLA Trutnov. Nová budova má 9 odborných učeben
s přednáškovým sálem a potřebným zázemím. Blízké Školní polesí ČLA Trutnov má
rozlohu přes 1200 ha a studenti zde absolvují praktickou výuku.

V září tohoto roku se za finanční podpory města Trutnov uskutečnil první výměnný pobyt žáků denního studia VOŠZ a SZŠ
Trutnov a žáků ze Söhre Schule Lohfelden.
S prací na výměnném pobytu se začalo již
minulý školní rok, kdy na jaře zavítala delegace z naší školy do Lohfeldenu domluvit
konkrétní podobu výměnného pobytu.

Zájemci o studium na ČLA se mohou dozvědět potřebné informace na dnech otevřených dveří, které se konají: 9.12. 2011
a 6.1. 2012 vždy od 13.00 do 15.00 hod.
v aule ČLA a prostorách školy. Po předchozí telefonické dohodě na čísle 499 811 413
lze navštívit školu přímo.

Výměny se zúčastnilo 36 žáků, z toho
18 žáků z naší školy a 18 žáků ze školy
v Lohfeldenu. Výměna byla zaměřena na
poznání obou kultur a zdokonalení anglického a německého jazyka. Z těchto důvodů byl zvolen model, při kterém byli žáci
ubytováni v hostitelských rodinách.

Nabízíme naše 3 maturitní obory:
lesnictví,
mechanizace a služby,
ekologie a životní prostředí.

Samotná výměna začala ve čtvrtek 22.9.,
kdy ve večerních hodinách dorazila delegace z Německa před budovu naší školy.
V Trutnově se potom zdržela do středy 28.9.
Pro naše hosty jsme připravili pestrý program, který zahrnoval výlet do Prahy, prohlídku školy včetně účasti na projektovém
dnu s názvem Evropský den jazyků, mezinárodní turnaj v bowlingu, přijetí u starosty
města pana Ivana Adamce, prohlídku Trutnova s odborným výkladem pana Güntera
Fiedlera a v neposlední řadě návštěvu ZOO
ve Dvoře Králové nad Labem.

Dále nabídka obsahuje střední vzdělání
ukončené závěrečnou zkouškou: lesní mechanizátor.
Přijímáme chlapce a dívky, kteří mají ukončené základní vzdělání. Většina našich absolventů studuje na vysokých školách, případně pokračuje ve studiu na tříleté Vyšší
odborné škole lesnické, která je součástí
ČLA Trutnov. Absolventi s maturitou studují
i na pomaturitní nástavbě na harvestory.
V současné době jsou na škole i 2 ročníky
dálkového studia lesnictví, další 2 třídy už
v uplynulých letech odmaturovaly a loňská
úspěšně zvládla i obávanou státní maturitu.
Ubytování a stravování je pro studenty zajištěno v budově domova mládeže a v kvalitní jídelně školy.
Škola se stará o odbornou i sportovní zájmovou činnost v různých kroužcích, například trubačském kroužku, který znají
občané Trutnova z různých akcí. Mnohé
studenty zaujal i hokejový kroužek, který
hrál i v pardubické ČEZ Aréně.
Hubertské zábavy a maturitní plesy školy
jsou v Trutnově proslulé výbornou organizací, bohatou tombolou a skvělou výzdobou.
Lesnická škola byla vždy známa svými mezinárodními kontakty a akcemi. V uplynulém školním roce se odborné exkurze,
učební praxe a sportovní kurzy uskutečnily
v Norsku, Finsku, Polsku a na Korsice.
Česká lesnická akademie je školou, která si
zachovává své tradice a je místem, kde se
naprosté většině studentů líbí a dobře žije.
I v dalších letech bude potřeba pečovat
o naše lesy a chránit přírodu! Stát se lesním inženýrem, hajným, ochranářem či
operátorem harvestoru je snem mnohých
lidí. Naše škola může pomoci schopným
a pracovitým z Vás tento sen splnit.
Přijďte se k nám podívat, budete srdečně
vítáni!
Česká lesnická akademie Trutnov
www.clatrutnov.cz

Ve středu 28.9. jsme společně odjeli do Lohfeldenu, kde nás čekal zajímavý program,
který byl vzhledem k zaměření naší školy
z části věnován zdravotnictví. Hned první
dny našeho pobytu v Lohfeldenu jsme měli
možnost prohlédnou si nově zrekonstruovanou budovu školy a dokonce i navštívit výuku. Naši žáci tak měli možnost poznat, jak
probíhá vzdělávání v Německu. Čas si na nás
udělal i starosta města, který nám mimo jiné
vyprávěl, jak k partnerství mezi Trutnovem
a Lohfeldenem došlo. V následujících dnech
došlo i na náš obor – zdravotnictví. V Lohfeldenu jsme navštívili domov pro seniory, v nedalekém Kasselu potom zdravotnickou školu

a tamní kliniku a na řadu přišla i exkurze ve
firmě B. Braun ve městě Melsungen, která
patří mezi přední světové firmy zabývající se
výrobou zdravotnických pomůcek.
Poslední večer našeho pobytu bylo na programu společné grilování, na které si naši
žáci připravili několik ukázek tance a zpěvu.
Ohlas z většiny hostitelských rodin byl pozitivní. Rodiče německých žáků si pochvalovali nejen vzorné chování našich žáků, ale
i jejich dobrou jazykovou vybavenost.
Obě strany mají velký zájem o pokračování a rozšiřování vzájemných akcí především
s ohledem na to, že Lohfelden je partnerské město Trutnova. Dvěma našim žákům
byla nabídnuta možnost práce vedoucího
v příměstském táboře v Lohfeldenu v létě
2012. Výhledově by měla pokračovat i odborná praxe našich studentů VOŠ v domově
pro seniory v Lohfeldenu, která se poprvé
uskutečnila v červenci tohoto roku v rámci
navázání spolupráce mezi naší a německou
školou.
Věříme, že výměnný pobyt přinesl našim
žákům plno nových zážitků a především
životních zkušeností, které budou moci
využít nejen v rámci studia, ale i v dalším
profesním životě.
Mgr. Tomáš Dytrych
VOŠZ a SZŠ Trutnov

V pondělí 5. prosince 2011 od 14:00 do 17:30 hodin se
ve všech prostorách Gymnázia Trutnov
(Jiráskovo náměstí i Školní ulice) koná

Den otevřených dveří
Uchazeči i jejich zákonní zástupci mají příležitost prohlédnout si
prostory gymnázia, zhlédnout ukázky z výuky, získat informační
materiály o škole a pohovořit si s učiteli i vedením školy
o případném studiu na trutnovském gymnáziu.
Srdečně Vás zveme!
www.gymnaziumtu.cz

gtu@gymnaziumtu.cz

499 840 093
V

7

| Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | listopad 2011

Dvouletý projekt
pokračoval návštěvou Itálie
SOŠ a SOU Volanovská Trutnov pokračuje
v mezinárodním projektu Comenius „Energy
in and for our life“ financovaném ze strukturálních fondů EU.
Po Španělsku zavítali studenti třetího ročníku
oboru finanční a logistické služby spolu s učiteli do další partnerské země, Itálie. Tady se
na severu v podhorském městě Biella nachází
naše partnerská škola.
Začátek návštěvy patřil prohlídce Turína, města s bohatou historií, které je kulturním a ekonomickým centrem celé severní Itálie. Ulice
a náměstí, včetně známého Piazza Castello,
vyzdobené vlajkami připomínaly výročí sto padesáti let sjednocení země. V turínském muzeu PAV, zaměřeném na propojení moderního
umění s vědou a technikou, žáci experimentovali s bioluminiscencí. Natírali různé rostliny
světélkující barvou a výtvory si pak odnášeli
jako vzpomínku na kreativní odpoledne.
Další den nás italští studenti přivítali ve škole
hudebním pásmem a tancem. Zazněly italské
národní písně, moderní skladby i hymny všech
zemí zúčastněných v projektu. Žáci a pedagogové absolvovali prohlídku školy a zúčastnili
se vybraných hodin. Odpoledne nás zástupci
hostitelské školy provedli městem s výkladem
v angličtině. Poskytli nám zajímavé informace
o historii i současnosti města, byli jsme přivítáni starostou města a lanovkou jsme vyjeli
k místní dominantě s nádherným výhledem
na město. Příjemnou atmosféru dokreslovalo
i slunné a teplé počasí.
Středeční dopoledne bylo věnováno pokusům na téma energie. Studenti ve školní laboratoři zkoumali různé druhy izolačních
materiálů a spočítali, který je nejvhodnější.
Odpoledne jsme se vydali do staré továrny
poháněné vodní energií, která sloužila ke
zpracování vlny a výrobě textilií.
Poslední den patřil kouzelné alpské přírodě
národního parku Grand Paradlo a prohlídce
vodní elektrárny s přehradou. Podnikli jsme
také zhruba dvouhodinovou procházku národním parkem s průvodkyní, která nás informovala o koloběhu energie v přírodě a místní
fauně a flóře.
Studenti se vraceli domů plni zážitků, obohaceni nejen o nové poznatky, týdenní intenzivní procvičování anglického jazyka, ale především o nově vzniklá přátelství.
Všichni se těšíme na další mobilitu v německé
partnerské škole v Hollfeldu, která završí celý
dvouletý projekt.
Marie Dufková
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10 let spolupráce ZŠ Mládežnická a 4. ZŠ Świdnica
V tomto školním roce slaví naše partnerská
škola, 4. základní škola Henryka Sienkiewicze
ve Świdnici, 25 let své existence. Dostali jsme
pozvánku na slavnostní akademii, a tak jsme
se s panem ředitelem Zdeňkem Gécem v pátek
14. října 2011 za našimi partnery rozjeli. Byli
velmi milí a pohostinní, jako vždy, a tentokrát
i trošku nervózní. Při příležitosti oslav navštívil
jejich školu poprvé pan starosta města Świdnica. Na počátku oficiální části se u mikrofonu
střídali právě významní hosté a blahopřáli škole
k dosaženým výsledkům za 25 let její existence. Nás potěšila pochvalná a přátelská slova na
adresu naší školy v rámci vzájemné spolupráce
a s radostí jsme předali před zaplněným sálem
naše pozdravy a dárky a připojili také poděkování. Pak už jsme se bavili připraveným programem a doufali, že načerpáme nějakou inspiraci
na blížící se pětadvacetiny naší školy.
V neoficiální části jsme si zavzpomínali na akce,
které jsme při vzájemných návštěvách chystali
a následně realizovali. Bylo jich za 10 let spolupráce hodně. Většina pro žáky našich škol (byly
to hlavně akce sportovní, výtvarné, počítačové,
poznávací), ale některé i pro nás učitele, abychom se také vzájemně poznali, vyměnili si zkušenosti a navštívili zajímavá místa v okolí našich
partnerských měst. Od vzpomínek byl pak jenom krok k plánování společných setkání pro
tento školní rok, jedenáctý v naší spolupráci.
Plánovat na oslavách by nebylo příliš vhodné,
a tak jsme uvítali čtyřčlennou výpravu v čele
s panem ředitelem Ryszardem Chołko o týden
později u nás v Trutnově na Mládežnické. Novou tradicí se stávají velká setkání na Den dětí
1. června, do kterých se vždy zapojí celá hostitelská škola, a pokračovat budou i akce zaměřené na sport a jiné dovednosti. Novinkou pro
tento rok je rozbíhající se projekt „Welcome to
our region!“ v rámci aktivity eTwinning. Povede
ke vzájemnému poznání regionů partnerských
škol, komunikačním jazykem bude angličtina.
Akce jsou naplánovány, spolupráce pokračuje,
je tedy na co se těšit. :-)
Mgr. Michal Strnad
zástupce ředitele
Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MLÁDEŽNICKÁ 536
541 02 TRUTNOV
WWW.ZSMLTU.CZ
Vyučující a vychovatelky školní družiny
srdečně zvou rodiče a budoucí prvňáčky na

Tradiční Vánoční Dílničky

Přijďte si s námi:
• zazpívat
• udělat hezký výrobek
• vyzkoušet práci s interaktivní tabulí
• protáhnout se na překážkové dráze
• prohlédnout prostory vaší budoucí školy
Čtvrtek 8.12. 2011, 15.00 – 17.30 hod., pavilon
I. stupně

VÝTVARNÉ DÍLNY
PROHLÍDKA UČEBEN
ČERTOVSKÉ SOUTĚŽE
OBČERSTVENÍ
SPOLEČNÉ ZPÍVÁNÍ
ROZSVÍCENÍ STROMEČKU
OHŇOSTROJ

TĚŠÍME SE NA VAŠI NÁVŠTĚVU

„Čertoviny“
Sdružení občanů Voletin zve děti a rodiče na
,,Čertoviny“ do restaurace Voletiny dne 3.12.
2011 od 15.00 hodin. Připraven je pro Vás bohatý program a velké čertovské rejdění. Rodiče si mohou přinést pro své děti balíček se
jmenovkou.
Těšíme se na Vás.
Sov

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje
Známe své město

Touto cestou bychom rádi poděkovali za spolupráci při přípravě a realizaci programu pracovníkovi Muzea Podkrkonoší Mgr. Ondřeji
Vašatovi, řediteli Státního okresního archivu
Trutnov Mgr. Romanu Reilovi a v neposlední
řadě redakci Trutnovinek za poskytnutí videomateriálů.

Multimediální komponovaný populárně naučný program o Trutnově byl určen žákům
druhého stupně základních škol. Ve čtvrtek
10.11. 2011 zaplnili žáci trutnovských škol
kapacitu sálu kina Vesmír téměř beze zbytku.
Na přípravě programu a jeho realizaci se podílelo SVČ Trutnov společně s Muzeem Podkrkonoší a Statním okresním archivem Trutnov.
Jakousi „tečkou“ za programem byla soutěž
vybraných školních týmů, která prověřila nabyté znalosti účastníků. První místo získaly ZŠ
Komenského a ZŠ V Domcích, druhý byl tým
trutnovského gymnázia a jako třetí se umístila ZŠ Náchodská.

Lanový park SVČ Trutnov
Se začínajícím školním rokem jsme rozšířili spektrum zájmových činností o oddělení
outdoorových aktivit, kterými se již několik
let zabývá Klub instruktorů, jehož členy jsou
převážně studenti.
Vzniklé oddělení nabízí zájmové útvary, jako
je Paintball, Netradiční sportovní hry, dále
pak Lanové a překážkové dráhy, které jsou

novým pojmem, v současnosti progresivně
vstupujícím do oblasti výchovy, vzdělávání
a rekreace. Důvodem toho je jejich vysoká
efektivnost a atraktivnost. Lanové aktivity
představují překonávání překážek konstruovaných z různých typů lan, klád, trámků,
pneumatik a sítí. Ty jsou navrženy tak, aby co
nejvěrněji simulovaly dobrodružně-výzvové

situace nacházející se v divoké přírodě.
K tomuto účelu jsme vybudovali víceúčelový lanový park. Využívat jej mohou členové
outdoorového oddělení, ale i další zájemci
o nízké lanové aktivity. „Park“ se nachází
na jedné z travnatých ploch v prostoru před
vchodem do Střediska volného času. Stavba
tohoto objektu byla realizována za přispění
nejen zaměstnanců SVČ Trutnov, ale i osob
z řad dobrovolníků. Velmi zásadní pro tento projekt byla i nezištná pomoc firmy TBG
BAK, s.r.o., provoz Trutnov; firmy Projektování dopravních staveb, a.s., zastoupené Ing.
Ivanem Šírem, dále pak i České lesnické akademie Trutnov.
Všem moc děkujeme za podporu a spolupráci!
Naší snahou je po krocích pokračovat v úpravách exteriérů přilehlých k SVČ i pro další
volnočasové činnosti. V další etapě bychom
rádi vybudovali venkovní taneční pódium pro
početnou základnu mažoretek, street dance
a country tanečníků.
Víme však, že se bez spolupráce dalších organizací neobejdeme. Rádi bychom touto cestou oslovili nové potenciální partnery, kteří
mají zájem podílet se na rozvoji zařízení pro
volný čas dětí a mládeže.

VÝSTAVA
BETLÉMU

Krakonošovo náměstí
Trutnov
prostory Staré radnice

25. 11. - 11. 12. 2011
Historické betlémy a dosud nevystavované
betlémy z veřejných sbírek i od soukromých
sběratelů.

Ukázka řezbářské práce

neděle 4. 12. 14.00 - 16.00 hod.
středa 7. 12. 10.00 - 12.00 hod.
sobota 10. 12. 14.00 - 16.00 hod.

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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Den otevřených dveří na
zdravotnické škole v Trutnově
Srdečně Vás zveme na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
na naší škole, který se bude konat dne 9. prosince 2011 v době od 15 do 18 hodin.
Rádi bychom zde přivítali zejména uchazeče
o studium ze ZŠ a jejich rodiče. Dveře školy budou otevřené i pro naše bývalé studenty či absolventy. Při prohlídce celé školy vás provedou
všemi vybavenými odbornými učebnami i současným zázemím naši učitelé a studenti, kteří se
u nás v současnosti vzdělávají v oborech ZDRAVOTNICKÉ LYCEUM nebo ZDRAVOTNICKÝ ASISTENT. Zodpovíme Vám všechny dotazy, týkající
se i možností dálkového nebo pomaturitního
studia na naší vyšší odborné škole. Zájemcům
o studium nabídneme rovněž možnost prohlédnout si náš nově zrekonstruovaný internát.
Den otevřených dveří na zdravotnické škole by
měl pomoci především absolventům základních
škol, kteří stojí před rozhodnutím, zda své další
studium spojí s širokými možnostmi uplatnění
v některém z mnoha povolání ve zdravotnictví
nebo v sociální sféře.
V celostátním měřítku při porovnání se všemi
ostatními středními školami nacházejí právě absolventi zdravotnických škol nejlepší možnosti
dalšího profesního uplatnění. Projevuje se to
i na naší škole v tom, že počet zájemců o denní
formu vzdělávání na naší škole ani v posledních
letech (při menším počtu absolventů základních
škol) neklesá.
Pokud nestihnete návštěvu naší školy v prosinci,
můžete využít další Den otevřených dveří, který
budeme organizovat v sobotu 7. ledna 2012 dopoledne v době od 9 do 12 hodin.

Děti učí děti hospodařit s penězi
Ve středu 19.10. a ve čtvrtek 20.10. 2011 se žáci devátého ročníku ZŠ Mládežnická zúčastnili projektu OA
v Trutnově na pomoc finančnímu vzdělávání žáků základních škol v našem regionu. Ve středu si studenti
2. ročníku OA pod vedením Ing. Petra Vika připravili
pro naše žáky program „Jak sestavit rodinný a osobní
rozpočet“. Ve čtvrtek se studentky 4. ročníku OA pod
vedením Ing. Michaely Slámové představily s programem „Marketing a cenové triky“.
Žáci 9. B se zaujetím pracovali na různých úkolech
na pracovních listech, které se týkaly příjmů a výdajů
v rodině a přísloví o penězích. Pak byli seznámeni se
správným postupem a řešením. Hlavní částí programu bylo sestavit přebytkový (nebo alespoň vyrovnaný) rozpočet na letní tábor. Program byl zakončen
krátkým testem. Jeho nejlepším řešitelem se stal Pavel Matějka, který obdržel hezkou odměnu.
Žáci 9. A a 9. C si na pracovním listu vyzkoušeli
a uvědomili, jaké triky a optické klamy využívají
tvůrci reklam. Na některých příkladech se přesvědčili, že ne vždy jsou výprodeje a slevy pro zákazníka
skutečně výhodné. Na závěr této části žáci vyplňovali křížovku, ve které si ověřili svoje znalosti. Za nejlepší řešení byli pěkným dárkem odměněni Martin
Mervart z 9. C a Jan Ildža z 9. A.
V učebně výpočetní techniky si žáci pod vedením
Ing. Jany Havlíkové vyzkoušeli psaní desetiprstovou
metodou v programu ZAV.
Nahlédli jsme také do odborné učebny, kde zrovna
probíhala výuka předmětu fiktivní firma. Z projektu
si žáci určitě odnesli několik užitečných rad do svého „finančního života“.
Za přípravu a provedení tohoto programu patří studentkám i vyučujícím Obchodní akademie v Trutnově velký dík.
Stanislava Šubrová, Soňa Knapová

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

Střední průmyslová škola využívá miliony z evropských sociálních fondů
Jednou z možností, jak získat finanční prostředky
na modernizaci a rozvoj výuky, je účast v rozvojových programech s podporou Evropských sociálních
fondů a státního rozpočtu ČR. Díky nadšení, zápalu,
novým nápadům a tvořivosti učitelů školy umí průmyslovka tuto možnost bohatě využívat.
Realizované projekty z operačních programů v uplynulých třech letech, jejichž nositelem je průmyslová
škola, jsou následující:
Název projektu

Náklady v Kč

Rozvoj vzdělávání síťových
specialistů

1 624 860,-

Další vzdělávání pedagogických
pracovníků v technické oblasti

4 169 512,-

ICT a nové technologie ve výuce

9 311 621,-

Celkem

17 462 378,-

A jak byly tyto prostředky využity? Značná část
z nich byla investována do vybavení školy ‑  byly
modernizovány 4 počítačové učebny, dovybaveny
odborné učebny a laboratoře pro mikroprocesorovou techniku, automatizaci s programovatelnými
logickými automaty, povrchovou montáž desek
plošných spojů pro pájení v ochranné atmosféře,
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elektrotechnická měření, bezdrátové sítě wifi a systém LINUX a další. Pro jednotlivé předměty učitelé vytvořili více než padesát sad testových otázek
z různých předmětů pro ověřování znalostí žáků.
Pro zvýšení názornosti a srozumitelnosti výuky dále
učitelé připravili výukové materiály. Rovněž se uskutečnily exkurze žáků základních škol na pracoviště
průmyslovky a spolupracujících firem. K podpoře
zvýšení zájmu o technické vzdělávání se uskutečnili
Dny nových technologií ve spolupráci s průmyslovými firmami v regionu.
Kromě výše uvedených projektů je v současnosti realizován na odloučeném pracovišti školy pro
praktické vyučování v Mladých Bukách projekt Královéhradeckého kraje „Podpora praktické výuky
technických oborů na střední škole ‑  SPŠ Trutnov“.
Jeho konkrétním obsahem je v oblasti strojírenství
komplexní obnova strojového parku, pořízení CNC
výukových obráběcích center, učebny programování
CNC strojů, v oblasti elektrotechniky modernizace
laboratoří elektrotechnického měření, učeben automatizace, učeben pro výuku elektro slabo i silnoproud, vybudování multimediální učebny, učebny
automatizace a programování mikropočítačů a robotiky. Součástí jsou i nezbytné stavební úpravy.
Celkové náklady tohoto projektu, realizovaného
v rámci operačního programu ROP NUTS II Severovýchod, činí téměř 40 milionů korun. Ukončen bude
v srpnu příštího roku.
Výsledky projektů přispívají ke zvýšení úrovně a názornosti výuky. Začlenění moderních technologií do
výuky přispívá ke zkvalitnění výuky všech oborů školy a zvyšuje uplatnitelnost absolventů průmyslovky
v praxi nebo v dalším studiu na vysoké škole. Těmito aktivitami se SPŠ Trutnov dotváří jako přirozené
centrum technického vzdělání v oblasti elektrotechniky, strojírenství a informačních a komunikačních
technologií v našem regionu.
Více informací o projektech a o možnostech studia
na průmyslové škole nebo dalšího vzdělávání naleznete na internetových stránkách:
http://www.spstrutnov.cz|http://www.odbornevzdelavani.cz

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická 536, Trutnov
(za Kauflandem)
www.zelvicka.webnode.cz

Milé maminky a příznivci Želvičky,
v předvánočním čase plném nákupů a úklidů
je pro vás Želvička otevřena až do 22.12. Můžete tak na chvíli zastavit čas a věnovat ho
pouze svým dětem. Herničky jsou pro vás připraveny i s novou motorickou dráhou od 9 h.
Cvičení pro děti i dospělé probíhá v běžném
čase. Kromě pravidelných aktivit je pro vás
na prosinec připravena také přednáška první
pomoci nebo akce na podporu léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové nad Labem. Přijďte
si tedy zpříjemnit čekání na Ježíška.
V novém roce se Vám Želvička otevře již od
2.1. 2012.
Přeji všem krásně prožitý vánoční čas, spoustu sněhu na zimní radovánky a žádné úrazy.
Hodně rodinné pohody a v novém roce se na
Vás budeme opět těšit.
Lenka Kuchařová, DiS., Lucie Pokorná, Jana
Michaličková
PONDĚLÍ - BUDULÍNEK - 8:30 – 11:30 h
- MANIPULACE S MIMINKY
		 A MALÝMI DĚTMI - 10 – 11:30 h
- ZUMBA - 19 – 20 h
ÚTERÝ
- VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
- KULIHRÁŠCI - od 9:30 h - cvičení
		 rodičů s dětmi 1 – 2 roky
- KLUBÍČKA - od 9 h a 10:30 h
		 - cvičení rodičů s dětmi
		 od 6 měsíců – 1 rok
- PILATES - 18 – 19 h
STŘEDA - VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
- RARÁŠCI  - od 9:30 h - cvičení
		 rodičů s dětmi od 2 let
- AEROBIK PRO DOSPĚLÉ
		 - 10:30 – 11:30 h
- POWER YOGA -19 – 20 h
ČTVRTEK - VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
- NOTIČKA - od 10 h
- STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU
		 - 10:30 h
- SVĚTLUŠKY - 16: 30 – 17:30 h - taneční
		 průprava pro děti od 4 let
PÁTEK
- VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
- ŠIKULKA - od 10 h - výtvarná
		 dílnička pro děti a jejich rodiče
- PILATES - od 10 h
Připravované akce:
5.12. ZA MIKULÁŠEM NA KOPEČEK - 17 h
- akce ve spolupráci s "BUŘTÁRNOU U PĚTI
BUKŮ", kde také akce proběhne
- od 17 h budou pro děti připravené čertovské dílničky, úkoly i taneček
- od 18 h pak přijde Mikuláš s andělem
a čertem
- přihlášení předem NUTNÉ - hlásit se můžete v Želvičce do 2.12.
- cena: 30,- Kč/balíček
12.12. PRVNÍ POMOC u malých dětí - 16 h
- vše co vás zajímá ohledně zdraví vašich dětí
- praktické rady a zkušenosti
- co dělat, když se mé dítě popálí, sní či vypije toxické látky, teče krev z nosu apod.
- prostor pro dotazy
- přednáší: Bc. Libuše Kotyková - odborná
učitelka na Vyšší odb. škole zdrav. a střed.
zdrav. škole v Trutnově. Metodik a lektor
akreditovaného projektu výuky první pomoci pro učitele zákl. a střed. škol. Maminka dvou dětí.
- vstupné: 20,- Kč - přihlásit se můžete do 9.12.
16.12. CHARITATIVNÍ AKCE V OPTICE KATEŘINY VESELÉ - 15:30 h
- výtěžek z této akce půjde na podporu
léčebny zrakových vad ve Dvoře Králové
nad Labem.
- taneční a hudební dílničky - bubínky, Orffovy nástroje
- čekají vás hry a soutěže s využitím jiných
smyslů, než je zrak
- malé taneční vystoupení, dáreček

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

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Zimní stadion:
BRUSLENÍ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH
23.12. 2011
25.12. 2011
26.12. 2011
27.12. 2011
28.12. 2011
29.12. 2011
30.12. 2011
31.12. 2011
2.1. 2012

Pátek
Neděle
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek
Sobota
Pondělí

9.00 – 15.30 hod.
9.00 – 15.30 hod.
9.00 – 15.30 hod.
9.00 – 15.30 hod.
9.00 – 15.30 hod.
9.00 – 15.30 hod.
9.00 – 15.30 hod.
9.00 – 15.30 hod.
9.00 – 15.30 hod.

Přínos plavecké výuky do života

Zimní stadion pro veřejnost
i dopoledne
Zimní stadion je otevřen denně od 8.00 hod.
pro širokou veřejnost. Opět je zde možnost
individuálně si pronajmout ledovou plochu
nebo navštívit veřejné bruslení, které je
denně od 8.00 do 14.30 hod., ve čtvrtek pak
tradičně od 20.00 do 21.00 hod.
Sledujte aktuální změny na http://www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/zimni-stadion

Krytý bazén
Změny v provozu krytého bazénu a sauny v Trutnově
ve svátcích, o prázdninách a v době konání plaveckých závodů (do 2.1. 2012)
Den/datum

Důvod změny
provozních hodin

BAZÉN
čas pro veřejnost

Sobota
3.12. 2011
Neděle
4.12. 2011
Pátek
23.12. 2011
Sobota
24.12. 2011
Neděle
25.12. 2011
Pondělí
26.12. 2011
Úterý
27.12. 2011

MČR žactva

ZAVŘENO

MČR žactva

14.00 - 18.00

Středa
28.12. 2011

Vánoční prázdniny

Čtvrtek
29.12. 2011
Pátek
30.12. 2011
Sobota
31.12. 2011
Neděle
1.1. 2012
Pondělí
2.1. 2012

Vánoční prázdniny
Vánoční prázdniny
Štědrý den
Vánoční prázdniny
1. svátek vánoční
Vánoční prázdniny
2. svátek vánoční

5.45 - 21.00
8.00 - 10.00 (4 dráhy obsazeny)

SAUNA, FITNESS
čas pro veřejnost
Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

10.00 - 18.00

Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn

Vánoční prázdniny

9.00 - 20.00
bez aquarobicu
5.45 - 13.00 14.00 - 21.00
8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
5.45 - 13.00
14.00 - 15.00 (důchodci)
15.00 - 21.00
8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
5.45 - 13.00 14.00 - 21.00
8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
5.45 - 13.00 14.00 - 21.00
8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)

Vánoční prázdniny
Silvestr

10.00 - 14.00

10.00 - 14.00

Vánoční prázdniny

14.00 - 18.00

14.00 - 18.00

Vánoční prázdniny

5.45 - 13.00
13.00 - 14.00 (důchodci)
14.00 - 16.00 18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 (aquarobic)

Sauna + fitness
beze změn

Vánoční prázdniny

Vánoční prázdniny

Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn

MOTTO: Učíme se pro život, ne pro školu.
Voda, stejně jako ostatní přírodní živly, nás ve svých
podobách doprovází po celý náš život. Pro každé
dítě je voda naprosto přirozené prostředí, ve kterém se vyvíjelo v nitroděložním životě. Pokud se
však tento vztah neudržuje a nerozvíjí, postupně
zaniká a kolem šestého až osmého měsíce života
zcela zmizí. Vztah k vodě si může dítě vybudovat
kdykoli později, ovšem mnohdy obtížněji a s velkou
trpělivostí a vynalézavostí dospělých.
Plavání je základní lidskou dovedností. Pravidelný
pohyb ve vodě, spojený s cvičením a otužováním,
prospěšně ovlivňuje celý život. Plavecká škola TJ Lokomotiva Trutnov nabízí mimo jiné výuku předškolních i školních dětí. Děti se v plavecké škole postupně naučí orientovat ve vodě i pod vodou, dokážou
mít pod vodou otevřené oči, zadržet dech, skočit
do vody, doplavat ke břehu, až se z dětí postupně
stanou plavci, kteří uplavou 200 a více metrů. Kontakt s vodou by měl být vždy příjemný, aplikován
s něžností, laskavostí a porozuměním a měl by být
často opakován. Plavecké dovednosti děti získávají
formou hry, protože při hře voda není nepříjemným prostředím. Plavecká výuka je přínosem pro
rozvoj motorických schopností dítěte, získání pocitu
bezpečí ve vodě a respektu z ní, získání správných
návyků ve vodním prostředí a v neposlední řadě
jako prevence utonutí. Jestliže dítě neumí plavat,
je ohroženo na životě, na rozdíl od jiných sportovních aktivit. V roce 2010 se celkový počet utonulých
v ČR (259) oproti roku 2009 zvýšil o 9 %, respektive
o 21 osob. Přejme si a věřme, že se celkový počet
utonulých v budoucnu sníží na minimum, a žádáme
proto pedagogy, aby s dětmi ve školách absolvovali
opakovaně plaveckou výuku, a přispěli tak ke snížení počtu utonulých v dalších letech. Při této aktivitě
velmi záleží na vzájemné spolupráci vedení školy,
učitelů, rodičů a plavecké školy.
Lenka Davidová
metodička PŠ

ODDÍLY
ASPV
TJ Loko, o.s., oddíl ASPV sport pro všechny, Vás srdečně zve na Mikulášské cvičení pro rodiče a děti
v sobotu 3.12. od 8.30 hod. Přijďte si zasoutěžit
a zahrát hry společně se svými dětmi. Dobrou náladu a čertovské rohy s sebou. Více na www.lokotrutnov.cz, oddíl ASPV. Přihlášky na tel. 602 773 663
nebo 728 003 382.
JUDO
Broumovský memoriál Svatopluka Frodeho
V sobotu 15.10. jsme se zúčastnili turnaje v Broumově. Memoriálu se zúčastnilo 109 závodníků
z 19 oddílů vč. polských klubů. Trutnovská výprava
byla opět velmi úspěšná. Šest závodníků přivezlo
pět medailí. Petr Kudrna jako druhý ze skupiny postoupil do semifinálových bojů. Došel až do finále,
kde porazil přemožitele ze základní skupiny Poláka
Duszaka Bartosze a získal zlato. Ve stejné váhové
kategorii bojoval i Jakub Hátle. Jakub se zmiňovaným Duszakem prohrál první semifinálový zápas,
a získal tak bronzovou medaili. Jan Lisý postoupil
do semifinálových soubojů z druhého místa ve skupině. Zde porazil Vopálkovou a ve finále nestačil na
zkušenějšího Martina Mimru (Daitoryu Pardubice),
a vybojoval tak stříbrnou medaili. Další cenné kovy
získali Radim Vacek a Ondřej Krákora. Oba vybojovali bronzovou medaili. Vojtěch Ondáček do medailových soubojů nezasáhl.
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Gymnastky přivezly stříbrný poklad z Příbrami
Trutnovské sportovní gymnastky v pátek velmi úspěšně zahájily sérii podzimních závodů v TeamGymu.
Vypravily se bojovat o Pohár města Příbram v kategorii Junior II. Podle rozlosování přišla na řadu jako
první disciplína pohybová skladba. Trenérka Hanka
Jarošová skladbu pro novou sezónu upravila směrem
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ke zvýšení obtížnosti a tím i výchozí známky, což se
projevilo dosud nejvyšším ohodnocením 7,75 bodu.
Z důvodu zranění v týmu museli trenéři Eva Rudolfová a Jiří Matuška na poslední chvíli upravit kompozici na akrobacii návratem k první řadě s o něco nižší
obtížností. Ve druhé a třetí řadě však již převládaly
tříprvkové kombinace. Dívky předvedly opakovaná
salta i salta s obraty a druhá nejvyšší známka 6,70
v této disciplíně tak dává skvělé vyhlídky do dalších
závodů. Poslední přišla na řadu trampolínka, na které děvčata dosáhla nejvyššího počtu bodů ze všech
týmů – 7,03. V žádné z řad nedošlo k pádu a stříbrný pohár předčil očekávání trenérů i děvčat. První
místo obsadil podle předpokladů Mistr ČR Sokol Příbram a na třetím místě, za Loko Trutnov, se umístily
úřadující vicemistryně z Moravské Slávie Brno.
Celkovým bodovým ziskem 21,48 bodu splnily dívky
hned v prvním závodě úkol od trenérů pro podzim,
a to pokoření hranice 21 bodů.
PLAVÁNÍ
Na Vysočině to nejvíc sedlo Havelkové, vymačkala ze
sebe čtyři osobáky. Vybrat z družstva trutnovských
plavců toho, komu se nejvíc vydařil víkendový Český
pohár v Jihlavě, není až tak složitý úkol. I přesto že
Petra Havelková nedosáhla na medailová umístění
jako její oddílové parťačky Pechancová a Elhenická,
vrátila se z Vysočiny s pořádnou sbírkou osobních
rekordů. Zlepšila se ve čtyřech disciplínách. „Konečně,“ měla radost ze svých výkonů osmnáctiletá
gymnazistka, která si nové nejrychlejší časy zaplavala v polohových tratích na 200 metrů (2:31,88)
a 400 metrů (5:20,30), pak na kraulové dvoustovce
(2:13,52) a stovce motýlek (1:06,68). „Se závody jsem
velmi spokojená. Nejvíc se 100 motýlem, kde jsem se
konečně zase dostala pod 1:07. Zbytek startů bych
hodnotila také velmi kladně, skoro vše v osobních
rekordech,“ sdělila Petra Havelková. Více na: www.
lokotrutnov.cz
ZUMBA a ZUMBATOMIC
Oddíl Zumby a dětské ZUMBY informuje: Dětská
ZUMBA končí 13.12. 2011 a začíná opět 3.1. 2012.
ZUMBA v tělocvičně Na Nivách 19.12. 2011, 21.12.
2011 a 28.12. 2011 a po Novém roce opět začínáme
2.1. 2012.

SPORT
POWERLIFTING
Chcete se stát silákem?
Odborné vedení pod mistrem světa.
Pravidelné tréninky: po, st, pá od 16.00 do
18.00 hod. Budova Relax centra v Trutnově,
Lomní 357 (před čerpací stanicí OMV).
Informace tel.: 608 241 821,
www.fmspowerteam.cz

Vánoční večírek
ReBels teamu 2011
Vedení ReBels teamu Trutnov Vás srdečně zve
na vánoční a narozeninový večírek dne 16.12.
2011 od 17 hod. v KINĚ HVĚZDA na ZŠ Mládežnická v Trutnově. Vezměte s sebou rodiče, přátele a všechny své kamarády. Program
večírku: představení skupin HIP HOPU, DÍVČÍ
FORMACE, TANEČNÍ PÁRY, ZUMBA, PĚVECKÉ
VYSTOUPENÍ. Občerstvení ve školním baru
zajištěno! Vstupné dobrovolné.
www.rebelsteam.cz

NEJMLADŠÍ FLORBALISTÉ
ZMĚŘILI SVÉ SÍLY
Dvě úterní dopoledne byla vyhrazena florbalovým turnajům pro žáky 1. stupně základních škol – ČEZ Florbal cupu 2011. Jako první
změřili své síly žáci 4. – 5. tříd. Na ZŠ V Domcích Trutnov se sešlo 8 týmů z regionu. Ty se
utkaly ve dvou skupinách systémem „každý
s každým“ a poté je čekaly zápasy o umístění. Podmínkou bylo, že za každý tým musí
být během zápasu na hřišti vždy jedna dívka.
K vidění byly zajímavé zápasy, při kterých nechybělo napětí a nasazení, ale také ta správná radost ze hry. Po dramatickém a vyrovnaném finále se z vítězství radovali kluci a holky
ze ZŠ Mládežnická Trutnov, když porazili své
vrstevníky ze ZŠ kpt. O. Jaroše Trutnov těsně
2 : 1. Na třetím místě skončili florbalisté ze ZŠ
R. Frimla Trutnov.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Michal Baraník (ZŠ nám. Míru Vrchlabí) se 7 brankami,
vítězem kanadského bodování pak Ladislav
Otmar (ZŠ R. Frimla Trutnov) s 8 body. Nejlepším brankářem byl vyhlášen Tomáš Drtina
(ZŠ Mládežnická Trutnov), nejužitečnějším
hráčem Matěj Poul (ZŠ R. Frimla Trutnov)
a nejlepší dívkou se stala Zuzana Hrochová
(ZŠ a MŠ Mladé Buky).
O týden později se na stejném místě utkali ti nejmladší – žáci 1. – 3. tříd. Celkem pět
týmů hrálo systémem „každý s každým“. Radost ze hry byla znát u všech kluků a holek
a jejich nasazení a zápal pro hru byl obdivuhodný. Neobešlo se to bez slziček, radost ze
vstřelených branek však byla tou nejlepší náplastí na drobné bolístky a smutek z prohry.
Jednoznačně nejlepší byli kluci a holky ze ZŠ
nám. Míru Vrchlabí, na 2. místě skončili florbalisté ze ZŠ Mládežnická Trutnov a 3. místo
patří ZŠ R. Frimla Trutnov.
Nejlepším střelcem turnaje se stal Ondřej
Petrů (ZŠ Mládežnická Trutnov) s 8 brankami, vítězství v kanadském bodování si odvezl Albert Cerman (ZŠ nám. Míru Vrchlabí)
s 10 body, nejlepším brankářem byl zvolen
Adam Harvánek (ZŠ R. Frimla Trutnov), nejužitečnějším hráčem pak Ondřej Holubec (ZŠ
nám. Míru Vrchlabí) a nejlepší dívkou byla
vyhlášena Tereza Fuchsová (ZŠ V Domcích
Trutnov).
Při obou turnajích krátily hráčům čas čekání
na jednotlivé zápasy florbalové dovednostní
soutěže o ceny (slalom, střelba apod.).

Tradiční a populární postupové soutěže v přespolním běhu proběhly i v letošních podzimních měsících. V řadě kategorií se jich zúčastnila také družstva
Gymnázia Trutnov, která v jednotlivých kolech zaznamenala celou řadu cenných úspěchů.
V okresním kole jsme vybojovali jedno třetí a tři
první místa. Vítězná družstva postoupila do krajského finále, kde jsme opět byli mimořádně úspěšní,
když jsme i přes oslabení ve dvou týmech obsadili
dvě druhá místa a jednou zvítězili. Suverénní vítězství v kategorii VI. A chlapců (nar. 1995, 1996, 1997)
nám dalo právo reprezentovat školu, město i kraj
na republikovém finále AŠSK šestičlenných družstev.
Výkony i dosažené výsledky jednotlivých členů
družstva v předchozích kolech vytvářely slibné předpoklady pro úspěšnou reprezentaci v RF, které se
uskutečnilo koncem října ve Žďáru nad Sázavou.
Pro závodníky byl ve sportovním areálu M. Koukala
připraven náročný kilometrový okruh, který museli
zdolat pětkrát, a tento důkladně prověřil jejich síly,
k čemuž přispělo i extrémní počasí v den závodu:
pršelo, byla zima a foukal silný nárazový vítr.
Republikového finále se v kategorii chlapců zúčastnilo třináct šestičlenných družstev (zastoupení neměl
pouze Pardubický kraj), vítězů krajských finále z jednotlivých krajů celé České republiky. Tato skutečnost
byla zárukou kvality členů jednotlivých týmů a ve výsledku silné konkurence v soutěži družstev.
Od samého začátku byla zřejmá naprostá převaha jediného zúčastněného sportovního gymnázia
z Nového Města n. M. (běžecké lyžování, biatlon),
a proto byly ostatní týmy odsouzeny k boji o zbylá
umístění. Naši závodníci si vedli velmi zdatně, největšími oporami byli podle očekávání Dominik Sádlo (3. místo) a Jan Pavel (6. místo), ale ke konečnému úspěchu museli po dramatickém průběhu svojí
bojovností přispět také třetí (Michal Daněk) i čtvrtý
(Patrik Meisner) člen týmu.
Po doběhu všech závodníků zavládla v našem týmu
spokojenost z odvedených výkonů, očekávali jsme
medailové umístění a tyto předpoklady se nakonec
při vyhlašování výsledků v plné míře naplnily, neboť
jsme obsadili konečné fantastické druhé místo, těsně před třetím Gymnáziem Mladá Boleslav. Dosažený výsledek je dalším z mnoha skvělých úspěchů
studentů Gymnázia Trutnov na republikové úrovni
a opět dokazuje, že lze být nejen dobrým studentem na náročné škole, ale i kvalitním sportovcem
a reprezentantem školy.
Vítězný tým z Gymnázia a SG Nové Město n. M.
bude koncem března 2012 reprezentovat Českou
republiku na světovém finále ISF, které se uskuteční
na Maltě.

Turnaje proběhly za finanční podpory Nadace ČEZ a organizačně je zajistila ZŠ V Domcích
Trutnov. Velký dík patří žákům 9. A této školy
(P. Hlubuček, D. Mikulík, J. Lamač, A. Chlouda, V. Patzelt), kteří velkou měrou přispěli
k hladkému průběhu obou turnajů.
Mgr. Dita Fuchsová
ZŠ V Domcích Trutnov
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Stříbrné medaile
z republikového finále AŠSK
pro studenty Gymnázia Trutnov

Výsledky:
1. Gymnázium a SG Nové Město n. M. 28 (2, 7, 9, 10),
2. Gymnázium Trutnov 47 (3, 6, 16, 22), 3. Gymnázium Mladá Boleslav 50 (1, 5, 18, 26), 4. Gymnázium
Opava 72 (13, 14, 20, 25), 5. Gymnázium a SOŠe Vimperk 81 (4, 21, 23, 33)
Gymnázium Trutnov reprezentovali: 3. Dominik
Sádlo, 6. Jan Pavel, 16. Michal Daněk, 22. Patrik
Meisner, 34. David Mrkous, 56. Matěj Červený
Karel Urban
Foto: Karel Urban

