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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 tra-
dičně všechny zvou na Silvestrovský ohňo-
stroj, který se uskuteční na Krakonošově 
náměstí čtvrt hodiny před půlnocí. V ná-
sledujících 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 pro-
vést některá organizační a bezpečnostní 
opatření:
* 31.12. bude od 20 hodin uzavřen prů-

jezd spodní částí náměstí před radnicí,
* prostor vyhrazený před radnicí až té-

měř 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 doporuču-
jeme, aby ve vlastním zájmu (a v zá-
jmu 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 odpá-
lení až na dobu po skončení ohňostro-
je. Uškodilo by to Vám i všem ostatním 
při jeho sledování. A především dobře 
zvažte, kde své rachejtle odpálíte. Pře-
dejdete 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 ve-
selým začátkem úspěšného roku 2012!

Změna pracovní doby
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. 8.00 – 12.00 hod.
Středa 28.12. 8.00 – 12.00 hod.
                  13.00 – 16.30 hod.
Čtvrtek 29.12. 8.00 – 12.00 hod.
Pátek 30.12. 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 

Klidně prožité svátky vánoční 
a hodně zdraví a pohody v novém roce 2012

všem občanům přejí

a všichni zaměstnanci Městského úřadu Trutnov.

Děkujeme touto cestou všem členům zastupitelstva města a rady 
města, členům komisí a dalším za jejich práci, kterou v uplynulém 
roce přispěli k rozvoji našeho města.

Mgr. Ivan Adamec

starosta

Ing. Hana Horynová

místostarostka

Mgr. Tomáš Hendrych

místostarosta

Bc. Zdeněk Nýdrle

tajemník Městského úřadu Trutnov
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Co se změní od ledna 2012
Změny v sociálním systému, které vláda ozna-
čuje jako sociální reformu I., začnou platit 
od Nového roku. Přinášejí řadu novinek, na 
které se musí městské úřady a úřady práce 
připravit v rekordně krátkém čase. Zde je pře-
hled hlavních změn, které na příjemce dávek 
čekají. 

Jednotné výplatní místo
Pilířem sociální reformy je jednotné výplatní 
místo, na kterém dojde ke sjednocení výpla-
ty nepojistných dávek sociální ochrany. Jejich 
vyřizováním bude pověřen úřad práce. Na 
kterémkoliv ze 423 kontaktních pracovišť 
úřadů práce a 26 detašovaných, resp. výjezd-
ních pracovišť ÚP, bude od Nového roku mož-
né vyřídit veškeré služby – jak v oblasti neza-
městnanosti, státní sociální podpory, hmotné 
nouze, tak i dávek pro osoby se zdravotním 
postižením. Spojením výplatních míst dojde 
k ukončení části této agendy na městských 
úřadech. 

Karta sociálních systémů
Karta bude sloužit zejména k identifikaci oso-
by na úřadě, ale také k přehledu o čerpaných 
dávkách přes internet a bude s ní možné i pla-
tit. U osob se zdravotním postižením bude pl-
nit funkci průkazky se všemi jejími výhodami. 
Podobný systém funguje v řadě evropských 
zemí i v USA. Hlavním cílem zavedení karty je 
omezení zneužívání sociálních dávek a mo-
dernizace systému. V současnosti vyplácejí 
dávky tři různé úřady třemi platebními způ-
soby, což významně prodražuje správu systé-
mu. Nezbytným krokem pro spuštění karet je 
sloučení výplat dávek do jednoho místa, jak 
je popsáno v předchozím bodu. 

Rodičovský příspěvek 
Od ledna mohou rodiče volit délku pobírání 
rodičovského příspěvku a jeho výši podle ak-
tuální sociální situace rodiny. Celkem mohou 
vyčerpat až 220 000 Kč, nejdéle však do 4 let 
věku dítěte. Výši příspěvku je možné průběž-
ně měnit jednou za 3 měsíce. Příspěvek získají 
rodiče i tehdy, když dítě umístí do školky. Cí-
lem je, aby se rodiče mohli snadněji vracet na 
trh práce a zvýšily se tak jejich šance na další 
budování pracovní kariéry.

Nezaměstnanost
Sociální reforma nemění výši podpory v ne-
zaměstnanosti ani délku doby pro její vyplá-
cení. K nároku na podporu však dojde až po 
uplynutí zákonné doby odstupného. Pokud 
zaměstnavatel zaměstnanci odstupné nedá, 
vyplatí kompenzaci ve výši 65 % odstupné-
ho úřad práce a poté ji bude vymáhat na za-
městnavateli. Uchazeč o zaměstnání, který 
bude veden v evidenci nepřetržitě déle než 
2 měsíce, bude muset vykonávat veřejnou 
službu v rozsahu až 20 hodin týdně. Jestli-
že bez vážného důvodu odmítne nabídku, 
bude vyřazen z evidence. Lepší zaměstna-
nost by měla přinést větší spolupráce státu 
a pracovních agentur. Zpřísní se také posti-
hy za práci načerno. 

Podpora OZP
Pro osoby se zdravotním postižením přiná-
šejí změny zejména zjednodušení spektra 
dávek. Nově budou poskytovány pouze dvě 
dávky – příspěvek na mobilitu a příspěvek na 
zvláštní pomůcku. Jejich výplata je zajištěna 
na úřadu práce. Cílem opatření je zjednodu-
šení celého systému a jeho zefektivnění pro 

samotné příjemce. Dojde také ke sjednocení 
institutu chráněné pracovní dílny a chráně-
ného pracovního místa. Nově bude zaveden 
institut asistenta sociální péče, jehož smyslem 
je zajistit péči v místech, kde to jinak není 
možné. 

Novinky pro příjemce sociálních dávek v Trut-
nově
Zmíněná změna výplatního místa znamená 
první zásadní novinku. Vyplácením nepojist-
ných sociálních dávek v Trutnově bude od 
ledna pověřen Úřad práce Trutnov. Výplatní 
místo v Žacléři, kde nedávno došlo k napade-
ní úředníka, bude zrušeno a tamní příjemci 
budou muset za dávkami cestovat do Trutno-
va. Žadatelé z okolních obcí, kde dosud vyplá-
cel dávky obecní úřad, budou muset dojíždět 
také do Trutnova. Nové prostory vzniknou 
v přízemí v levém křídle budovy v Horské uli-
ci čp. 5. Zachováno však zůstane výplatní mís-
to v Úpici a Hostinném, kde agendu rovněž 
převezmou úřady práce. 

 „Na stěhování agendy stát příliš mnoho 
času nevyčlenil. Zákon je čerstvě podepsaný 
a úřad práce má tudíž jen pár týdnů na stěho-
vání lidí, kanceláří i vybavení a zprovoznění 
celého systému v nových prostorách. Vše se 
musí stihnout v rekordně krátkém čase, tak-
že v lednu bude ze strany příjemců nezbytná 
velká dávka trpělivosti, než si celý systém tak 
říkajíc sedne,“ sdělil tajemník Městského úřa-
du Trutnov Zdeněk Nýdrle. 

Pracovníkům městského úřadu byl nabídnut 
přechod na nové pracoviště, takže je prav-
děpodobné, že se příjemci dávek budou dál 
setkávat se stejnými tvářemi. Pokud by měl 
mít systém nějaké technické potíže, žadatelé 
v žádném případě o dávky nepřijdou. V nej-
horším případě budou úředníci podle slov 
ředitele ÚP vypisovat poštovní složenky nebo 
vše řešit jinou cestou pro hladký průběh pře-
chodu na nový systém. 

Podrobnější popis dílčích oblastí sociální re-
formy najdete na socialnireforma.mpsv.cz 

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

Sociální reforma I. Poplatky za svoz odpadu 
v Trutnově příští rok 
neporostou
Od Nového roku začne platit zvýšená sazba 
daně z přidané hodnoty v různých oblastech 
služeb. Město již avizovalo zvýšení jízdného 
v městské hromadné dopravě o jednu koru-
nu. Svoz odpadu je další službou, kterou vyšší 
daň postihne, radnice přesto zvýšení poplat-
ku na příští rok neplánuje. 

Nyní jednotlivec ročně zaplatí za svoz odpa-
du 480 Kč. Maximální částka, kterou by město 
mohlo účtovat, je ještě o dvacet korun vyšší. 
Naposledy se poplatek za svoz odpadu v Trut-
nově navyšoval v roce 2005. 

V roce 2010 vybralo město od občanů celkem 
13,4 milionu korun a další 2 miliony získalo za 
odevzdaný separovaný odpad od firmy EKO-
KOM. I přes tyto dva příjmy město na likvidaci 
komunálního odpadu včetně např. i likvidace 
černých skládek doplácí ze svého rozpočtu, 
ve zmíněném roce to byla částka bezmála 
1,2 milionu korun.

„I když nám zákon dává prostor k navýšení 
platby, nechceme tím občany zatěžovat v ob-
dobí, kdy se zdražuje téměř všechno. S firmou 
Transport Trutnov, která se o svoz stará, jsme 
se dohodli na úpravě svozu tříděného odpa-
du. Díky tomu v příštím období neporoste ani 
doplatek z rozpočtu města,“ sdělil starosta 
Ivan Adamec.

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

VODA V TRUTNOVĚ 
PODRAŽÍ JEN O 6 % 
MÍSTO AVIZOVANÝCH 8,9 %
Občany Trutnova a okolních obcí, kde se o zá-
sobování vodou stará společnost Vodovody 
a kanalizace Trutnov, jistě potěší zpráva, že 
původně plánované zdražení vody o 8,9 pro-
centa prošlo korekcí a voda tak od Nového 
roku podraží jen o 6 procent. Za zdražením 
stojí zejména vyšší sazba DPH schválená vlá-
dou. S novou cenou, na návrh Trutnova, sou-
hlasily i další obce, které jsou akcionáři trut-
novského VAKu. 

„V roce 2012 plánoval VAK investici do úprav-
ny vody v Temném dole, která však musela 
být z administrativních důvodů přesunuta do 
dalšího období. Na pátečním jednání před-
stavenstvo přehodnotilo navržené zdražení 
a schválilo nový návrh ředitele Josefa Morav-
ce. Protože nebude nutné zvyšovat provozní 
zisk, jenž by pokryl investiční náklady, sníží 
se nárůst ceny pouze na nezbytné náklady 
spojené se zvýšením daně,“ sdělil předseda 
představenstva VAKu a místostarosta Trutno-
va Tomáš Hendrych. 

I přes avizované zdražení by měli Trutno-
vané přístup ke stále nejlevnější vodě v bý-
valých okresních městech v kraji. Při nižším 
zdražení se cena vody za kubík včetně DPH 
zvýší na 57,97 Kč namísto původně plánova-
ných 59,57 Kč. V současné době platí občané 
54,69 Kč. Pro srovnání, cena vody v Hradci 
Králové bude v příštím roce činit za stejné 
množství 78,49 Kč, což je o 35 % víc. 

Ing. Josef Moravec
prokurista a ředitel VAK Trutnov, a. s.
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společenská rubrika

krátCe

Matriční události v listopadu 2011

V listopadu se v Trutnově narodilo cel-
kem 48 dětí, z toho bylo 20 dětí trutnov-
ských, 12 chlapců a 8 děvčat. 
Dne 5.11., 12.11. a 19.11. se ve Staré rad-
nici konaly malé slavnosti vítání nových 
občánků města. Do pamětní knihy bylo 
zapsáno 43 dětí.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 
42 lidí, z toho bylo 26 našich občanů, 
16 mužů a 10 žen.
Bylo uzavřeno 13 sňatků. V listopadu se 
konala také jubilejní zlatá svatba – 50 let 
společného života. 
Členky komise pro občanské záležitosti 
navštívily při životních jubileích 39 ob-
čanů s kytičkou a malým dárkem. Všem 
jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO

Besídka Na Nivách
Dne 24.11. 2011 vystoupily děti z Ma-
teřské školy Srdíčko Na Nivách a zahrály 
babičkám a dědečkům z Klubu důchodců 
Trutnov muzikálovou pohádku „Perníko-
vá pohádka aneb Jak to bylo doopravdy“. 

Představením plným písniček, básniček 
a tanečků tak děti v tomto adventním 
čase zpříjemnily předvánoční posezení 
našich seniorů. Ti odměnili malé herce 
velkým potleskem a dobrotami. 

Na závěr jim děti předaly dárečky a přá-
níčka, která si pro ně připravily, a společ-
ně si tak zpříjemnili čekání na Ježíška.

Mgr. Lenka Šimůnková

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního stylu na 
setkání u tématu:

JAK SI UDRŽET MLÁDÍ - 2.1. 2012 v 17.30 hod., bu-
dova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), 
lektor: Líba Jobová. Ochutnávky. Více na: http:/trut-
nov.ceskesdruzeni.cz

Prosincové výlety
Každý rok naše mateřská školka zpříjemňuje dětem 
čekání na příchod Ježíška organizováním nejrůz-
nějších výletů a akcí spojených s Vánocemi. Děti tak 
měly v minulých letech příležitost ozdobit si stro-
mek v ZOO ve Dvoře Králové, zhlédnout výstavu 
v Malých Svatoňovicích či navštívit vánoční zámek 
v Ratibořicích. Letos jsme se s dětmi vypravily do 
Hrádku u Nechanic. Již při samotném vstupu do 
zámku na nás dýchla vánoční atmosféra. Každý sál 
byl krásně vyzdoben, průvodkyně vyprávěla o Váno-
cích a s nimi spojených zvycích. Děti byly spokojené, 
výlet se nám všem líbil.

Učitelky MŠ Stonožka v Poříčí

Mateřské centrum 
KAROlínka Trutnov
Vážení naši přátelé, členové, sponzoři a přízniv-
ci! Před nadcházejícími svátečními dny bychom 
Vám chtěli poděkovat za přízeň a pomoc. Pře-
jeme klidné prožití vánočních svátků a příjem-
né setkání s blízkými. Do roku 2012 pak pevné 
zdraví, hodně úsměvů a lásky. 

Pro MC KAROlínka byl rok 2011 velice významný. 
KAROlínka se musela přestěhovat a změnit tak 
trochu svoji tvář. Již to není žádná malá holka, 
ale slečna, která má své potřeby a neustále se 
učí pohybovat ve světě dospělých. Na to, aby se 
mohla dále rozvíjet a růst, potřebuje, aby ji okol-
ní svět i nadále podporoval, a to dotačními pro-

gramy, sponzorskými dary až po to nejdůležitěj-
ší, a to jsou Vaše pravidelné návštěvy a potřeba 
společného sdílení nejen rodičovských starostí. 

Věříme, že se nám i v příštím roce podaří zajistit 
provoz tak, aby si KAROlínka zachovala profesi-
onální a výjimečnou tvář, kterou se pyšní nyní. 
Proto bychom chtěli poděkovat městu Trutnov, 
ZUŠ Trutnov, konkrétně panu řediteli Komár-
kovi, Královéhradeckému kraji, Síti mateřských 
center za podporu a zejména všem, kteří pro 
mateřské centrum vykonáváte dobrovolnickou 
činnost, za což Vám patří dík. 

Na Vaši návštěvu, podporu a nové nápady se v roce 
2012 těší Šárka Linková, Hana Cinková, Pavla Ada-
mová, Zdeňka Jiroutová a Klára Borůvková. 

foto Milan Jirout

V e-shopu společnosti 
Člověk v tísni si 
můžete vybrat z řady 
neobvyklých dárků, 
kterými potěšíte své blízké 
a zároveň pomůžete 
lidem v nejchudších 
zemích světa.

Římskokatolická farnost 
- arciděkanství Trutnov
Vás srdečně zve na tradiční Ples lidí dobré vůle.
Uskuteční se v pátek 20. ledna 2012 od 20 ho-
din v Národním domě v Trutnově.
Příjemná zábava, bohaté občerstvení, půlnoční 
překvapení, slosovatelné vstupenky.
Prodej vstupenek ve farní kanceláři ve Školní 
ul. 155/20 nebo na tel. 491 004 922 a 603 271 736.

Tříkrálová sbírka
I tento rok chce Oblastní charita Trutnov oslo-
vit širokou veřejnost v souvislosti s tradičně 
pořádanou Tříkrálovou sbírkou. Letošní sbírka 
bude probíhat v termínu od 4.1. do 12.1. 2012. 
V tomto čase budeme moci potkávat na uli-
cích skupinky dobrovolníků, kteří budou žádat 
o příspěvek za účelem pomoci druhým. Část 
peněz bude použita na dofinancování pečova-
telské služby v Trutnově, která usiluje o to, aby 
co nejvíce osob mohlo zůstat v domácím pro-
středí i přes svůj hendikep, a druhá část bude 
použita na větší humanitární pomoc. Každá 
skupinka vybírá finanční příspěvky do úřed-
ně zabezpečené kasičky opatřené charitním 
logem a obdarovává dárce drobnou pozor-
ností. Vedoucí skupinky je vybaven průkazem 
koledníka. Rádi bychom opět navázali na his-
torickou tradici, které Česká charita dala nový 
rozměr. Tříkráloví koledníci i tentokrát popu-
tují od domu k domu a nabídnou možnost 
finančně přispět lidem v nouzi a připomenou 
skutečnost, že i dnes jsou mezi námi potřeb-
ní, kteří se bez pomoci druhých neobejdou. 
Věříme, že i tentokrát se najde dostatek těch, 
kteří nebudou lhostejní a přispějí na potřebné 
s vědomím, že v těžké životní situaci se může 
ocitnout každý z nás. Předem děkujeme.

Alena Ježková
koordinátorka sbírky, Oblastní charita Trutnov 
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odbory Městkého úřadu inforMují

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů:

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2011-1199/25 ze dne 22.11. 2011 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout byt:

Trutnov – Bulharská čp. 65
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře - 
kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. pokoj 
21,00 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 2. podla-
ží. Součástí bytu je WC 1 m2 (vlastní mimo byt), 
koupelna 3,00 m2, spíž 1,00 m2, předsíň 6,00 m2 
a sklep 7,50 m2. Topení plynové etážové. 

Měsíční nájemné: 3 998,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
3.1. 2012 v 8.00 hod. přímo na místě.

Žádost je možné podat do 6.1. 2012 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 10.1. 2012 v 8.30 
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2011-1252/26 ze dne 5.12. 2011 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout byt:

Trutnov – Hluboký příkop čp. 147
/objekt na st.p. 230/2 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Předměstí/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 11,00 m2, pokoj 21,60 m2, standard-
ní byt, číslo bytu 2, 1. podlaží. Součástí bytu 
je WC + koupelna 4,21 m2, předsíň 5,74 m2 
a sklep 6,80 m2. Topení plynové etážové.

Měsíční nájemné: 5 092,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
3.1. 2012 v 8.30 hod. přímo na místě.

Žádost je možné podat do 6.1. 2012 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 10.1. 2012 v 8.30 
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Byt Bulharská čp. 65 a Hluboký příkop čp. 147 
se bude pronajímat na dobu neurčitou na 
základě výběrového řízení, kde se bude na-
bízet měsíční nájemné a zároveň předplacení 
nájemného. Předplacení nájemného musí být 
nabídnuto minimálně ve výši 50 000,- Kč. Bude 
se posuzovat měsíční nájemné. V případě rov-
nosti nabídek se bude posuzovat i výše před-
placení nájemného.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dis-
pozici na internetových stránkách, v inforecep-
ci a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.

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

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Finanční příspěvky na rok 2012
Upozornění pro žadatele

Žádosti o finanční příspěvky na rok 2012 posky-
tované 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 15.11. 2012. Žádost 
musí obsahovat všechny náležitosti v souladu 
se Zásadami č. 3/2010 pro poskytování a čerpá-
ní veřejné finanční podpory. Přílohou Zásad je 
tiskopis žádosti o finanční příspěvek. Prosíme 
žadatele, aby tiskopis vyplnili ve všech kolon-
kách a aby nezapomínali uvést oprávněné-
ho 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 fi-
nančním odboru MěÚ, 3. podlaží, č. dveří 314, 
dále v inforecepci v přízemí a jsou dostupné 
i na webových stránkách města. 

Zuzana Trösterová
finanční odbor

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto nebyto-
vých prostor:

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2011-1218/26 ze dne 5.12. 2011 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout nebytové 
prostory:

Trutnov – Dlouhá čp. 645
objekt na st.p.č. 1413 v kat. úz. Horní Staré 
Město

Jedná se o nebytové prostory v novostavbě 
v I. NP o celkové výměře 73,53 m² (prodejna 
45,80 m², sklad 13,82 m², šatna 9,20 m², úkli-
dová komora 2,51 m² a WC 2,20 m²).

Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m²/rok – prodejna, kancelář
1 111 Kč/m²/rok – sklad, provozovna služeb
695 Kč/m²/rok – úklidová komora, šatna, WC

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflač-
ního nárůstu nájemného. Nájemce provede 
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor 
k požadovanému způsobu využití s tím, že 
v případě ukončení nájemní smlouvy nebu-
de zhodnocení nebytového prostoru nájemci 
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasi-
na, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.

Žádosti je možné podat do: 9.1. 2012 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10.1. 2012 v 8.30 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 12 700,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620503, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prostoru ža-
datel přiloží doklad o složené kauci a sdělení 
čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhradu ná-
jemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce 
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě od-
stoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany 
žadatele propadá kauce ve prospěch města. 

Žádost zašlete v zalepené obálce s adresou: 
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav 
Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, 
a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, 
Trutnov – Dlouhá čp. 645, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení rady města v Trutnově č.j. 
2011-1163/25 ze dne 22.11. 2011 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Dlouhá čp. 644
objekt na st.p.č. 1412 v kat. úz. Horní Staré Město

Jedná se o nebytové prostory umístěné 
v I. NP o celkové výměře 47,97 m2 (1 prodejna 
38,36 m2, 1 šatna 5,61 m2, 1 úklidová komora 
1,80 m2 a 1 WC 2,20 m2).

Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení pro-
dejny, kanceláře, provozovny služeb.

Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb
695 Kč/m2/rok za šatnu, úklidovou komoru, WC

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflač-
ního nárůstu nájemného. Nájemce provede 
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor 
k požadovanému způsobu využití s tím, že 
v případě ukončení nájemní smlouvy nebu-
de zhodnocení nebytového prostoru nájemci 
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasi-
na, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.

Žádosti je možné podat do: 9.1. 2012 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10.1. 2012 v 8.30 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 11 000,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620501, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prostoru ža-
datel přiloží doklad o složené kauci a sdělení 
čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhra-
du nájemného. Neúspěšným žadatelům bude 
kauce vrácena. Kauce nebude úročena. V pří-
padě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy 
ze strany žadatele propadá kauce ve prospěch 
města. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti v za-
lepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. 
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Dlouhá 
čp. 644, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení rady města v Trutnově č.j. 
2011-1164/25 ze dne 22.11. 2011 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout reklamní plochu:

Trutnov – Školní čp. 13
objekt na st.p.č. 269 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Střední Předměstí

Jedná se o reklamní plochu na budově čp. 13 
Školní ul., ze strany ulice Horská, o výměře 
0,92 m² pohledové plochy. (Vývěska je majet-
kem původního nájemce reklamní plochy, pů-
vodní nájemce nabízí novému nájemci reklam-
ní plochy vývěsku k odkoupení.)

Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení pro-
dejny, kanceláře, provozovny služeb.

Úvodní cena pro jednání: 1 500,- Kč/rok za re-
klamní plochu

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ne-
určitou.

Žádosti je možné podat do: 9.1. 2012 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10.1. 2012 v 8.30 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 1 500,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620502, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, případně název 
právnické osoby. 

K žádosti o pronájem reklamní plochy žadatel 
musí doložit doklad o složené kauci a sděle-
ní čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhradu ná-
jemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce 
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě od-
stoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany 
žadatele propadá kauce ve prospěch města. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské 

pokračování >>
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nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRO-
NÁJEM REKLAMNÍ PLOCHY, Trutnov – Školní 
čp. 13, „NEOTVÍRAT“.

Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případ-
ně přiložte kopii živnostenského listu nebo vý-
pisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo 
výpis z OR.)

Žádost je možno vyzvednout v Informační re-
cepci 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. 

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost 
dávat písemné připomínky a námitky, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání žádosti, ji-
nak k nim nemusí být brán zřetel. 

Na pronájem nebytového prostoru není právní 
nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo od-
stoupit od tohoto záměru.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

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

* č. 2011-174/4, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo 
„Zásad pro prodej...“ s upřednostněním ná-
jemců:

Nebytová jednotka - garáž č. 220/9 
v čp. 220 v ul. Horská 
na st.p. 497/3 356 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu čp. 220 a na pozemku st.p. 497/3 
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Před-
městí
Minimální nabídková cena je 200 000,- Kč.

Jedná se o nebytový prostor - garáž o celko-
vé výměře podlahové plochy 17,9 m2, která 
je přístupná ze zadní části domu. Na podlaze 
je proveden beton. Vrata jsou dřevěná dvou-
křídlá. Nad nebytovým prostorem je možnost 
zřízení podkroví. Garáž je obsazena nájemcem 
s nájemní smlouvou na dobu neurčitou. K ne-
bytové jednotce č. 220/9 je zřízeno věcné bře-
meno na umístění a provozování předávacích 
stanic tepla.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629475, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „ga-
ráž Horská 220/9“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 
16, nejpozději do 16.1. 2012 - 12:00 hodin. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a před-
pokládaný způsob využití objektu. 
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o za-
placení 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 17.1. 2012 v 8:00 hodin v malém sále v su-
terénu 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.

* č. 2011-185/4, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo 
„Zásad pro prodej…“:

budova bez čp./če. - tech. vybave-
nost v ul. P. Holého
na st.p. 3214 78 m2

spolu se st.p. 3214 78 m2

v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Horní Před-
městí
Minimální nabídková cena je 300 000,- Kč.

Jedná se o nepodsklepený jednopodlažní ob-
jekt technické vybavenosti, má dvě oddělené 
části. Jedna část je využívaná jako sklad a dru-
há část jako garáž pro osobní automobil o jed-
nom stání. Každá část má samostatný vchod. 
Objekt je přístupný z asfaltové komunikace. 
Budova je svou východní stěnou přistavěna 
k řadovým garážím.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629472, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „ga-
ráž P. Holého“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 16.1. 2012 - 12:00 hodin. Na-
bídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a před-
pokládané využití objektu. K nabídce je nutné 
přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v po-
žadované výši. Na nabídky, u nichž nebude 
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě 
složena, nebude brán zřetel. Žadatel může po-
dat pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 17.1. 2012 v 8:05 hodin v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpozději 
však do doby možnosti podání nabídky.
Veřejná prohlídka objektu se uskuteční dne 
10.1. 2012 v 10:30 hod., sraz zájemců je před 
vchodem do budovy. 

* č. 2011-184/4, kterým schválilo nové obecné 
zveřejnění prodeje obsazené bytové jednotky 
č. 264/4. Bytová jednotka bude prodávána dle 
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, včet-
ně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu a pozemku, mimo Zásad pro 
prodej..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané 
ceny, bez upřednostnění nájemce:

byt. jedn. č. 264/4 v domě čp. 264 
Lípové náměstí
na st.p. 276 536 m2

spolu se st.p. 276 536 m2

v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části 
obce Poříčí
podlaží číslo jednotky velikost 
2. NP 264/4  2+1
podl. plocha  nabídková cena
88 m2   554 060,- Kč

V domě je celkem 5 bytových jednotek a 1 ne-
bytový prostor. Předmětem prodeje je bytová 
jednotka, která je obsazená nájemcem, kte-
rému zaniklo předkupní právo na přednostní 
nabytí bytové jednotky.
Nabídky označené „neotvírat“ s heslem 
„b.j. 264/4 Lípové náměstí“ se přijímají v za-
lepených obálkách na adrese MěÚ, INFORE-
CEPCE, pan Šmída, Slovanské náměstí 165, 
Trutnov, 541 16. Bližší informace obdržíte na 
majetkovém odboru v kanceláři č. 408, telefon 
499 803 279, 499 803 281.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 
20 000,- Kč. Kauce musí být složena bezhoto-
vostním převodem na bankovní účet města 
Trutnova vedený u Komerční banky, číslo účtu 
6015-124601/0100, variabilní symbol 3629452, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjem-
ce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. ná-
zev právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení 
kauce musí být přiložena k nabídce. Kupujícímu 
bude započtena kauce do smluvní ceny kupova-
ného bytu. V případě, že prodej nebude usku-
tečněn ze strany prodávajícího, bude kauce vrá-
cena zpět po rozhodnutí zastupitelstva města 
a bude vyplacena na účet složitele. V případě 
neuskutečnění prodeje ze strany kupujícího 
propadá kauce ve prospěch města.
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadova-
né výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude 
brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zapla-
cení kauce je třeba podat tak, aby byla k dis-
pozici na určeném místě pro příjem nabídek 
nejpozději v den před otevíráním nabídek do 
12:00 hodin. Při odeslání poštou je proto tře-
ba ze strany zájemce volit potřebný předstih 
k  zajištění služeb pošty. K záměru je také mož-
no podat připomínky nebo námitky písemným 
podáním, nejpozději však do doby možnosti 
podání nabídky (do 16.1.2012 do 12 hodin). 
Otevírání obálek bude provedeno dne 
17.1. 2012 v 8:10 hodin v malém sále Měst-
ského úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být 
přítomni.

* č. 2011-176/4, kterým schválilo prodej nemo-
vitostí - domu čp. 63 na st. p. 94, spolu s po-
zemkem st. p. 94 a st.p. 112, v části města Stu-
denec, v obci Trutnov, obecným zveřejněním, 
mimo Zásady pro prodej..., bez uplatnění 20% 
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění ná-
jemce, za minimální nabídkovou kupní cenu 
1 122 010,- Kč:

dům čp. 63 Studenec
na st.p. 94 336 m2 (rodinný dům)
spolu se st.p. 94 336 m2

spolu se st.p. 112 19 m2

v k. ú. Studenec u Trutnova, v obci Trutnov, 
v části obce Studenec
Minimální nabídková cena je 1 122 010,- Kč.

Jedná se o zděný objekt, který je částečně pod-
sklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdu. 
V domě jsou dvě volné bytové jednotky. Ob-
jekt je napojen na elektrický proud a veřej-
ný vodovod. Splaškové vody jsou svedeny do 
žumpy. Dům je ve špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629476, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„63 Studenec“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 6.2. 2012 - 12:00 hodin. Nabídky 
lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrho-
vanou cenu, způsob její úhrady, předpokláda-
ný 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 
7.2. 2012 v 8:00 hodin v malém sále v sute-
rénu Městského úřadu Trutnov. Žadatelé mo-
hou být přítomni. Prohlídka objektu se usku-
teční na požádání po tel. domluvě.

pokračování >>
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* č. 2011-182/4, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje nemovitostí - domu čp. 142 
Spojka na pozemku st. p. 818, spolu s pozem-
kem st. p. 818, v části města Dolní Předměstí, 
v obci a k.ú. Trutnov, dle Zásad pro prodej..., 
s upřednostněním nájemců, za nabídkovou 
kupní cenu 3 363 143,- Kč:

dům čp. 142 Spojka
na st.p. 818 325 m2 (rodinný dům)
spolu se st.p. 818 325 m2

v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce Dol-
ní Předměstí
Minimální nabídková cena je 3 363 143,- Kč.

Jedná se o třípodlažní zděný objekt, který je 
celý podsklepen, má dvě nadzemní podla-
ží a půdu. V domě je pět bytových jednotek. 
Objekt je napojen na elektrický proud, veřej-
ný vodovod, veřejnou kanalizaci a zemní plyn. 
Střecha objektu je převážně sedlová s krytinou 
z tašek. Hromosvod je instalován.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629477, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„142 Spojka“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 6.2. 2012 - 12:00 hodin. Nabídky 
lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrho-
vanou cenu, způsob její úhrady, předpokláda-
ný 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 
7.2. 2012 v 8:05 hodin v malém sále v sute-
rénu Městského úřadu Trutnov. Žadatelé mo-
hou být přítomni. 

O způsobu prodeje a konečném schválení pro-
deje rozhoduje zastupitelstvo města. Město 
Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje 
odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408, te-
lefon 499 803 279, 499 803 281.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Pěstounská péče
Již páté setkání maminek – pěstounek proběh-
lo dne 12.11. 2011 v prostorách Stacionáře pro 
zdravotně oslabené a tělesně postižené v Trut-
nově. Maminky jsou přímo z našeho města 
nebo blízkého okolí. Setkávání slouží k tomu, 
aby si pěstounky mohly předat své zkušenosti 
z výchovy svěřených dětí. Náhradní rodičovství 
je totiž jiné než to biologické, a proto je pro 
tyto maminky velmi přínosné, když si navzá-
jem mohou sdělit své osobní poznatky. Disku-
tují o tom, co se které v péči o dítě osvědčilo 
a co pomohlo. Zároveň jsou pro ně cenné i in-
formace o tom, co se nepodařilo a je třeba se 
toho vyvarovat. Hostem listopadového setkání 
byla MUDr. Julie Hadašová, odborná lektorka 
o.s. Salinger Hradec Králové. Doktorka Hada-
šová má dlouholetou praxi v oblasti náhradní 
rodinné péče a spolu se svým manželem, který 
je též lékař a terapeut, se věnují přípravě bu-
doucích pěstounů. Těm potom dále pomáhají 
hlavně v počátečních fázích, kdy rodina přijme 
do své domácnosti dítě z ústavu a probíhá pro-
ces adaptace, tedy zvykání si na sebe. Jedním 
z často diskutovaných témat byl kontakt dítěte 
s jeho biologickými rodiči, co to dítěti přináší, 
jak ošetřit, když vlastní rodiče narušují výchov-
né snažení těch náhradních. Kromě odborné 
části ještě maminky absolvovaly zaslouženou 
relaxaci pod vedením lektorky. Další setkání 
plánujeme na jaro příštího roku.

Pěstounkám a jejich rodinám patří velké po-
děkování. Přijmout cizí dítě a starat se o ně je 
jedna z nejnáročnějších věcí v životě. Zároveň 
se ale také jedná o velice krásnou věc, která 
člověka zcela jistě obohacuje. 

Bc. Irena Adamcová
odbor soc. věcí, školství a zdravotnictví

Přijímáme návrhy na udělení 
Kulturní ceny města a Sportov-
ních cen města za rok 2011
Jako každoročně vyzývá město Trutnov příz-
nivce kultury v Trutnově a okolí, aby na MěÚ 
v Trutnově písemně oznámili jména jednotliv-
ců 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 
kulturně-společenských aktivitách. 

Kulturní cenu může získat jednotlivec nebo 
kolektiv, cena může být udělena rovněž in me-
moriam.

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 nemovi-
tost, 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 nemovi-
tost, 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-

Obchodník s plátnem 
Ignaz Falge
Město Trutnov přistoupilo v letošním roce ke 
komplexní restaurátorské obnově náhrobku 
významné trutnovské osobnosti, která zde žila 
před více než 200 lety. Jedná se o trutnovského 
obchodníka s plátnem Ignaze Falgeho, který je 
v česky psaných dokumentech uváděn obvykle 
jako Ignác Falge.

Narodil se 23. července 1742 v nezámožné plá-
tenické rodině a sám se od dětství v době, kdy 
školní docházka ještě nebyla uzákoněna, živil 
plátenictvím. Již ve svých 12 letech vstoupil do 
Trutnovské horské obchodní společnosti. Opro-
ti jiným pláteníkům ovšem vynikal nesmírným 
obchodním duchem, což ho zase stimulovalo 
učit se cizím jazykům, alespoň pasivně. Právě 
tento talent a prozíravost, spojené s houžev-
natostí a pracovitostí, pečlivě osvojená znalost 
manufakturního postupu výroby plátna a vol-
ba nevěsty s vysokým věnem ho záhy vynesly 
do čela zdejších bohatých měšťanů, přičemž už 
v roce 1771 vlastnil v Trutnově obchodní dům 
a jeho jmění bylo tehdy odhadováno na 150 až 
200 tisíc zlatých. Pro srovnání: roční plat purk-
mistra činil o 17 let později 500 zlatých. 

K dalšímu kapitálovému růstu uvítal nařízení 
z roku 1774, že obchodníci s plátnem musejí 
mít kapitál ve výši alespoň 20 tisíc zlatých (kdo 
podporoval omezování svobodného obchodu 
a vydání takovéhoto nařízení, je jasné) a nebrz-
dilo ho přitom ani zrušení privilegií jmenované 
obchodní společnosti. Z příznivé mezinárodní 
situace, kdy se po skončení války o americkou 
nezávislost zlepšily od roku 1784 vývozní mož-
nosti do zámoří, ze získání prodejních trhů na 
Balkáně, tehdy z velké části pod tureckou nad-
vládou, a v Rusku, těžil nejen obchodník Falge. 
Zatímco do té doby dodával i slezským překup-
níkům, z nichž někteří byli ještě zámožnější 
než on sám, organizoval nyní vývozy do oblastí 
konečné spotřeby už bez dalších prostředníků, 
aby se s nimi nemusel dělit o profit.

Jeho drobní a střední dodavatelé plátna ovšem 
ze zisků neviděli vůbec nic nebo jen nepatrný 
zlomek, takže se v našem městě netěšil valné 
pověsti seriózního obchodníka. Vždyť je to vy-
jádřeno i na jeho náhrobku, kde je napsáno 
„… štěstím skrovně obdařen …“. Jeho renomé 
se nejspíš dál zhoršilo poté, co své bohatství 
vystavil na odiv - v roce 1796 zakoupil panství 
Lomnice nad Popelkou se statkem Čistá, dva 
roky nato získal v nucené dražbě zadlužené 
panství Miletín, dohromady dvě města a více 
než 40 vsí.

Svých panství si ovšem dlouho neužil, na po-
kraji smrti v písemné závěti počátkem roku 
1805 odkázal veškerý majetek svému synovi 
stejného jména s klauzulí, aby ho při předání 
další generaci nemohl dělit. Hned poté 21. led-
na se život nejbohatšího trutnovského měšťa-
na uzavřel. 

Byl pochován na starém trutnovském hřbito-
vě v místech nynějšího městského úřadu. Není 
známo, ve které části hřbitova se jeho hrob 
nacházel, ale lze předpokládat, že to bylo na 
prestižním místě. Po zrušení hřbitova v roce 
1875 byla nejhodnotnější část jeho náhrobku 
přemístěna, pravděpodobně bez exhumace tě-
lesných ostatků, na nový hřbitov do lapidária 
v pravé části hrobek pro bohaté, kde byla sice 

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov

ZÁPIS DO 1. TŘÍD
pátek 20.1. 2012     sobota 21.1. 2012
15.00 – 18.00 hod.     9.00 – 12.00 hod.

Sportovní klub bojových umění 
– výuka sebeobrany pro žáky školy

S sebou přinést občanský průkaz 
a rodný list dítěte.
www.zskptjarose.cz

pokračování >>
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Letošní podzim v trutnovském stacionáři se 
nesl ve slavnostním duchu 20. výročí jeho za-
ložení. Pracovníci i uživatelé se oslav zhostili 
velmi zodpovědně a připravili mnoho akcí.

V září jsme tanečním vystoupením potěšili 
návštěvníky Trutnovské pouti na Bojišti. Vý-
těžek ze vstupného nám byl organizátory 
slavnostně předán. Významný byl 1. ročník 
sportovního dne stacionáře, kterého se zú-
častnili i kamarádi z NONY Nové Město nad 
Metují, z Oranžového domu Trutnov a Víno-
vého domu Markoušovice. Nálada byla skvě-
lá, bojovalo se fair play a odměnou nám byly 
opečené buřty.

Měsíc říjen byl pro stacionář velmi význam-
ný tím, že mu byla Rotary Clubem Trutnov, 
za přítomnosti představitelů města, předána 
do užívání zrekonstruovaná zahrada. Všichni 
přítomní hosté si změřili síly ve sportovním 
klání s našimi klienty a výsledky byly často 
nerozhodné. Našim klientům není sportování 
cizí, a proto se v následujícím týdnu zúčast-
nili Velké ceny Trutnova v plavání. Nejen že 
jsme získali cenu za nejpočetnější tým, ale ve 
vlastním závodě si klienti doplavali pro mno-
ho medailí. Tentýž den nás jiný tým sportovců 
reprezentoval v 1. lize celostátní soutěže v in-
tegrované boccie.

Oslavy vyvrcholily poslední říjnový den slav-
nostním večerem v kině Vesmír. Mile nás 
potěšila velká účast pozvaných hostů. V pro-
gramu se představili především sami klienti 
s tanečním i pěveckým vystoupením. Jako 
hosté nám zahráli a zazpívali kamarádi ze 
Základní školy V Domcích a malé děti ze staci-
onáře v ulici Kryblická. Na závěr slavnostního 
večera zazpívalo trio studentek. Atmosféra 
byla krásná a dojemná. Všichni si odnášeli 
velký emoční zážitek.

Ale ani v listopadu jsme nezaháleli! Taneční 
skupina Colty se premiérově zúčastnila velké 
mezinárodní soutěže „Pardubická ryengle 
2011“. Naše vystoupení doprovázel potlesk 
všech přítomných ve stoje. Odjížděli jsme 
s novou zkušeností a s velkým uspokojením 
na srdíčku i na duši. 

Ani adventní čas nebyl pro nás jen časem oče-
kávání. S pomocí studentů Střední odborné 
školy podnikatelské v Trutnově jsme při „vá-
noční dílně“ vyrobili spoustu výrobků urče-
ných pro předvánoční prodej.

Po celý prosinec jsme se pilně věnovali nácvi-
ku vánoční besídky, se kterou jsme tradičně 
potěšili nejen rodiče, představitele města, 
naše přátele, ale i obyvatele Domova pro se-
niory v Trutnově.

Celé naše oslavy provázely výstavy fotografií 
našich klientů, a to hned na několika místech 
– ve Společenském centru UFFO, v  kině Ves-
mír, v Základní škole V Domcích, v Základní 
škole Strž ve Dvoře Králové, v Kulturním cent-
ru Aldis a Vědecké a studijní knihovně v Hrad-
ci Králové.

Za pomoc při realizaci všech našich akcí dě-
kujeme především vedení města Trutnova, 
Společenskému centru UFFO, Nadačnímu 
fondu Rotary clubu Trutnov, Xantipa agency, 
Společnosti Duha – Nadace pro děti postižené 
dětskou mozkovou obrnou, organizátorům 
Trutnovské pouti, Tyco Electronics, a.s., tiskár-
ně TOP PRINT, Continental Trutnov, Českému 
červenému kříži, Základní škole V Domcích, 
Střední odborné škole podnikatelské Trutnov, 
s. r. o. Poděkování patří i zaměstnancům staci-
onáře za kreativní a obětavou celoroční práci.

Krásné a klidné prožití vánočních svátků a pev-
né zdraví v novém roce za kolektiv zaměstnan-
ců stacionáře přeje Renata Bezděková

zprávy z Města

Jubilejní podzim ve stacionáři

uchráněna před nepříznivými povětrnostními 
vlivy a tehdy byla dokonce i renovována, ale 
někdejší obchodník se vytrácel z obecného 
povědomí a postupně upadl v zapomnění. Po-
mník byl později přemístěn a nově osazen do 
blízkosti Kiesewettrova pomníku a rozptylové 
loučky hned vedle hlavní střední cesty, kde je 
po letošní renovaci umístěn i nadále. 

Autorem náhrobku je s největší pravděpodob-
ností nyní znovu objevovaný klasicistní sochař 
František Xaver Lederer (1758 - 1811), který 
tedy zemřel před 200 lety, a spolu s Václavem 
Prachnerem byli nejvýznamnější čeští socha-
ři přelomu 18. a 19. století. Předpokládané 
autorství povětrnostními vlivy poškozeného 
náhrobku bylo i hlavním impulsem pro restau-
rování cenného uměleckého díla zhotoveného 
z kamene, dovezeného z Itálie.

Na nápisové desce je v překladu uvedeno:
Ne vše, co zahaluje temnota hrobu, je mrtvé,
dobré skutky člověka přežijí,
kdo ze svého přesvědčení důsledně plní povin-
nosti,
kdo vytrvalým úsilím,
ač štěstím skrovně obdařen, se vyšvihne k oné 
výšině,
že tisíce prostřednictvím něj naleznou obživu;
komu se podařil velký, vznešený záměr,
spojený rovněž s prestiží, tomu se vyplácí ne-
smrtelnost zde i na věčnosti.
Láska synova osadila tento pomník svému ne-
zapomenutelnému 
OTCI IGNAZI FALGOVI
Narodil se 1742 dne 23. července a zemřel 
1805 dne 21. ledna.

Celková oprava pomníku byla pojata doslovně 
od základů. Pomník byl rozebrán a přeložen 
na nové základy, opatřené izolací proti zemní 
vlhkosti. Poté byly všechny spáry vytmeleny. 
Povrch kamene byl očištěn tlakovou vodou 
a chemicky zpevněn, praskliny vyplněny a chy-
bějící a poškozená místa dotmelena a domo-
delována do původního tvaru. Posléze byla 
provedena lokální barevná retuše tmelených 
míst, aby opravy nebyly patrné a splynuly 
s okolním materiálem. Téměř nečitelná mra-
morová nápisní deska byla z pomníku demon-
tována a podrobena detailnímu prozkoumání, 
aby se podařilo získat celý obsah původního 
nápisu. Text byl počítačově zpracován a z vy-
tvořené grafické předlohy byla zhotovena 
nová nápisní deska. Po barevném zvýraznění 
nápisu byla osazena na pomník místo původní, 
předané do městského muzea. 

Komplexní opravou pomníku se tak podařilo 
zachránit jednu z dosud méně známých a ve-
řejností opomíjených památek a rozluštění ná-
pisu přispělo k obohacení povědomí o význam-
ných osobnostech Trutnovska.

Vlastimil Grof, Ing. Günter Fiedler
odbor rozvoje města a ÚP

Základní škola R. Frimla

Vás srdečně zve na zápis do 1. třídy
19.1. 2012 od 14.30 do 18.00 hod.
20.1. 2012 od 13.00 do 17.00 hod.

Co Vás čeká?
• Setkání s budoucími spolužáky a učiteli
• Plnění pohádkových úkolů
• Seznámení s prostory a vybavením školy

Těší se na Vás milé paní učitelky. 
Vezměte s sebou OP a rodný list dítěte.
Další informace na telefonním čísle 
499 813 073, 603 817 467, e-mail: sko-
la@4zsrf.cz.

Základní škola V Domcích, Trutnov
Milé děti, vážení rodiče,

zveme Vás na Den otevřených dveří
v úterý 10. ledna 2012 od 9 do 16 hodin

s ukázkami florbalového a golfového tréninku
v 11, 12, 13 a 14 hodin.

ZÁPIS do prvních tříd
pátek 20. ledna 2012 od 14 do 18 hodin 
sobota 21. ledna 2012 od 9 do 13 hodin 

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
NABÍZÍ DALŠÍ SLUŽBY:
• logopedickou péči
• předškolní přípravu 
(od února každý týden ve čtvrtek pravidelná 
setkání budoucích prvňáčků i z jiných škol k cí-
lenému odbornému vedení dětí - kurz fonema-
tického uvědomování, 
grafomotorických cvičení, zrakového vnímání 
a matematických představ)

Těšíme se na Vás. 
Vedení školy a pedagogický sbor

Další informace naleznete na www.zsvdom-
cich.cz, tel.: 499 813 076, 602 612 851
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Žáci podnikatelské školy 
opět v Londýně
Na jaře letošního roku navštívili někteří žáci 
Střední odborné školy podnikatelské Trutnov, 
s. r. o., Londýn jako turisté, na podzim se tam 
vrátili jako účastníci čtrnáctidenní odborné stá-
že v různých londýnských firmách a institucích. 
Stalo se tak v rámci mezinárodního projektu 
„Jen teorie nestačí … praxe žáků v zahraničí“ 
z programu Leonardo da Vinci Mobility.

Odborné stáži, kterou žáci absolvovali od 
30.10. do 13.11., předcházel na přelomu srp-
na a září obsáhlý přípravný kurs (v rozsahu 
100 hodin), který zahrnoval jazykovou, kultur-
ní a odbornou přípravu budoucích stážistů. Do 
Londýna nakonec odcestovalo 8 žáků s peda-
gogickým doprovodem. Po dva týdny pracovali 
ve firmách nejrůznějšího zaměření – obchody, 
komunitní centrum, vzdělávací centrum pro 
dospělé. Jejich pracovní náplní bylo např. dopl-
ňování a rovnání zboží, kontrola cen, adminis-
trativní činnosti, příprava školení a konference, 
ale také výuka seniorů na PC, vše samozřejmě 
v anglickém jazyce. Ubytování a stravování 
bylo zajištěno v tamních rodinách, takže stá-
žisté pokračovali ve zdokonalování své anglič-
tiny i mimo pracovní dobu. Víkendy trávili naši 
žáci společně prohlídkami londýnských pamě-
tihodností, zúčastnili se ale i průvodu na osla-
vu volby nového starosty Londýna a večerního 
ohňostroje na řece Temži a dokonce i protestu 
u katedrály sv. Pavla proti chamtivosti politiků 
a finančníků a proti sociální nerovnosti. Domů 
se všichni vrátili nadšeni, obohaceni o mnoho 
nových zkušeností i jazykových dovedností. 
Navíc získali Europass Mobility a certifikát od 
ADC College, která stáže zajišťovala. 
Dejme však slovo samotným stážistům:
„Dva týdny v Londýně pro mě byly opravdu 
velkým přínosem a jsem za tuto možnost velmi 
vděčná. Užili jsme si mnoho zábavy, více po-
znali cizí zemi a její zvyklosti, procvičili si své 
jazykové schopnosti a poznali spoustu nových 
lidí. Už bych nikdy neváhala přihlásit se do po-
dobného projektu.“ (Veronika Malinská)

„Velmi mě bavilo jezdit typickým dvoupat-
rovým červeným autobusem a vlakem, který 
někdy jezdil v podzemí a někdy venku, takže 
jsme nepoznali, jestli jedeme metrem nebo 

vlakem. S rodinou jsme byly nadmíru spoko-
jeny. Bydlení bylo moc hezké, čisté a útulné, 
každý den jsme se tam těšily. Naši dočasní rodi-
če byli moc milí, hodní, stačilo se jen domluvit 
a s ničím nebyl žádný problém. Vzaly jsme si na 
rodinu kontakty, kdybychom tam sháněly ně-
jaké ubytování. Rozhodně bych se k nim ráda 
vrátila.“ (Denisa Kuhnová) 

„Nejdříve se nám nechtělo, ale naštěstí jsme 
nedali na strach, který jsme všichni měli. Byl 
to zážitek na celý život a výborná zkušenost! 
Všichni jsme si to užili, něčemu se přiučili a cizí 
jazyk procvičili (a snad i zlepšili). I cestování do 
práce jsme zvládli, neztratili se a nikomu z nás 
se nic nestalo. Skvělý zážitek – děkujeme!“ (Ni-
kola Hážová)

„Tento projekt byl pro mě opravdu vítaným pří-
nosem. Získané zkušenosti mi nikdo nesebere, 
moc jsem si to užil a ostatním bych doporučil si 
to vyzkoušet také. Za zkoušku nikdo nic nedá, 
a když už by se někomu v Londýně nelíbilo, tak 
ty 2 týdny utečou jako voda.“ (Pavel Kopitz)

„Byla mi přidělena práce v okrajové části Lon-
dýna – Pinner. Pracoval jsem v obchodě Boots, 
což je veliký řetězec drogerie a lékárny. Mojí 
náplní v obchodě bylo doplňování zboží do re-
gálů, zjišťování aktuálních cen zboží a následné 
přeceňování. Takto jsem pracoval po celé dva 
týdny. O víkendu jsme měli volný čas, který jsme 
využili k prohlídce historického centra Londýna. 
Osobně jsem navštívil veliké množství pamě-
tihodností (Monument, Tower, Tower Bridge, 
katedrálu sv. Pavla, British Muzeum, vojenskou 
loď HMS BELFAST atd.) a poznali jsme i kulturu 
a tradice Londýňanů – Halloween, Guy fox night 
s ohňostroji, Mayor´s show 2011 se závěrečným 
velkolepým ohňostrojem nad Temží. Také jsme 
se věnovali velkým nákupům. Celý pobyt jsem 
si na 200 % užil! Získal jsem veliké zkušenos-
ti, i když na zdokonalení jazyka je 14 dní málo. 
Ztratil jsem však ostych mluvit anglicky. A i to se 
počítá.“ (Josef Mádle)

Nezkrácené postřehy stážistů i pedagogické-
ho doprovodu a další informace o projektu 
„Jen teorie nestačí … praxe žáků v zahrani-
čí“, ale i o všech dalších projektech podni-
katelské školy naleznete na webových strán-
kách www.sosptu.cz.

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

120 let pivnice Na Bouchalce
V sobotu 19.11. 2011 se v pivnici Na Bouchalce 
oslavovalo. Aby ne, vždyť právě v tomto měsíci 
uplynulo již 120 let od chvíle, kdy se zde začalo 
čepovat skvělé trutnovské pivo. Která trutnov-
ská hospůdka se může pochlubit tak bohatou 
historií, jakou prošla právě „Bouchalka“? 

A tak se v sobotu 19. listopadu v 18.00 hod. roz-
běhla zábava pro pozvané hosty, jimiž byli bývalí 
zaměstnanci této hospůdky a celá řada věrných 
hostů, v čele s těmi „skalními“. K příjemné poho-
dě všech zúčastněných hrála známá pilníkovská 
kapela „Nešlapeto“. Ačkoli svými vystoupeními 
sklízí úspěchy po celých Čechách, v našem regio-
nu zatím není patřičně doceněna. Na Bouchalce 
však sklidila zasloužený obdiv a uznání. Lokálem 
se nesl zpěv nejen staropražských písní, které 
patří k jádru repertoáru těchto muzikantů, ale 
i celá řada lidových i vpravdě hospodských melo-
dií. A nezůstalo jen u zpěvu. Nadšení hosté vyu-
žili i poměrně malého volného prostoru a s chutí 
si zatancovali. Dlužno říct, že Na Bouchalce to 
muzikantům, a nejen jim, ŠLAPALO na sto pro-
cent. Původně předpokládaný konec zábavy se 
tak protáhl o dvě hodiny. Prezentací svých chut-
ných masných výrobků přispěla ke zdárnému 
průběhu oslavy i trutnovská firma H+H. Jimi do-
dané obložené talíře přišly společně s 12° Krako-
nošem (obojí zdarma) každému k chuti. 

Rok 2011 spěje pomalu ke svém závěru, a tak se 
mnozí ohlížejí, co dobrého jim přinesl. V minu-
lých letech získala „Bouchalka“ již dvakrát 1. cenu 
v soutěži o titul „Hospůdka roku“ - a to je pro 
majitele zavazující. Snaží se, aby služby zůstaly 
stále na dobré úrovni, aby hosté chodili do „své“ 
hospůdky rádi a dobře se zde cítili. Že Vás to pře-
kvapilo? Ptáte se, co návštěvníky láká k pobytu 
právě v tomto lokále? Na to existuje jednoduchá 
odpověď. Ačkoli se jedná o pivnici, je zde příjemně 
vymalováno, vždy čisto, na stolech ubrusy, laska-
vý a vstřícný personál a samozřejmě výtečné, živé 
– nepasterizované – trutnovské pivo Krakonoš.

Že už i na Vás přichází žízeň? Tak na co čeká-
te! Každý žíznivý, který do pivnice Na Bouchalce 
v dobrém přichází, je zde vítaným hostem. A že 
byste se o letité historii této malebné hospůdky 
rádi dověděli víc? I na to jsme mysleli. Na Bou-
chalce je pro Vás připravena zajímavá barevná 
brožura. Dočtete se v ní o historii městské čtvrti, 
v níž se naše pivnice nachází, o budově samé, 
o architektech i majitelích, začíst se můžete i do 
vzpomínek stálých návštěvníků. Pokud jste se 
právě rozhodli uhasit svoji žízeň lahodným zla-
tavým trutnovským Krakonošem nebo Vás pros-
tě jenom žene zvědavost, neváhejte a „PŘIJĎTE 
POBEJT“. Na Bouchalce jste vítanými hosty. 

 -ek-
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Ohlédnutí za rokem 2011 
ve vzdělávací společnosti 
Most k životu, o.p.s.

Společnost Most k životu, o.p.s., i v letošním 
roce pokračovala ve svých vzdělávacích aktivi-
tách – kurzech a seminářích, které realizovala 
pro Úřad práce v Trutnově a v Náchodě, pro 
zaměstnavatele, samosprávu i pro osoby z řad 
veřejnosti, které si chtěly doplnit či rozšířit své 
dosavadní vzdělání.

Od začátku roku 2011 společnost uspořádala 
celkem 6 rekvalifikačních kurzů a 2 běhy po-
radenských činností pro potřeby Úřadů práce 
v Trutnově a Náchodě. Všechny kurzy proběhly 
v Trutnově v našem sídle Mostu k životu, o.p.s., 
Šikmá 300. Z celkového počtu 72 osob, které 
do jednotlivých kurzů v roce 2011 nastoupily, 
jich 71 úspěšně ukončilo a obdrželo osvědčení 
o absolvování kurzu. 
V naší nabídce byly a jsou tyto dlouhodobé 
akreditované kurzy:
- Účetnictví a daňová evidence (150 hodin)
- Mzdové účetnictví a personalistika (190 hodin)
- Základy podnikání (150 hodin)
- Pracovník sociální péče – přímá obslužná 

péče (150 hodin)
Všechny tyto kurzy jsou akreditovány Minister-
stvem školství, mládeže a tělovýchovy České 
republiky a Ministerstvem práce a sociálních 
věcí České republiky.

Společnost v rámci celoživotního vzdělávání 
pracovníků v sociálních službách uspořádala 
celkem 19 jednodenních a dvoudenních semi-
nářů, které absolvovalo celkem 155 osob (té-
mata – Zvládání konfliktů, První pomoc, Péče 
o inkontinentní klienty, Asertivita a empatie, 
Specifika komunikace se seniorem, Psycholo-
gie v přímé praxi s klientem, Syndrom vyhoření 
a duševní hygiena atd.). 
Pokračovala také realizace dvou projektů fi-
nancovaných z Evropského sociálního fondu EU 
a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operač-
ního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
Prvním projektem je realizace rekvalifikačních 
kurzů – pracovník sociální péče, účetnictví 
a daňová evidence, mzdové účetnictví a perso-
nální práce – v rámci veřejné zakázky pro Úřad 
práce v Trutnově.
Společnost, coby dodavatel služeb, se spolupodí-
lela na realizaci dalšího z projektů – Poradenský 
program – Individuální poradenství – pro klienty 
Úřadu práce v Náchodě. Poradenství bylo určeno 
převážně pro dlouhodobě evidované uchazeče 
o zaměstnání a zájemce o zaměstnání.
V rámci dalšího vzdělávání dospělých, i s vyu-
žitím nových progresivních trendů ve vzdělá-
vání, jsme se zúčastnili několika celostátních 
i regionálních konferencí. Již tradičně jsme 
naši nabídku pro další vzdělávání dospělých 
představili při celostátním Týdnu vzdělávání 
dospělých, který proběhl v měsíci listopadu.
Další informace týkající se nabízených vzdělá-
vacích aktivit najdete na našem webu: www.
mostkzivotu.cz 

Příjemné prožití vánočních svátků, šťastný 
nový rok, mnoho štěstí, zdraví, osobních a pra-
covních úspěchů Vám přeje kolektiv pracovní-
ků Mostu k životu, o.p.s.

Všem, kteří nás v tomto roce jakýmkoliv způ-
sobem podpořili a pomohli, velice děkujeme.

Mgr. Michal Bořek
Mgr. Andrea Zvolánková

ZŠ Mládežnická Trutnov 
– Škola plná života

Ohlédneme-li se o několik let nazpět, počítač 
ve škole byl vzácností a připojení k interne-
tu bylo téměř zázrakem. Dnešní žáci v naší 
škole mají zcela jiné podmínky pro výuku. 
I ti nejmenší školáčci mohou využívat počí-
tačovou učebnu. Počítače jsou součástí jejich 
každodenního života, protože na nich pracují 
učitelky přímo ve třídě. Připojení k interne-
tové síti je samozřejmostí, na kterou jsme si 
všichni dávno zvykli.

Vzhledem k tomu, že je naše škola zapojena do 
projektu „Učíme interaktivně“, pedagogové 
1. – 3. ročníků využívají nové metody práce na 
dvou interaktivních tabulích. Mnohé výukové 
materiály si vytvářejí sami přímo pro své potře-
by. Žáci se učí a přitom se baví, nové učivo si 
rychleji osvojují nebo již naučené si zábavnou 
formou opakují. Práce s interaktivní tabulí je 
zajímavá a je to kvalitní zpestření výuky.

Do moderní školy patří i metody aktivního 
učení. Při nich děti přijatelnou a zábavnou 
formou získávají a upevňují si vědomosti, 
znalosti a dovednosti a následně si je akti-
vují. Z nejoblíbenějších jmenujme alespoň 
„housenku, pětilístek, diamant, životabáseň, 
řízené čtení“, a dokonce ani brainstorming 
není pro naše malé děti cizím slovem. Neza-
pomínáme ani na tvorbu projektů, které jsou 
u dětí velmi oblíbené. Do projektového vyu-
čování se s chutí zapojují i rodiče. 

V rámci tvořivého a činnostního učení pracují 
naši žáci s různými zajímavými pomůckami: 
lotem, dominem, stavebnicemi, obrázky, kar-
tičkami, hranoly … 

Dnešní děti už nesedí v lavicích s rukama vza-
du, ale aktivně se podílejí na tvorbě vyučovací 
hodiny. Na naší škole opravdu platí, že je ško-
lou plnou života.

Třídní učitelky 1. – 3. ročníků
ZŠ Mládežnická Trutnov

Brusleníčko, bruslení …
Od 11. listopadu navštěvujeme s dětmi 
z 1. tříd Základní školy Mládežnická v Trutno-
vě školičku bruslení na zimním stadionu. Děti 
bruslení velmi baví a už jsme zaznamenali 
i první úspěchy. Rádi bychom se s vámi poděli-
li o dojmy, které jsme zachytili na fotografiích 
(viz galerie školy – www.zsmltu.cz). 

Chtěly bychom touto cestou také poděkovat 
rodičům a prarodičům, kteří nám pomáhají se 
zavazováním bruslí.

M. Strnadová a K. Brolíková 
tř. uč. 1. ročníků

Mateřský klub ŽELVIČKA
ZS Mládežnická 536, Trutnov 2

Vážení přátelé,
do nového roku vám přeji hodně síly a trpělivos-
ti nejen s vašimi ratolestmi a v neposlední řadě 
přeji také hodně zdraví, protože to nám na kon-
ci roku v Želvičce trošku chybělo. Věřím, že v no-
vém roce nastartujeme klidněji, a tak se na vás 
v Želvičce opět těším již od 2.1. 2012.

Lenka Kuchařová

Pravidelné aktivity
PONDĚLÍ
BUDULÍNEK - 8:30 – 11:30 h 
MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI 
- 10 – 11:30 h - začátek opět od února

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 6 měsíců – 1 rok 

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 (s hlídá-
ním) - aerobní i posilovací blok 

ČTVRTEK
VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
NOTIČKA - od 10 h
STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - 10:30 h - začátek 
opět od února
SVĚTLUŠKY - 16: 30 - 17:30 h - taneční průprava 
pro děti od 4 let. Tančí se bez rodičů.

PÁTEK
VOLNÁ HERNA - 9 – 12 h
ŠIKULKA - od 10 h - výtvarná dílnička pro děti 
a jejich rodiče.
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ - od 9:30 h

Kalendář akcí:
6.1. CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ - pátek od 9:30 h
 - předcvičuje fyzioterapeutka Bc. K. Retková, 
vhodné pro všechny trimestry
18.2. KARNEVAL
20. – 24.2. BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A PO-
TŘEB – jaro, léto

Více informací najdete na našich stránkách 
www.zelvicka.webnode.cz

Trutnovští průmyslováci vyšplhali 
na Sněžku ve světovém rekordu!
Dne 9.12. 2011 ustanovilo družstvo žáků Střední 
průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, nový světo-
vý rekord ve šplhu na Sněžku štafetovým způso-
bem. Při vlastním sportovním výkonu bylo nutné 
dodržet pouze jediné základní kritérium: šplhat 
se muselo pouze na jedné tyči. Cílem bylo v co nej-
kratším čase zdolat štafetovým způsobem celkové 
převýšení 1602 metrů. 
Pro družstvo, čítající na pět desítek sportovců, byla 
připravena tyč měřící 5 metrů. Celý tým se musel 
v co nejkratším čase podělit o 320 pětimetrových 
a jedno dvoumetrové opakování ve šplhu na tyči 
s přírazem nohou, start ze stoje. Nejpodstatnější 
čísla z výsledné statistiky: každý žák šplhal během 
rekordního výkonu přibližně 7krát, jeden šplh na-
horu i dolů trval průměrně 8,4 sekundy. 
Družstvu průmyslovky se podařilo ve finále zdolat 
celkové převýšení 1602 metrů v rekordním čase 
45 minut a 19 sekund. Garant akce Mgr. Petr Kara-
janis, DiS., ověřil u „Agentury Dobrý den“ skuteč-
nost, že tento rekord není oficiálně registrován. 
Díky tomu můžeme tento výkon bez nadsázky 
považovat za český i světový rekord ve šplhu na 
nejvyšší horu České republiky.
Celé družstvo zaslouží uznání za předvedený 
sportovní výkon i dosažený rekordní čas. Podě-
kování patří kolegům ze sekce tělesné výchovy, 
bez kterých by se tato jedinečná akce nemohla 
uskutečnit. Sportovní plány pedagogů a žáků jsou 
jasné! Již nyní začínáme trénovat na 4 807 metrů 
vysoký MontBlanc.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
MLÁDEŽNICKÁ

WWW.ZSMLTU.CZ

pá  20.1.2012   14 - 19 hod. so  21.1.2012    8 - 12 hod.

Zápis do 1. tøíd
K zápisu vezmìte svùj obèanský prùkaz a rodný list dítìte,

popøípadì vyplnìný dotazník k zápisu (je k dispozici na www stránkách školy).

 rozšíøená výuka informatiky 
 a  tìlesné výchovy

školní družina a klub s pestrým programem

až 50 zájmových kroužkù a kurzù 
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pohledy do Minulosti

Nejvýznamnější reformu školství v rakouské mo-
narchii provedla 6. prosince 1774 Marie Terezie 
vyhlášením Všeobecného školního řádu. Zave-
dení obecné šestileté školní docházky (od 6 do 
12 let) zásadně ovlivnilo kulturní a hospodářský 
rozvoj i v Českém království. Školství se mělo po-
stupně stát především záležitostí státní.

Jaká byla úroveň vzdělávání mládeže v Trutnově 
samém? Počátky školního vzdělávání máme tady 
jmenovitě doloženy od konce 15. století. Kroni-
kář Hüttel připomíná jako prvního učitele v na-
šem městě Jana Červeného, přejmenovaného 
vlivem humanismu, jak bývalo módou, na latin-
ské Johanes Rubin. Působil tu od roku 1492. Až 
do roku 1592 potom trutnovský kronikář uvádí 
24 učitelů. V 17. století v době pobělohorské, za 
třicetileté války a po ní dochází k úpadku škol-
ního vzdělávání. Známe jen jedno jméno učitele 
z této doby, kantora Jana Hyana. Ten v roce 1612 
utekl do našeho města z Adršpachu a Trutnov 
ho tenkrát odmítal vrátit. V roce 1693 usilovala 
městská rada o uspořádání vzdělávání vydanou 
instrukcí. Ta určovala, jak se mají děti vyučovat, 
jak s nimi mají učitelé jednat, co od nich mohou 
požadovat, dále pojednávala o učitelských od-
měnách, také o obchůzkách městem s koledami 
dvakrát do roka. Nespokojení učitelé protesto-
vali proti některým těmto opatřením stížnostmi 
u trutnovského děkana. Uváděli například, že pro 
učitele je obcházení domů po městě vysilující, byli 
i proti častému zpívání při pohřbech – po čtyřech 
za sebou v jednom dnu už jenom sípají. 

Do historie vzdělávání na Trutnovsku ničivě za-
sáhly v 18. století prusko-rakouské války o Slez-
sko. Teprve 70. léta tereziánskými a josefínskými 
reformami přinesla zásadní obrat ve školském 
vzdělávání, dosud jen dobrovolném. V roce 1771 

zjistila školní inspekce v našem městě tyto výsled-
ky: Ze 144 domů vnitřního Trutnova a 151 domů 
na jeho předměstích docházelo do školy pouze 
67 dětí. Ze 45 chlapců se učil latině 1, čtení, psaní, 
počítání a hudbě 12, jenom čtení, psaní a počítá-
ní 4, čtení a psaní 21, čtení 1, slabikování a čtení 
také pouze 1 a slabikování 5. Z 22 dívek se 1 učila 
hudbě, čtení a psaní 7, čtení 4, slabikování a psaní 
5, slabikování 1, poznávání písmen 4.

V roce 1771 byla ve Vídni a v hlavních městech 
monarchie otevřena první tzv. normální čtyřtříd-
ní škola. Vyučovalo se v ní náboženství, čtení, 
psaní a počítání, geometrie, nauka o zeměděl-
ství a vedení domácnosti, zeměpis a historie, 
stavební umění, mechanizace, kreslení a rýso-
vání. Naše město v této době žádalo už poně-
kolikáté o zřízení latinské školy. O rok později 
7.7.1775 se snažilo získat souhlas císaře Josefa 
II., když ocenil při selském povstání 1775 účast 
našeho města, ale marně. Stará trutnovská ško-
la vedle fary zůstávala stále ještě v úpadku. Její 
sbor tvořili rektor, kantor a školmistr. Ti kromě 
štoly (církevní poplatky za různé obřady) dostá-
vali: rektor 70, kantor 60 a školmistr 40 zlatých 
z obecních prostředků. Ve všech farnostech pod-
le školské reformy se měly zřizovat jedno nebo 
dvoutřídní triviální školy s výukou čtení, psaní 
a počítání. Kromě náboženství se v nich také už 
učilo různým hospodářským dovednostem pod-
le převládající krajové výroby. V Podkrkonoší 
to bylo lnářství. Ke zřízení školy dochází v roce 
1774 i v Markoušovicích, které si vyžádaly sou-
hlas k vyhledání vhodného učitele a postavení 
menšího školního stavení. Obec také žádá, aby 
jí město bezplatně poskytlo potřebné dřevo na 
stavbu a k jejímu vytápění.

Antonín Just

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

sport

Soutěž v PPP pro žáky 
základních škol 23.11. 2011
Jako každý rok koncem listopadu, i letos jsme 
pořádali soutěž v předlékařské první pomoci pro 
žáky základních škol. Do soutěže, která má dvě 
kategorie, se přihlásilo 12 tříčlenných družstev. 
8 družstev starších žáků (6. – 9. třída ZŠ) a 4 druž-
stva mladších žáků (1. – 5. třída ZŠ). Účastníci byli 
nejen z trutnovského okresu, ale také z Jaromě-
ře a České Skalice. Je nám líto, že z Trutnova se 
účastnila pouze jedna škola. Vlastní soutěž pro-
bíhala ve středu 23.11. 2011. S organizací tento 
rok pomáhali žáci třídy ZA3. 
Pro vyplnění čekání jsme pro soutěžící připravili 
ukázky maskování v tělocvičně. Další aktivitou 
byly ukázky resuscitace, aplikace injekcí (žáci si je 
mohli sami vyzkoušet) a měření krevního tlaku.
Soutěžní úkol pro mladší:
Při běhu v lese zakopla 17letá dívka o kořen stro-
mu a upadla. Krvácí z nosu a na dlaních obou 
horních končetin má odřeniny, které lehce krvá-
cejí. Dívka naříká, chodí, puls 80´.
Soutěžní úkol pro starší:
Nedaleko SZŠ došlo k dopravní nehodě jedno-
ho auta, ve kterém seděly dvě dívky. Řidička na 
kluzké vozovce nezvládla řízení, dostala smyk 
a narazila do stromu. V oblasti levého předloktí 
si způsobila řeznou ránu od vysypaného skla, ze 
které vystřikuje jasně červená krev. Dívka chodí 
a snaží se krvácení sama zastavit. Je bledá, zpo-
cená, puls 110´, má žízeň. Spolujezdkyně zmate-
ně chodí kolem auta, nepamatuje si, co se stalo, 
a v oblasti čela má tržnou ránu. Stěžuje si na 
bolest břicha.
Kritéria hodnocení: správnost ošetření, posloup-
nost kroků, souhra v týmu, šetrnost ošetření, 
uklidnění zraněného, bezpečnost a ochrana 
zdraví při vlastním ošetření, další zajištění zraně-
ného (přivolání lékařské záchranné služby)
S modelovými situacemi a testem se jednotlivá 
družstva vypořádala různě. Někteří dokázali 
poskytnout adekvátní PP, uklidnit zraněného 
a poradit si i s organizací v týmu. Nejlépe to 
dokázali žáci z Malých Svatoňovic (a to v obou 
kategoriích), kteří si počínali velmi profesionál-
ně. Jiní pracovali zbrkle, nevěděli, jak zranění 
správně ošetřit, co mají dělat, jak si práci rozdělit 
a zorganizovat, ale těch bylo opravdu minimum. 
Musím říct, že rok od roku úroveň soutěžících 
stoupá. Bodově byla hodnocena nejen vlast-
ní modelová situace, ale také test, který psalo 
celé družstvo. Při rovnosti bodů mezi družstvy 
byli hodnoceni jako lepší ti, kteří dosáhli více 
bodů při vlastním ošetření. Vlastnímu vyhlášení 
výsledků předcházely ukázky správného ošetře-
ní modelových situací, které předvedly vítězky 
školního kola soutěže PPP.

Eva Havelková

30.11. 2011 vstoupila ZŠ kpt. 
Jaroše, třída 6. A, do projektu 
KRNAP „Bodlinka u nás“.
Děti pečují o malého ježka, který by v přírodě 
nepřežil zimu. Pro tyto účely bylo nutné vyrobit 
ohrádku a „domeček“ pro ježka. Mnohokrát 
děkujeme za pomoc rodičům dětí 6. A, zvláště 
panu Součkovi a panu Burešovi.

Florbal – 2. liga dorostenců 
a 2. liga juniorů
Dorostenci
Po loňské sezóně, kterou trutnovští dorostenci 
vyhráli (postup si z finančních důvodů nemohli 
dovolit), se s napětím očekával vstup do nové 
soutěže. Oslabeni o řadu hráčů, kteří postoupi-
li mezi juniory, ale zároveň „posíleni“ staršími 
žáky, jsme byli zvědavi, jak zvládnou letošní mi-
strovskou soutěž. Dle uvedených výsledků (níže) 
je vidět, že vstup do 2. ligy se dorostencům pove-
dl. FBC Trutnov zaujímá druhou příčku družstev. 
V jednotlivcích se zatím daří Krulišovi, Mikšov-
skému a Pelcovi.
Tabulka 2. ligy dorostu:
FBC Peaksport Litomyšl, FBC Trutnov (DTJ), Orel 
Přelouč, FbK Kostelec nad Orlicí, TJ Sokol Dobruš-
ka, TJ Sokol Dvůr Králové n. L, FBC Hradec Králo-
vé, TJ Lubná, F.B.C. Nové Město nad Metují, FTC 
Vysoké Mýto, Kupflorbalku.cz Team DK.

Junioři
V druhé lize juniorů se očekávala velká vyrovna-
nost týmů, což se hned v prvních kolech potvr-
dilo. Trutnovští junioři prošli velkou obměnou 
kádru, a tak se sestava teprve začínala sehrávat. 
Trutnovským se start sezóny moc nepovedl, což 
dokazují výsledky a místo v tabulce. Trutnov za-
ujímá devátou příčku. V jednotlivcích se daří To-
mešovi a Vymlátilovi.
Poslední letošní zápasy se odehrály v hale až 
v Sezimově Ústí. Ze závěrečného dvojzápasu 
jsme přivezli polovinu bodů.
První utkání s Táborem jsme po vyrovnaném boji 
zvládli úspěšně a zvítězili 4:1. Branky vstřelili 

Vymlátil, Juhász, Vít, Souček. 1. Fbk Tábor : FBC 
Trutnov (DTJ) - 1:4 (1:1, 0:2, 0:1)
Druhý zápas s Hradcem Králové se vyvíjel velice 
slibně a vedení 2:0 dávalo naději našim juniorům 
na plný zisk 3 bodů. Obě družstva byla vyrovna-
ná, nastřelených tyček bylo na obou stranách ne-
počítaně. Rozhodčí na nás měli daleko přísnější 
měřítko. Vítězný gól soupeře padl vteřinu před 
koncem zápasu. Branky za Trutnov vstřelili Kruliš 
a Juhász. FBC Snipers Hradec Králové : FBC Trut-
nov (DTJ)  - 3:2 (0:1, 0:1, 3:0).
Touto cestou chceme poděkovat všem sponzo-
rům, kteří podporují trutnovský florbal, a záro-
veň bychom chtěli jménem celého FBC Trutnov 
popřát všem příznivcům florbalu příjemné proži-
tí vánočních svátků a šťastný nový rok.

O příštím programu Vás budeme průběžně in-
formovat. 

-ph-

LEDNOVÝ PROGRAM LIGOVÝCH 
BASKETBALISTEK
Basketbalistky Kary Trutnov vyhrály základní 
skupinu A Středoevropské ligy a postoupily do 
Final Four této evropské soutěže, které se usku-
teční 21. - 22. ledna. Rovněž v nejvyšší české sou-
těži se drží na špici tabulky. Skvělých výsledků 
dosahují také trutnovské starší dorostenky, které 
společně s celkem Frisco Brno vedou po polovině 
soutěže extraligu! Přijďte se podívat na zápasy 
v hale ZŠ Komenského. Kompletní program na-
jdete na www.bktrutnov.cz.

sobota 7.1. 17:30 hod. – Kara Trutnov - Slovanka MB
sobota 14.1. 17:30 hod. – Kara Trutnov - Pardubice
sobota 28.1. 17:30 hod. – Kara Trutnov - VŠE Praha
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Krkonošská 70 Kooperativy 
v novém „hávu“
Krkonošská 70, K-70, je jeden z nejstarších 
běžeckých závodů v Evropě. Tradiční závod 
družstev v běhu na lyžích na 70 km, který 
pořádá TJ Lokomotiva Trutnov, letos odstar-
tuje 3.3. 2012 již po 57. a  poprvé otevře své 
startovní pole i jednotlivcům, a to ve spojení 
se seriálem „STOPA PRO ŽIVOT“. V historii 
závo du se na trať K-70 vydalo již neuvěřitel-
ných 100 000 závodníků! A předchůdci těch-
to závodů po hřebenech Krkonoš byli třeba 
i nerozluční přátelé Hanč a Vrbata, kteří se po 
krkonošských vršcích proháněli v závodním 
tempu už na počátku minulého století.
V dřívějších letech závodily desetičlenné hlíd-
ky klasickou technikou na trati vedoucí po 
hlavním hřebeni Krkonoš. V současné době 
závodí pouze pětičlenná družstva a jezdí se 
volnou technikou po krkonošské magistrále. 
Trať nejdelšího závodu vede ze Skiareálu Sva-
tý Petr v okolí vrcholů Stoh, Liščí hora, Černá 
hora a vrací se zpět do zázemí ve Špindlerově 
Mlýně. Po kratších trasách (50 km a 25 km) 
se letos jako hlídky mohou na běžkách pustit 
i jednotlivci. Stačí se postavit do startovního 
koridoru vždy 45 minut po startu družstev. Na 
pozadí krásné krkonošské scenérie vás čekají 
strmé kopce, táhlé rovinky i vtipné sjezdy.
Každý účastník závodu obdrží pamětní di-
plom a malou cenu za účast. První tři jednot-
livci a družstva v každé kategorii obdrží ceny, 
diplom a vítěz pohár, stejně jako na všech 
ostatních závodech série Stopa pro život. 
Vítězové v kate goriích družstev navíc obdrží 
finanční odměnu.
Letos je Krkonošská 70 v seriálu Stopa pro 
život nováčkem. Pořadatelé věří, že díky spo-
jení svých letitých organizačních zkušeností 
s komfort ními podmínkami, které organizá-
toři SPŽ dokážou zajistit, přilákají další fa-
noušky zimy na úzkých prkýnkách. Vždyť Kr-
konošská 70, to je mezi zim ními závody stejný 
pojem jako Jizerská 50!

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

www.lokotrutnov.cz informuje

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
BRUSLENÍ O VÁNOČNÍCH SVÁTCÍCH

23.12. 2011   Pátek  9.00 – 15.30 hod.
25.12. 2011   Neděle  9.00 – 15.30 hod.
26.12. 2011   Pondělí  9.00 – 15.30 hod.
27.12. 2011   Úterý  9.00 – 15.30 hod.
28.12. 2011   Středa  9.00 – 15.30 hod.
29.12. 2011   Čtvrtek  9.00 – 15.30 hod.
30.12. 2011   Pátek  9.00 – 15.30 hod.
31.12. 2011   Sobota  9.00 – 15.30 hod.
2.1. 2012  Pondělí  9.00 – 15.30 hod.

Zimní stadion
Děkujeme všem návštěvníkům za přízeň v roce 2011 
a věříme, že si i v roce následujícím najdete čas a při-
jdete si zabruslit na veřejné bruslení, které je pro Vás 
a Vaše děti každý všední den od 08.00 do 14.30 hod., 
o víkendech pak dle aktuálního rozpisu. Opět je zde 
možnost individuálně si pronajmout ledovou plochu. 
Sledujte aktuální změny na http://www.lokotrutnov.cz/
sportovni-zarizeni/zimni-stadion

Krytý bazén
Změny v provozu krytého bazénu a sauny v Trutnově o vánočních svátcích
Den/datum Důvod změny

provozních hodin
BAZÉN
čas pro veřejnost

SAUNA, FITNESS
čas pro veřejnost

leden - prosinec 2012
Plávání veřejnosti rozšířeno na 8.00 - 13.00 (k dispozici vždy minimálně 1 dráha)

Pátek 23.12. 2011 Vánoční prázdniny
5.45 - 21.00

8.00 - 10.00 (4 dráhy obsazeny)
Sauna + fitness beze změn

Sobota 24.12. 2011 Vánoční prázdniny, Štědrý den 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00
Neděle 25.12. 2011 Vánoční prázdniny, 1. svátek vánoční 10.00 - 18.00 Sauna + fitness beze změn

Pondělí 26.12. 2011 Vánoční prázdniny, 2. svátek vánoční
9.00 - 20.00

bez aquarobicu
17.00 - 19.00 (4 dráhy obsazeny)

Sauna + fitness beze změn

Úterý 27.12. 2011 Vánoční prázdniny
5.45 - 13.00 14.00 - 21.00

8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
17.00 - 19.00 (4 dráhy obsazeny)

Sauna + fitness beze změn

Středa 28.12. 2011 Vánoční prázdniny

5.45 - 13.00
14.00 - 15.00 (důchodci)

15.00 - 21.00
8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
17.00 - 19.00 (4 dráhy obsazeny)

Sauna + fitness beze změn

Čtvrtek 29.12. 2011 Vánoční prázdniny
5.45 - 13.00 14.00 - 21.00

8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
17.00 - 19.00 (4 dráhy obsazeny)

Sauna + fitness beze změn

Pátek 30.12. 2011 Vánoční prázdniny
5.45 - 13.00  14.00 - 21.00

8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
17.00 - 19.00 (4 dráhy obsazeny)

Sauna + fitness beze změn

Sobota 31.12. 2011 Vánoční prázdniny, Silvestr 10.00 - 14.00 10.00 - 14.00
Neděle 1.1. 2012 Vánoční prázdniny 14.00 - 18.00 14.00 - 18.00

Pondělí 2.1. 2012 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
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3. 3. 2012
Krkonošská 70

Kooperativy

GENERÁLNÍ PARTNER

HLAVNÍ PARTNER PARTNEŘI PARTNEŘI ZÁVODU ORGANIZÁTOR

MÍSTO KONÁNÍ:
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr

ZÁVODY:
Závod jednotlivců – volná technika
25 km, 50 km – start 8:45 

Závod hlídek – volná technika
25 km, 50 km, 70 km – start 8:00

PŘIHLÁŠKY:
On-line do 27. 2.
na místě 2. 3. 14:00 –21:00 
3. 3. 6:00-7:00

REGISTRACE A INFORMACE 
O ZÁVODĚ:
www.stopaprozivot.cz
www.lokotrutnov.cz

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Krkonosska 70.qxd  8.12.2011  11:08  StrÆnka 1

Plavání kojenců a batolat 

Nové kurzy plavání kojenců a batolat od šesti měsíců 
pořádá Plavecká škola TJ LOKO v trutnovském krytém 
bazénu od prosince 2011. Informace a přihlášky: N. Lisá, 
736 677 236, lisa@lokotrutnov.cz 

Plavání rodičů s dětmi 3 - 5 let

čtvrtek 17.00 - 18.00 a 18.00 - 19.00 od 5.1. 2012
Přihlášky: J. Mošna, 603 441 334 
Průběžně je možno se hlásit do plaveckých přípravek 
– více www.lokotrutnov.cz
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Víkendová lyžařská a snowboardová 
akademie s dopravou
Svěřte své juniory do víkendové lyžařské a snow-
boardové akademie s kompletním servisem. Na po-
drobnosti jsme se zeptali vedoucího akademie pana 
Michala Bavora.
Jak vlastně vnikl nápad s víkendovou akademií?
Již skoro devět zim pořádá lyžařská škola dopo-
lední lyžařské kurzy pro trutnovské mateřské školy 
tzv. na klíč. První přišla s nápadem MŠ V Domcích 
a postupně se přidávaly další. V současné době jez-
dí lyžovat téměř všechny MŠ nejenom z Trutnova. 
Jak děti rostly, přišel požadavek na kurzy ze stra-
ny základních škol rozšířený o výuku snowboardu. 
A najednou máte doma lyžaře či snowboarďáka, 
kterému se moc nechce na hory s rodiči a spíš chce 
jezdit s kamarády. Proto jsme přišli s nápadem na 
víkendovou lyžařskou či snowboardovou akademii 
s kompletním servisem.
Co znamená kompletní servis?
Kompletní servis znamená, že rodiče budou mít jen 
minimum starostí. Objednat v průběhu týdne místo 
pro své dítě, ráno je dovést k místu odjezdu a odpo-
ledne si je zase vyzvednout. Děti nastoupí do připra-
veného skibusu, kde se jich ujmou vedoucí pracovník 
a instruktoři akademie, a společně odjedou do Ski-
parku Černý Důl, kde je pro děti připraveno komplet-
ní zázemí a program. Celý den se budou děti ve dvou 
výukových blocích a ve skupinkách vždy pod dohle-
dem instruktorů zdokonalovat v lyžařském nebo 
snowboardovém umění a o společné přestávce na 
oběd proberou vše ostatní. Ke kompletnímu servisu 
patří neustálý dohled instruktorů, vyhřívané zázemí 
pro převléknutí, automaticky přilba a po celý den čaj, 
kompletně vybavená půjčovna, jízdné na lyžařských 
vlecích a následně cesta vyhřátým skibusem domů.
Akademie je tedy určena jen pro děti?
Akademie je zaměřena především na děti z Trutno-
va a nejbližšího okolí, které již prošly našimi kurzy 
v rámci mateřské nebo základní školy a jsou již mi-
nimálně mírně pokročilé v lyžařských nebo snowbo-
ardových dovednostech. Samozřejmě nemusí to být 
jen naši absolventi, ale i všechny ostatní děti, které 
jsou mírně pokročilé a v základu samostatné, tedy 
ve věku cca 6 - 12 let. 
Jak je možné si zarezervovat místo v akademii 
a jaká je cena?
Vzhledem k omezenému počtu míst, a to především 
z důvodu bezpečnosti, bude ihned s vypuknutím 
zimní sezóny ve Skiparku Černý Důl v provozu re-
zervační telefonní číslo 736 152 077. Na tomto te-
lefonu se zájemci dozví veškeré podrobnosti a hlav-
ně si mohou pro své dítě zarezervovat místo. Další 
podrobnosti budou aktuálně na www.ski-academy.
cz v sekci "víkendová akademie s dopravou", kde je 
také možné provést rezervaci. Pro nástup do skibu-
su bude v Trutnově určeno jedno nástupní a výstup-
ní místo, a to zase především z důvodu bezpečnosti. 
Cena za jeden den akademie bude v rozmezí 500 
- 650 Kč. Rozmezí ceny je z důvodu požadavku např. 
na oběd nebo půjčovnu vybavení.
Cena tedy obsahuje vše? A jak je to s pojištěním?
Cena je konečná a obsahuje dopravu tam a zpět, 
dopolední/odpolední výukový blok, jízdné na ly-
žařských vlecích, celodenní pitný režim - teplý čaj, 
přilbu, zázemí k převléknutí a dle požadavku oběd 
nebo půjčovnu vybavení. Co se týká pojištění, v sou-
časné době se dokončuje kompletní pojištění u trut-
novské Kooperativy včetně dopravy.
Takže vše je připraveno?
Ano, vše je připraveno. Kdy to bude a odkud poje-
deme, se můžete dozvědět hned, jak napadne první 
sníh, na informačním telefonu 736 152 077 nebo in-
ternetových stránkách www.skiacademy.cz

Akce SKBU Trutnov 
(do 30.6. 2012)
od 3.1. 2012 - Nábor do oddílu SEBEOBRANA – 
od 15 let, každé úterý a čtvrtek od 18.30 hod.
od 18.1. 2012 - Sebeobrana pro ŽENY – kurz 
praktické sebeobrany pro ženy, každou středu od 
18.30 do 20.00 hod. (18.1., 25.1., 1.2., 8.2., 15.2.)
23.1. 2012 - Obranné spreje a elektrické para-
lyzéry – přednáška s ukázkami použití a s mož-
ností vyzkoušet si účinky těchto obranných pro-
středků, od 18.00 hod.
od 1.2. 2012 - Nábor do oddílu KARATE – od 
5 let, každé pondělí a středa od 16.00 hod.
11.2. 2012 - Praktická sebeobrana – pro muže 
i ženy, od 9.00 do 12.00 hod.
4.3. 2012 - Velká cena Trutnova v karate – Spor-
tovní hala ZŠ Mládežnická Trutnov HSM, od 
10.00 hod.
10.3. 2012 - KARATE pro život – karate jako jed-
noduchá a účinná sebeobrana, od 9.00 do 12.00 
hod.
od 14.3. 2012 - Teleskopický obušek – každou 
středu od 18.30 do 20.00 hod. (14.3., 21.3., 28.3., 
11.4., 18.4., 25.4., 2.5., 9.5.)
28.4. 2012 - Praktická sebeobrana – pro muže 
i ženy, od 9.00 do 12.00 hod.

Více na www.skbutrutnov.cz 

ZUMBA TRUTNOV 
Zveme Vás na pravidelné hodiny ZUMBY 
v Trutnově. Tělocvična ZŠ Mládežnická 
každou neděli od 17.00 do 18.00 hodin. 
60 Kč/h (50 Kč/h – permanentka), děti do 
12 let s rodiči – 30 Kč/h. Informace: Pavlí-
na Nosková, instruktorka s licencí Zumba 
fitness a aerobik, tel.: 723 419 937, e-mail: 
zumbapavlina@centrum.cz, www.zumba-
pavlina.cz.

ODDÍLY
          Plavání

V Trutnovském bazénu padlo 10 českých rekordů. 
Domácí získali tři medaile
Sto sedmdesát závodníků z padesáti oddílů se před-
stavilo o víkendu v místním bazénu při Zimním mis-
trovství České republiky třináctiletých žáků. Šampio-
nát ročníku 1998 přinesl deset překonaných českých 
rekordů a tři medaile pro domácí oddíl TJ Loko FM 
Servis. Stříbro a bronz se zrodily ve štafetách, jediné 
individuální umístění na stupních vítězů vybojovala 
Barbora Suková na 800 metrů volný způsob.
„Bylo to zatím její nejlepší mistrovství v kariéře,“ 
chválil trenér Pavel Pokorný svou svěřenkyni, kte-
rá přidala ještě další dvě umístění na čtvrté příčce 
a třikrát skončila pátá. „Každý start měla do pátého 
místa, což v té konkurenci, která tady byla, je výbor-
ný výsledek,“ dodal kouč. Výborně si podle něj ved-
la i Alena Füllsacková. „Medaili sice nezískala, ale 
také měla několik umístění do desítky,“ kvitoval její 
výkony. Obě trutnovské závodnice plavaly disciplíny 
vesměs v osobních rekordech.
Více: www.lokotrutnov.cz

Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Nabídka psů z útulku
06-131. pes, kříženec ohař, stáří cca 7 let
06-135. pes, kříženec kokr, stáří cca 8 let
07-084. pes, kříženec NO, stáří cca 6 let
08-170. pes, kříženec NO, stáří cca 6 let
08-195. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
09-020. pes. kříženec, stáří cca 6 let
09-123. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
10-059. pes, kříženec,  stáří cca 7 let
10-083. pes, pitbull, stáří cca 4 roky
10-098. pes, kříženec, stáří cca 6 let
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
11-096. fena, kříženec NO, stáří cca 2 roky
11-097. fena, angl. kokr, stáří cca 7 let

11-119. pes, kříženec, stáří cca 1,5 roku
11-121. fena, NO, stáří cca 8 let
11-123. fena, boxer, stáří cca 8 let
11-124. fenka, kříženec, stáří cca 1 rok
11-125. fena, beagle, stáří cca 3 roky
11-128. pes, kříženec rotvajler, stáří cca 1 rok
11-131. fena, NO, stáří cca 2 roky
11-132. pejsek, kříženec, stáří cca 5 měsíců
11-134. fenka, kříženec, stáří cca 3 měsíce
11-136. fena, kříženec pitbull, stáří cca 1 rok

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombino-
vanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti vete-
rinárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení 
poplatku 500,- Kč dostanou i očkovací průkaz 
a jsou po dobu tří let osvobozeni od placení po-
platku ze psa.

V případě nalezení opuštěného nebo zatoulané-
ho psa můžete kdykoliv zavolat Městskou poli-
cii 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

nabídka opuŠtěnýCh psŮ

11 - 134

11 - 132


