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„Šťastné nové dobrýtro, k větší potěše
Vaší Milosti přichází ten vzkaz …!“
Trutnov - město draka; největší obchodní, průmyslová, sportovní, turistická a kulturní metropole v českém severovýchodním příhraničí;
dlouholetý i novodobější partner pro řádku
evropských měst, především polských, německých a také jednoho slovenského. Již v dávnější historii byl díky svému strategickému významu a poloze „pasován“ na jedno z českých
královských věnných měst.
„Šťastné nové dobrýtro, k větší potěše Vaší
Milosti přichází ten vzkaz …!“
Ano, i mezi městy uzavíraná a rozšiřovaná
společenství a partnerství přinášejí zpětně do
života každého jednotlivého z nich mnoho
nesporných výhod, které se nechají výstižně

symbolicky shrnout do známého dopravního
sloganu „vidět a být viděn“ … Dobrovolný
svazek obcí Královská věnná města již druhým
rokem realizuje projekt „Královská věnná
města známá, ale nepoznaná …“, financovaný z Evropské unie v rámci ROP NUTS II Severovýchod a zaměřený na propagaci svazku.
Samé dobré zvěsti …
Navštivte nové webové stránky svazku www.
vennamesta.cz. Poznáte nové logo, ale i plánované projekty, které svazek čekají, najdete
tu i přehledný kalendář akcí na celý rok. Návštěvníci veletrhů cestovního ruchu v Brně,
Bratislavě a Praze měli možnost získat nově
vytištěné propagační materiály – Kulturní ka-

28.2. 2012
lendář akcí v roce 2012 a barevnou, fotografiemi a informacemi nabitou brožuru Brány
královských věnných měst otevřené …, která
podrobně seznamuje s tím „nej“, co nabízejí
členská města sdružení. Chcete-li dané materiály získat, najdete je v informačních centrech
jednotlivých měst.
Pro rytíře na všech kolečkách …
Velká prezentace čeká Královská věnná města
na veletrhu Infotour a cykloturistika ve dnech
16. - 17. března v královéhradeckém Kongresovém centru ALDIS. I odtud si můžete nové
materiály odnést, včetně toho nejnovějšího –
Brány královských věnných měst otevřené ...
královským rodinám. Všechny tři brožury budou na veletrhu slavnostně pokřtěny. Každé
město se vám představí zvlášť v samostatném
stánku. Jednotné stánky pořízené v rámci
projektu měly svoji premiéru na Martinském
jarmarku v Novém Bydžově v listopadu loňského roku. O překvapení jistě nebude nouze,
přijdete-li, možná se setkáte s královnou Eliškou, Krakonošem či sestrou Bohuslava Martinů Marií a řadou dalších jak „mýtických“, tak
i historicky doložených postav. Stále početnější řady cykloturistů a in-line bruslařů si přijdou
na své na nových okruzích a stezkách (ve městech samých, ale i v jejich okolí) – propagační
materiál pro ně vyjde ještě na jaře.
Ještě buď ve střehu …!
A kontrolní otázka na závěr. Umíte vyjmenovat všechna Královská věnná města? Malá nápověda, celkem je nás 9!
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

První občanka města v roce 2012
Již tradičně předal starosta města Mgr.
Ivan Adamec dne 20. února t. r. pamětní list, finanční dar ve výši 5 tisíc korun
a květiny mamince první letošní občanky
města Trutnova Nikoly Bergerové. Ta je
v pořadí již 13. miminkem, kterému se
dostalo tohoto přivítání do života.

Najdete v tomto čísle:
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Přeshraniční spolupráce se vyplácí
Vedení gminy Lubawka a města Trutnova
se již v minulém volebním období domluvila na přípravě a realizaci společného přeshraničního projektu „Kulturní setkání na
česko-polských hranicích“. Cílem polského
partnera je přestavět a modernizovat tamní
kulturní dům s knihovnou, publikovat místní kulturní a historické památky a tradice,
oživit v polském příhraničí předpokládanou trasu, kudy se ubíral J. A. Komenský
do exilu, a pořádat ve spolupráci s městem
Trutnovem společné výstavy a workshopy.
Vedení našeho města plánuje v dosud nevyužívaných suterénních prostorách budovy
ZUŠ ve Školní ulici využít iniciativu občanského sdružení „Trutnov – město draka“
a zřídit zde Galerii draka. Cílem je vytvořit
odpovídající prostory, kde by občané města, hlavně předškolní a školní děti a mládež,
samy nebo v doprovodu a za spoluúčasti rodičů, mohly alternativně trávit volný
čas a volnou formou se vizuálně seznámit
a „pracovat“ s bájnými počátky města.

V současné době je připravováno výběrové řízení na zhotovitele stavební obnovy
prostor ve Školní ulici, samotné stavební
práce jsou plánovány na léto a na podzim.
Předpokládáme, že Galerie draka přivítá
první návštěvníky v listopadu tohoto roku.
Město Trutnov a polský partner se do realizace projektu pouštějí s ohledem na příslib
dotace, neboť společný projekt pod reg.
č. PL.3.22/2.2.00/09.01575 bude finančně
podpořen ve výši cca 85 % z prostředků EU
a kromě toho cca 5 % ze státního rozpočtu.
Ing. Günter Fiedler
odbor rozvoje města a ÚP

Spolupráce bude popularizována rovněž
prostřednictvím turistických a informačních
středisek na obou stranách hranice, neboť
očekáváme zvýšený zájem turistů o vše, co
souvisí s tematikou draka, kterého má Trutnov jako jedno z mála měst a obcí ve střední
Evropě ve svém znaku.

8. ročník literární soutěže pro mladé autory TRUTNOVSKÝ DRAK.
Cíl soutěže: Prostřednictvím autorské
tvorby aktivovat zájem o literaturu a dění
kolem nás.
Podmínky účasti: Původní – dosud nepublikovaný – autorský text poezie, prózy či
dramatu (připojte titul příspěvku, své
jméno a příjmení, datum narození, adresu bydliště, telefon, školu a třídu – týká-li se Vás), téma volné (zvlášť oceníme
nejlepší příspěvky s tématem či motivem
Trutnova, jeho symbolů nebo výročí), maximální rozsah 5 básní nebo 5 strojopisných stran A4 v případě prózy či dramatu.
Soutěžící budou rozděleni do dvou věkových kategorií:
I.
II.
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15 – 18 let,
19 – 30 let.
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Významné životní jubileum, sedmdesáté narozeniny, oslavil v sobotu 4.2. 2012 profesor
PhDr. Vladimír Wolf, historik a vysokoškolský
profesor.
Narodil se v Jaroměři. Vystudoval Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olomouci. V roce 1965 nastoupil do trutnovského
muzea, kde působil jako historik. Pro své politické názory musel v roce 1970 odejít. Pak
pracoval jako dělník Archeologického ústavu
ČSAV, dělal archiváře v Texlenu Trutnov, po
roce 1989 působil v městském zastupitelstvu. Od roku 1991 dodnes učí na vysokých
školách. V roce 1999 se stal děkanem Pedagogické fakulty Univerzity v Hradci Králové.
V červnu 2007 dostal za více než čtyřicetileté působení ve prospěch kulturního rozvoje
města Trutnova a poznávání jeho historie
Čestné uznání rady města.
Do dalších let přejeme profesoru Wolfovi
mnoho zdraví a úspěchů v osobním i profesním životě.
- rl -

Zároveň tím Trutnov umožní prohloubit
kontakty a pořádat workshopy, kulturní,
vlastivědné a jiné popularizační akce nejen
společně s partnerem projektu, ale rozvíjet
obdobnou spolupráci s dalšími partnerskými městy a zájemci. Formou informačních
tabulí instalovaných v terénu dojde k propojení naší a polské části naučné trasy
a propojení projektu vůbec.

Trutnovský literární klub
a občanské sdružení
Trutnov – město draka vyhlašují

Profesor Vladimír Wolf
oslavil sedmdesátiny

Foto: Miloš Šálek

Trutnovské vinařské
slavnosti 2012

Uzávěrka soutěže a vyhodnocení: Soutěžní příspěvky zasílejte nejpozději do 31.8.
2012 na e-mail: tudrak.tlk@seznam.cz.
Slavnostní vyhodnocení soutěže spojené
s autorským čtením ukázek oceněných
prací proběhne v pátek 26.10. 2012 ve
Staré radnici na Krakonošově náměstí od
17.00 hodin.
Nejlepší práce jednotlivých kategorií
v rámci vymezených literárních druhů budou odměněny knižními cenami v hodnotě 700 – 1000 Kč, nejtalentovanější
počin roku Cenou Jaroslava Hofmana,
nejhodnotnější trutnovská tematika Cenou občanského sdružení Trutnov – město draka a budou publikovány v místním
tisku a internetových médiích.
Upozornění: Posuzování prací bude probíhat anonymně!
Své osobní údaje počínaje jménem proto
uvádějte na samostatnou stránku až na
úplný závěr svého příspěvku.
Na Vaše umělecké texty se těší Trutnovský
literární klub a občanské sdružení Trutnov – město draka.

Občanské sdružení Přátelé dobrého vína nezahálí ani v tuhé zimě. V plném proudu příprav je již 8. ročník Trutnovských vinařských
slavností, který se v letošním roce uskuteční
v sobotu 26.5. 2012, tradičně v prostorách
historické trutnovské radnice a na Krakonošově náměstí. Přátelé dobrého vína chystají
pro slavnosti opět několik novinek. Jednoznačně tou nejdůležitější je rozšíření sortimentu nabízených vín. V rámci ochutnávky
budou mít návštěvníci příležitost poznat
zahraniční vína, např. portugalská nebo rakouská. Hlavní část vín, prezentovaných na
oblíbené oslavě vín pod vrcholky Krkonoš,
bude tradičně od moravských a českých vinařských společností. Další novinky si občanské sdružení zatím nechá pod pokličkou,
řada věcí je ještě v jednání, ale příznivci pěkných vín z Trutnova i okolí se jistě mají na co
těšit. O přípravách se můžete dozvědět více
na novém webu Přátel dobrého vína na adrese www.vinaritrutnov.cz.

Mateřské centrum KAROlínka
Březen 2012

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 (úhrada výukového materiálu). V případě zájmu se můžete kdykoliv připojit.
14:00 - 17:00 Odpolední volná herna pro děti – tvořivé dílny nejen pro maminky
16:30 - 18:10 Hudební stavebnice (Building Blocks
of Music®) s Drážou (klavír, 10 - 11 let).
Bližší info o metodě na webu, v případě
zájmu kontaktujte Drahomíru Tvrdíkovou (tel.: 603 150 473, e-mail: draagon@
centrum.cz).
ÚTERÝ

8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 Výtvarná dílna se Sedmikráskem - malujeme s radostí
14:00 - 18:00 Výtvarná dílna s Blankou - výtvarné tvoření pro děti od 3 let bez rodičů, kurz
pro přihlášené, informace o volných
místech v MC. Lektorkou je
Bc. Blanka Vylíčilová.
15:30 - 16:20 Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music®) s Drážou (housle, 5 - 6 let)
STŘEDA
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 Cvičení s Hopsálkem pro děti od
1,5 roku do 3 let - rodiče s dětmi
11:30 Čteníčko
10:30 - 11:30 Angličtina s Katkou – AJ pro dospělé,
úroveň pokročilí (cena hodiny je 50,- Kč),
v případě zájmu o hodiny se prosím informujte v MC.
15:15 - 16:10 English for Childrenn with Nora – AJ pro
děti od 3 let, pro případné přihlášení se
kontaktujte MC nebo přímo Noru Mihálikovou, e-mail: noruza93@gmail.com.
16:15 - 17:15 Blešky – taneční a pohybová průprava
pro děti od 4 let s Janou Michaličkovou
(kurz pro přihlášené, který probíhá v tanečním sále ZUŠ)
14:00 - 18:00 Odpolední volná herna pro děti
ČTVRTEK
8:00 - 14:00 Nastávající maminky a miminka – volný
prostor pro vzájemné sdílení nastávajících a novopečených maminek
10:00 - 10:50 SVĚTÝLKA – hravé cvičení s říkadly a písničkami pro maminky s dětmi od 2 měsíců, ležící miminka
11:00 - 11:50 SVĚTÝLKA – lezoucí miminka
13:10 - 14:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music®) s Drážou (klavír)

krátCe

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
10:00 Zpívání s Notičkou – písničky, první zkušenost s hudebním nástrojem, tanečky
10:30 - 11:30 Angličtina s Katkou – AJ pro dospělé, úroveň středně pokročilí (cena 50 Kč/lekce)
14:15 - 15:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music®) s Drážou (klavír pro dospělé)

Odborná přednáška: MÍČKOVÁNÍ – dne 5.3. od
15:30 hod. zveme na přednášku s praktickou
ukázkou v MC. Tato metoda slouží jako podpůrná technika při léčbě akutní i chronické rýmy,
zánětu dutin, napomáhá k uvolnění blokád
a dalších zdravotních potíží. Míčky bude možné
zakoupit v den přednášky.
Lektorka: Zdena Kasáková
Světýlka - hravé cvičení s říkadly a písničkami
pro maminky s dětmi od 2 měsíců. Součástí je cvičení na balónech s miminky a cvičení pro zdravý
psychomotorický vývoj miminka. U dětí od jednoho roku dochází k rozvoji řeči a zároveň se učí
komunikovat s vrstevníky. Inspirace pro rodiče,
jak si hrát a cvičit s dětmi doma, včetně dalších
informací v oblasti výživy a výchovy jejich dětí.
Lektorka: Lucie Čapková. Více informací v MC.
Pokračuje:
• BLEŠKY – zveme další zájemce na taneční
a pohybovou průpravu pro děti od 4 let, kurz
probíhá každou středu od 16:15 do 17:15 hod.
Více informací v MC.
• MASÁŽE – nabízíme pravidelné relaxační,
klasické nebo aromaterapeutické masáže.
Termíny jsou vyvěšeny v MC.
VALNÁ HROMADA OS KARO se koná 1.3. 2012
ve 20 hod. v MC KAROlínka. Zveme Vás všechny,
kdo se zajímáte o činnost, provoz, náplň programu a chcete se podílet na aktivitách mateřského
centra. Na Vaši podporu i nadále spoléháme.
Děkujeme Bc. Kláře Borůvkové za dlouholetou
a obětavou práci v mateřském centru a Zdeňce
Jiroutové, DiS., za významnou pomoc při zajištění provozu MC.
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu na tel. 737 335 651 nebo na www.mckarolinka.cz, mckarolinka@volny.cz .
Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

spoleČenská rubrika
Matriční události v lednu 2012
V měsíci lednu se v Trutnově narodilo celkem 48
dětí, z toho bylo 16 dětí trutnovských, 4 chlapci a
12 děvčat. V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 49
lidí, z toho bylo 26 našich občanů, 12 mužů a 14
žen. Bylo uzavřeno 8 sňatků.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 36 občanů s kytičkou
a malým dárkem. Všem jubilantům ještě jednou
blahopřejeme.
Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO

Pozvánka na stříbrné podvečery
Komise pro občanské záležitosti města Trutnova připravuje tradiční setkání manželských
dvojic, které v tomto roce oslaví 25 let společného života. Srdečně zveme všechny zájemce
o toto setkání a prosíme, aby se přihlásili na
matrice Městského úřadu v Trutnově, Slovanské nám. 165, nebo telefonicky na čísle
499 803 325, e-mail: ouhrabkova@trutnov.cz,
do konce března 2012.
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Mateřská škola, Trutnov, pracoviště
Komenského 485 „Vyčarování zimy“
Když nastane zima, největší radost mají většinou
děti. Radují se z prvních sněhových vloček, a jakmile se za okny objeví, hned se chystají na sáňky, lyže,
boby. Dětem nevadí, že jdou do školky či domů
promrzlé a popřípadě mokré od sněhu. Mají zimu
prostě rády. Jelikož letos na sebe nechala zima
dlouho čekat, rozhodli jsme se v MŠ Komenského si
paní „Zimu“ přičarovat. Vyhlásili jsme soutěž zimních výrobků.
Děti vyráběly s učitelkami ve třídách, ale i s rodiči
a prarodiči doma různé sněhuláky, mrazíky, zimní
královny, vločky apod.
Těmito výrobky jsme si vyzdobili vstupní halu mateřské školy a opravdu jsme se najednou ocitli
uprostřed zimy. A jako by začalo účinkovat nějaké
kouzlo, venku začalo sněžit a nastala ta správná
zima. Děti měly radost, že se jim opravdu podařilo
zimu přičarovat. Za snahu byly děti odměněny malým dárečkem. Tímto také děkujeme všem rodičům
i prarodičům za spolupráci.

Kolektiv MŠ Komenského

Klub zdraví Trutnov zve všechny
příznivce zdravého životního
stylu na setkání u tématu
SPRÁVNÉ STOLOVÁNÍ aneb Jak připravit slavnostní stůl, zeleninové saláty, jak skládat
ubrousky. 5. 3. 2012 v 17.30 hod., budova CASD,
ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí). Lektor:
Střední škola hotelnictví a podnikání Hronov.
Ochutnávky.
Rozpis na r. 2012: 2.4. - Jarní očista organismu,
zelené nápoje, čárkl; 7.5. - Otužování, léčivé
účinky vody; červen, červenec, srpen – prázdniny; 3.9. - Životní styl – nejlepší lékař; 1.10. - Cvičení; 5.11. - Vaření, pečení, používání Stenie; 3.12.
- Radost – podpora zdraví
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Poděkování za
Tříkrálovou sbírku
V prvních lednových dnech proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní
charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům
a ochotným dárcům předčil letošní výtěžek
i loňskou rekordní částku a činí 88 373,- Kč.
Statečných, na zimu a chlad nedbajících tříkrálových skupinek jste mohli po Trutnově a okolí
potkat 19 a dalších 9 pokladniček bylo umístěno na základních školách, v Mateřském centru
KAROlínka, na trutnovské faře nebo kolovalo v
terénu ošetřovatelské služby. Více než polovina
celkových prostředků této sbírky poputuje do
místní charitní pečovatelské služby, která působí
v domácnostech potřebných v Trutnově a okolí,
a další vybrané peníze budou použity již tradičně na humanitární účely u nás i v zahraničí. Vám
všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili
do letošní Tříkrálové sbírky, vyslovuji náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkování patří těmto
obětavým koledníkům: rodině Špeldových, Matyskových a Ličkových, Křenkových a Kujovských
z Poříčí, děvčatům ze sboru Českobratrské církve evangelické, malým dobrovolným hasičům
z HSM, bernartickým Beruškám, pí Prokopcové
a jejím žákům, rodině Honzíkových z J. Lázní, pí
Šárce Linkové z MC, sestřičkám charitní ošetřovatelské služby, MŠ speciální Na Struze, ZŠ speciální Horní Staré Město a Voletiny, Gymnáziu
Trutnov a ZŠ V Domcích, Žacléř a Mladé Buky.
V neposlední řadě děkuji místnímu arciděkanství v osobě otce Adriana za skvělou spolupráci
a podporu.
JUDr. Ing. Jiří Špalda
ředitel Oblastní charity Trutnov

MOST K ŽIVOTU, o.p.s.
Vzdělávací centrum - Trutnov,
Trutnov, Šikmá ul. 300

V březnu 2012 pro Vás otvíráme tyto semináře:
Asertivita a empatie v pracovní praxi – 2 dny
Termín: 6. - 7. 3. 2012, 9 – 15 hod. (12 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba a den
Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě – 1 den
Termín: 20. 3. 2012, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba a den
Sebekoučink a koučink pro ošetřovatele, pečující – 1 den
Termín: 27. 3. 2012, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba a den
Průběžně se lze hlásit na dlouhodobé kurzy
akreditované u MPSV a MŠMT.
� • Základy podnikání (150 h.)
� • Účetnictví a daňová evidence (150 h.)
� • Mzdové účetnictví a personalistika (190 h.)
� • Pracovník sociální péče (150 h.)
Rezervace a informace k seminářům i kurzům:
Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 775 303 116 nebo
499 841 998, most.zvolankova@seznam.cz,
www.mostkzivotu.cz

odbory městSkého úřadu informují
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem tohoto bytu:
Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2012-81/2 ze dne 30.1. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout byt:

Trutnov – Bulharská čp. 65

/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, městská
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. podlaží. 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
2.3. 2012 v 8.00 hod. přímo na místě.
Byt Bulharská čp. 65 se bude pronajímat na
dobu neurčitou na základě výběrového řízení,
kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného musí být nabídnuto minimálně ve výši
50 000,- Kč. Bude se posuzovat měsíční nájemné. V případě rovnosti nabídek se bude posuzovat i výše předplacení nájemného.
Tiskopis na pronájem tohoto bytu je k dispozici
na internetových stránkách, v inforecepci a na
bytovém oddělení MěÚ Trutnov.
Žádost je možné podat do 9.3. 2012 do 12.00
hod. Veřejné otvírání obálek 13.3. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na majetkovém odboru MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto nebytových prostor:
Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2012-94/3 ze dne 13.2. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 67

objekt na st.p.č. 112 v kat. úz. Trutnov, část
Vnitřní Město
Jedná se o nebytové prostory v čp. 67 Krakonošovo nám., umístěné v I. NP, II. NP a PP o celkové
výměře 259,81 m2:
I. NP + mezipatro o výměře 193,40 m2 (místnost
91,50 m2, místnost 6,20 m2, WC návštěvníků –
ženy 3,20 m2, WC návštěvníků – imobilní + ženy
3,20 m2, WC návštěvníků – muži 6,40 m2, úklidová komora 1,20 m2, kancelář 15,30 m2, místnost
31,90 m2, schodiště na meziprostor 25,00 m2,
2 výlohy 9,50 m2);
II. NP sklad + schodiště o výměře 31,06 m2 ;
PP o výměře 35,35 m2 (chodba + schodiště
5,60m2, chodba 11,00 m2, sklad 10,00 m2, šatna zaměstnanců 4,35 m2, sprcha zaměstnanců
2,60 m2, WC zaměstnanců 1,80 m2).
Úvodní cena pro jednání:
390 000 Kč/rok za celý nebytový prostor
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Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na
vlastní náklady úpravu 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.

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.

Žádosti je možné podat do: 12.3. 2012 do 14.00
hod. Veřejné otevírání obálek: 13.3. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Žádosti je možné podat do: 12.3. 2012 do 14.00
hod. Veřejné otevírání obálek: 13.3. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 39 000,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620508, 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.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 12 700,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620504, 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.dv. 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. 67, „NEOTVÍRAT“.

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 možné 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 – Dlouhá čp.
645, „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.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2012-56/2 ze dne 30.1. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2012-53/2 ze dne 30.1. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Barvířská čp. 24

objekt na st.p.č. 231/1 v kat. úz. Trutnov, část
Horní Předměstí
Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové
výměře 185,08 m2 (1 prodejna 135,52 m2, 2 výlohy 4,80 m2, 1 sklad 22,36 m2, 1 šatna 8,00 m2,
1 umývárna 8,00 m2 a 1 WC 6,40 m2).

Trutnov – Dlouhá čp. 645

Úvodní cena pro jednání:
78 374 Kč/rok - za ideální část 35 % plochy nebytového prostoru

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, úklidová komora 2,51 m² a WC 2,20 m²).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou do 31.5. 2016, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy jím pronajaté části nebytového prostoru k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení
nájemní smlouvy nebude zhodnocení této části
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebytový prostor je vhodný k provozování prodejny

objekt na st.p.č. 1413 v kat. úz. Horní Staré Město

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

pokračování >>

nebo kanceláře. Nebude povoleno provozování
kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Nebytový prostor je v užívání více nájemců. Pokud některý z nájemců ukončí nájemní vztah na
jím pronajatou část nebytového prostoru, bude
zůstávajícím nájemcům nebytového prostoru
přednostně nabídnut k pronájmu.
Žádosti je možné podat do: 12.3. 2012 do 14.00
hod. Veřejné otevírání obálek: 13.3. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 8 000,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620507, 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. dv. 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 – Barvířská čp.
24, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2012-55/2 ze dne 30.1. 2012 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 115,80 m2 (zádveří 9,00 m2,
prostor cukrárny 64,70 m2, WC návštěvníků –
ženy + imobilní 2,45 m2, WC návštěvníků – muži
4,20 m2, sklad 9,60 m2, sklad obalů 0,55 m2, sklad
odpadků 1,30 m2, přípravna zmrzliny 15,50 m2,
WC personálu + úklid. nika 3,05 m2, šatna + denní místnost personálu 5,45 m2).
Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelá
1 111 Kč/m2/rok za sklad, chodbu, zádveří, provzovnu služeb
695 Kč/m2/rok za šatnu, úklidovou komoru,
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.
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Žádosti je možné podat do: 12.3. 2012 do 14.00
hod. Veřejné otevírání obálek: 13.3. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 20 000,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620506, 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.dv. 409
(pí Veselá - 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 – Dlouhá čp.
644 (115,80 m2), „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2012-54/2 ze dne 30.1. 2012 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 prodejny, 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 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.
Žádosti je možné podat do: 12.3. 2012 do 14.00
hod. Veřejné otevírání obálek: 13.3. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 9 200,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620505, 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 možné 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 – Dlouhá čp. 644
(47,97 m2), „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

Město Trutnov nabízí k prodeji

dům čp. 63 v Trutnově Studenci
za nabídkovou cenu 1 122 010,- Kč.
Jedná se o zděný objekt, který je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdu. V domě jsou dvě volné bytové
jednotky. Objekt je napojen na elektrický
proud a veřejný vodovod. Splaškové vody
jsou svedeny do žumpy. Nemovitost je ve
špatném technickém stavu. Dům je prodáván včetně st.p. 94 o výměře 336 m2 a st.p.
112 o výměře 19 m2.
Bližší informace: majetkový odbor MěÚ, tel.
499 803 335, 499 803 281.

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 12.12. 2011 přijalo usnesení č. 2011-230/5,
kterým schválilo nové obecné zveřejnění prodeje bytové jednotky č. 441/5 mimo Zásad pro
prodej …, bez uplatnění 20% slevy ze sjednané
ceny, s upřednostněním nájemce. Bytová jednotka bude prodávána dle zákona č. 72/1994
Sb., v platném znění, včetně spoluvlastnického
podílu na společných částech domu a pozemku:

byt. j. č. 441/5 v čp. 440 - 441 Benešova

v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části
obce Poříčí
na st.p. 501
200 m2
na st.p. 502
200 m2
podlaží: 3. NP
číslo jednotky: 441/5
velikost: 3+1
podl. plocha: 111 m2
nabídková cena: 370 000,- Kč

V domě je celkem 12 bytových jednotek a 1 nebytový prostor. Předmětem prodeje je bytová
jednotka, která je obsazena nájemcem.
Nabídky označené „neotvírat“ s heslem „b.j.
441/5 Benešova“ se přijímají v zalepených obálkách na adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan Šmída,
Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16. Bližší informace obdržíte na majetkovém odboru v kanceláři č. 408, telefon 499 803 279, 499 803 281.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši
10 000,- Kč. Kauce musí být složena bezhotovostním převodem na bankovní účet města
Trutnova vedený u Komerční banky, číslo účtu:
6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629473,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení
kauce musí být přiložena k nabídce.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej
nebude uskutečněn ze strany prodávajícího,
bude kauce vrácena zpět po rozhodnutí 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 požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude
brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení
kauce je třeba podat tak, aby byla k dispozici na
určeném místě pro příjem nabídek nejpozději v
den před otevíráním nabídek do 12:00 hodin.
Při odeslání poštou je proto třeba ze strany zájemce volit potřebný předstih k zajištění služeb
pošty. K záměru je také možno podat připomínky nebo námitky písemným podáním, nejpozději však do doby možnosti podání nabídky (do
8.3. 2012 do 12 hodin).
Otevírání obálek bude provedeno dne 9. 3. 2012
v 8:00 hodin v malém sále Městského úřadu
v Trutnově. Žadatelé mohou být přítomni.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje Zastupitelstvo města Trutnova.
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru
prodeje odstoupit či změnit podmínky.
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 12.12. 2011 přijalo usnesení č. 2011-233/5,
kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje volné bytové jednotky č. 174/2 v domě čp. 174 na
st.p. 924 v ul. Blanická, včetně spoluvlastnických
podílů na společných částech domu a pozemku
st.p. 924, v části města Střední Předměstí, v obci
a k.ú. Trutnov nabídkovým řízením odlišným od
„Zásad pro prodej ...“, bez uplatnění 20% slevy
z nabídnuté ceny obecným zveřejněním za minimální nabídkovou cenu 320 000,- Kč:

byt. j. č. 174/2 v čp. 174 Blanická

v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí
na st.p. 924
323 m2
spolu se st.p. 924
323 m2
podlaží: 1. NP
číslo jednotky: 174/2
velikost: 1+2
podl. plocha: 79,45 m2
nabídková cena: 320 000,- Kč

6

| Radniční listy | městské noviny | únor 2012

V domě je celkem 6 bytových jednotek, z toho
4 bytové jednotky jsou v osobním vlastnictví jiných vlastníků. Předmětem prodeje je jedna bytová jednotka, která není obsazena nájemcem.
Nabídky se přijímají v zalepených obálkách s nápisem „neotvírat“ a heslem „b.j. 174/2 Blanická“ na adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan Šmída,
Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16. Bližší informace obdržíte na majetkovém odboru v kanceláři č. 408, telefon 499 803 279, 499 803 281.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši
10 000,- Kč. Kauce musí být složena bezhotovostním převodem na bankovní účet města
Trutnova vedený u Komerční banky, číslo účtu:
6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629477,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení
kauce musí být přiložena k nabídce.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude
kauce vrácena zpět po rozhodnutí 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 požadované výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude
brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení
kauce je třeba podat tak, aby byla k dispozici na
určeném místě pro příjem nabídek nejpozději
v den před otevíráním nabídek do 12:00 hodin.
Při odeslání poštou je proto třeba ze strany zájemce volit potřebný předstih k zajištění služeb
pošty. K záměru je také možno podat připomínky nebo námitky písemným podáním, nejpozději však do doby možnosti podání nabídky (do
8.3. 2012 do 12 hodin).
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 23.2.
2012 v 10:00 hod., sraz zájemců je před vchodem do domu čp. 174 Blanická.
Otevírání obálek bude provedeno dne 9. 3. 2012
v 8:05 hodin v malém sále Městského úřadu
v Trutnově. Žadatelé mohou být přítomni.
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

VÝMĚNA ŘIDIČSKÝCH
PRŮKAZŮ
Městský úřad Trutnov, oddělení dopravně
správních agend, vyzývá řidiče, aby včas přistoupili k další etapě výměn řidičských průkazů. U řidičských průkazů vydaných od 1. ledna 2001 do
31. prosince 2002 jsou tak jejich držitelé povinni
učinit nejpozději do 31. prosince 2012 a řidičské
průkazy vydané od 1. ledna 2003 do 30. dubna
2004 je nutno vyměnit nejpozději do 31. prosince 2013. Ve správním obvodu Městského úřadu
Trutnov zbývá k povinné výměně do konce roku
2013 cca 6 700 řidičských průkazů!
Uplynutím stanovené doby pro jejich výměnu
není možné řídit motorové vozidlo.
Z toho pramení i heslo „NEVYMĚNÍŠ – NEPOJEDEŠ“. Rozhodující pro povinnost výměny je
právě datum jeho vydání, nikoli typ řidičského
průkazu.
Výměna je osvobozena od správního poplatku.
S sebou je nutné vzít platný doklad totožnosti,
jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm a řidičský průkaz,
kterému končí platnost. Výměna probíhá na příslušném pracovišti obecního úřadu obce s rozšířenou působností podle místa trvalého pobytu
držitele řidičského průkazu – pro správní obvod
Městského úřadu Trutnov je tímto místem Horská 932, Trutnov (areál Autostylu). Nový řidičský
průkaz bude vydán do 20 dnů od podání žádosti (popř. do 5 pracovních dnů po úhradě správního poplatku 500,- Kč).
Další informace můžete získat na internetových
stránkách www.vymentesiridicak.cz.
V této souvislosti Městský úřad Trutnov upozorňuje, že řidičské průkazy vydané do 31. prosince
2000, které nebyly v předchozích etapách vyměněny ve stanovené lhůtě, pozbyly platnosti!
Městský úřad Trutnov proto vyzývá držitele neplatných řidičských průkazů z předešlých etap
výměn, aby si splnili svoji zákonnou povinnost a
odevzdali řidičské průkazy, jimž uplynula doba
jejich platnosti, na výše uvedeném detašovaném pracovišti Městského úřadu Trutnov.
Řidič, který by řídil s neplatným řidičským průkazem, by se dopustil přestupku dle zákona o
silničním provozu, za což mu může být v blokovém řízení uložena pokuta až do výše 2 000,- Kč,
případně ve správním řízení pokuta od 1 500,Kč do 2 500,- Kč. Pokud by si držitel řidičského
průkazu nesplnil svoji povinnost danou zákonem a neplatný řidičský průkaz neodevzdal,
dopouští se přestupku proti pořádku ve státní
správě, za což mu může být uložena pokuta až
do výše 30 000,- Kč.
Zdeněk Popelka
správní odbor

Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, představuje grantový
projekt „Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol“
Z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost se naší škole podařilo získat finanční podporu na realizaci projektu
s názvem „Zavádění komplexního systému
DVPP do praxe škol“. Projekt řeší otázku
efektivního systematického dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků na čtyřech školách zapojených do projektu formou partnerství. Myšlenka projektu vznikla na základě
podnětu ředitelů škol, kteří usilují o změnu
systému DVPP na svých školách. Hlavním pilířem je komplex vzdělávacích seminářů pro
dvě cílové skupiny - vedoucí zaměstnanci škol
a školských zařízení, pedagogičtí pracovníci
škol a školských zařízení. Cílem projektu je
prostřednictvím zvyšování kompetencí řídicích pracovníků v oblasti řízení a personální
politiky a podpory profesního rozvoje pedagogických pracovníků nastavit nový systém

DVPP v zapojených školách.
Projekt je realizován na základě spolupráce
škol:
Základní škola kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého
38 (žadatel projektu),
Základní škola Trivium Plus o.p.s. Dobřany,
okres Rychnov nad Kněžnou (partner projektu),
Základní škola Podharť, Dvůr Králové nad Labem, Máchova 884 (partner projektu),
Základní škola a mateřská škola, Praskačka,
okres Hradec Králové (partner projektu).
Projekt je koncipován v souladu s cílem koncepce plánovaného kariérního systému pro
učitele.
Mgr. Jiří Paták
manažer projektu „Zavádění komplexního systému DVPP do praxe škol“
CZ.1.07/1.3.43/01.0025

zprávy z města
V základní škole, Trutnov, Komenského 399, poradí každému
Základní škola, Trutnov, Komenského 399,
od letošního ledna rozjíždí nový projekt
s názvem Škola pro všechny zaměřený
na rozvoj poradenských služeb ve škole
a práci s žáky, kteří jsou znevýhodnění ve
vzdělávání kvůli svému postižení. Stala se
tak jednou z mála základních škol v Královéhradeckém kraji, kde působí jak speciální pedagog, tak školní psycholog.
Hlavním cílem projektu Škola pro všechny je podpora rovných příležitostí žáků
se speciálními vzdělávacími potřebami.
Jedná se o žáky se zdravotním postižením
a zdravotním nebo sociálním znevýhodněním. Obsahem projektu je podpora žáků,
rodičů, ale také pedagogů ze strany speciálního pedagoga a školního psychologa.
Dále mohou žáci školy využít nabídky jak
si zlepšit svůj prospěch zapojením do pravidelného programu doučování nebo se
osobnostně rozvíjet v Malých růstových
skupinách. Výstupem projektu budou metodiky pro výuku žáků s poruchami učení
v hlavních vyučovacích předmětech.
„S působením speciálního pedagoga na
škole máme dlouhodobé pozitivní zkušenosti. Rozhodli jsme se naši nabídku
rozšířit také o služby psychologa, který
pomůže dětem v rámci individuálního poradenství při řešení osobních problémů,

ale také při práci s celým třídním kolektivem. S našimi odborníky se však můžou
poradit i rodiče žáků školy nebo jednotliví
učitelé,“ uvedl ředitel školy Petr Horčička.
Projekt Škola pro všechny podpořil Krajský úřad Královéhradeckého kraje v rámci Operačního programu Vzdělávání pro
konkurenceschopnost. Projekt je spolufinancovaný Evropským sociálním fondem
a státním rozpočtem České republiky ve
výši 4 184 897 Kč, což zajistí jeho realizaci
až do 31.8. 2014. Více informací o projektu je na webových stránkách www.skolaprovsechny.unas.cz.
Základní škola, Trutnov, Komenského 399,
je jednou ze sedmi základních škol v Trutnově. Poskytuje úplné základní vzdělání
od 1. do 9. ročníku. Hlavním segmentem
jsou běžné třídy základní školy. Kromě
toho jsou součásti školy také sportovní
třídy a speciální třídy pro děti se zdravotními znevýhodněními, především potom
s poruchami učení a chování. Vzhledem
k bezbariérovosti školy mohou být v těchto třídách integrováni i žáci s tělesným
a smyslovým postižením.
Bc. Žaneta Ferdinandová,
manažerka projektu
ferdinandova@zskomtu.cz, 603 795 634

Shelter informuje
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Shelter (NZDM), jedna ze služeb RIAPSu,
prodělala za loňský rok dvě zásadní změny. Začala poskytovat své služby na novém místě v ulici Procházkova 818 a rozšířila okruh osob, které ji mohou využít. K
mládeži ve věku 14 – 21 let se přidaly děti
8leté a starší. Služba je určena těm, kteří
se nacházejí v obtížné životní situaci nebo
jsou touto situací jakýmkoliv způsobem
ohroženi. Ti všichni zde mohou hledat pomoc a oporu při zvládání problémů.
Nejčastěji je s klienty řešena šikana, vztahy v rodině i s vrstevníky, samota, problémy s chováním, nezvládnuté učivo,
užívání návykových látek, trestná činnost
a podobně. ,,Služba není ale jen o řešení již vzniklého problému, snažíme se na
děti a mládež působit hlavně preventivně
a vedeme je k tomu, aby převzali odpovědnost za své jednání. Za uplynulý rok
jsme uspořádali mnoho besed právě na
témata, která často naše klienty trápí, ale
zatím nenašli tu odvahu začít je aktivně
řešit,“ sdělila Dana Stejskalová.

V několika setkáních se klienti učili, jak se
nestát obětí šikany, povídali si o kyberšikaně, drogách, rodině, image a charakteru, hodnotách v životě, o smrti ... NZDM
navštívil i Michal Simon, nevidomý muž,
který i přes svůj hendikep zvládá každodenní cestování za obživou přes celou republiku.
V NZDM je totiž důraz kladen na rovnost
a jedinečnost každého. ,,Děti a mládež,
které k nám chodí, učíme toleranci, víře
ve vlastní schopnosti, přijetí sebe samého
i se svými nedostatky,“ říká Ondřej Máslo.
Nejen slabší se tu učí od silnějších a pomalejší od rychlejších, prospěšnost je na
obou stranách.
Jelikož jsou služby pro klienty bezplatné,
nebyla by činnost NZDM možná bez finanční podpory, kterou poskytl Evropský
sociální fond spolu se státním rozpočtem
ČR a zřizovatelem – Královéhradeckým
krajem. Donátory se v loňském roce stalo
i několik především regionálních firem
a v neposlední řadě město Trutnov.
Děkujeme.

Aktivita je součástí individuálního projektu Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji (www.socialniprojekty.cz).

Projekt je financován z ESF a státního rozpočtu ČR prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost.
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Regionální Institut Ambulantních
Psychosociálních Služeb - RIAPS,
www.riaps.cz; tel.: 731 441 264
Přijměte naše srdečné pozvání na velikonoční výstavu výrobků uživatelů Stacionáře RIAPS, která se uskuteční v Městské
knihovně v Trutnově od 16. března.
V Nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež - Shelter RIAPS přivítáme dobrovolníky. Je-li Vám minimálně 15 let a máte
trochu volného času, který byste rádi věnovali smysluplné věci, kontaktujte nás.
Spolupráce spočívá v přípravě a realizaci volnočasových a skupinových aktivit,
pomoci se školou, nebo třeba ve vedení
kroužku, jste-li v něčem dobří a chtěli byste se o to podělit i s ostatními. Těšíme se
na Vás.
Pracovníci Kontaktního centra RIAPS
často mluví s mladými lidmi o drogové
problematice. Na středních a základních
školách na Trutnovsku realizovali téměř
60 besed na téma drogy. Studenty a žáky
téma velmi zaujalo, hodně se ptali, aktivně se zapojovali do diskuzí a rádi projevili
své názory.
Za RIAPS Mgr. Barbora Tichá

Ze ZŠ Mládežnická vedou
okna do pravěku

Již tradičně proběhl na naší škole projektový den s názvem Okno do pravěku. Žáci
6. tříd si zopakovali a prohloubili učivo o
pravěku. V šestihodinovém bloku se vžili
do společenství pravěkých lidí. Ve svých
tlupách plnili různé úkoly. Napodobovali
pravěké jeskynní malby, vyráběli misky ze
šamotové keramické hmoty, seznámili se
s hrnčířským kruhem. Svět pravěku však
propojili se současnou dobou. Informace
o životě v daném období získávali z internetu, encyklopedií, filmového dokumentu. Uzavření celého projektu čeká žáky na
jaře, kdy se vydají do centra experimentální archeologie ve Všestarech u Hradce
Králové. Zde si prakticky vyzkouší některé
další činnosti a dovednosti pravěkých lidí,
seznámí se s jejich obydlími a způsobem
života.
Mgr. Bc. Jiří Erben
Mgr. Stanislava Tichá
Mgr. Daniela Kobrlová

SOŠ a SOU Trutnov, Volanovská 243, vstupuje
do programu vzdělávání dospělých
Vzdělávání dospělých je téma, které v rámci
projektu UNIV 2 kraje podpořeného Evropským
sociálním fondem vstupuje na naší škole do
závěrečné fáze. Tu jsme odstartovali podáním
Žádosti o akreditaci k Ministerstvu pro místní
rozvoj v Praze.
Dospělí účastníci vzdělávání se mohou těšit na
program, který jim umožní v postupných krocích ve formě dílčích kvalifikací získat výuční
list. Ten mohou obdržet i ti účastníci, kteří již
pracují a chtějí nebo potřebují své znalosti na
současném pracovišti zúročit ve formě výučního listu. Ti se mohou hlásit ke zkoušce přímo,
na základě jejího úspěšného absolvování pak
obdrží již zmíněný výuční list. Velkou výhodou
pro mnoho osob je fakt, že nemusí pravidelně
navštěvovat školu v denním studiu.
Naše škola bude realizovat od 5. března 2012
do 15. května 2012 pilotní bezplatné ověřování
tzv. Složité obsluhy hostů. Po absolvování tohoto kurzu v rozsahu 100 hodin, které obsahují
převážně praktickou a také teoretickou část,
budou moci složit závěrečné zkoušky v učebním
oboru Číšník.
Další část naší podané akreditace zahrnuje
3 části: Příprava teplých pokrmů, Příprava pokrmů studené kuchyně a Příprava minutek.
Absolvováním těchto částí bude účastník kurzu
schopen vykonat závěrečné zkoušky v oboru
Kuchař.

Praktickým spuštěním tohoto programu škola
naplňuje obecný cíl projektu UNIV 2, který spočívá v přeměně střední školy na instituci, která
nejenom že poskytuje počáteční vzdělávání pro
vycházející žáky ze základních škol, ale začíná naplňovat koncept celoživotního učení. To
umožní zájemcům z řad nekvalifikovaných pracovníků, ale i jejich zaměstnavatelům získat potřebnou kvalifikaci. A to i v takových oborech,
které nejsou např. pro malý počet zájemců otevírány, přestože je o jejich absolventy na trhu
práce zájem.
Protože SOŠ a SOU Trutnov neposkytuje vzdělání jenom v gastronomických oborech, připravujeme v brzké době možnost získat kvalifikaci
i pro obory: Pekař, Cukrář, Zedník a Tesař.
Všem zájemcům, kteří by měli zájem o získání výučního listu v oboru Kuchař – Číšník
nebo Kuchař či Číšník formou doplňování si
kvalifikace jednotlivými zkouškami, podá informace Ing. Radka Závodská, zást. ředitele:
tel.: 724 896 094; e-mail: zavodska@sou-trutnov.cz. Další informace v oblasti rozvoje vaší
kariéry vám poskytne Ing. Michal Šefr: tel.: 732
734 304; e- mail: sefr@sou-trutnov.cz.
Rádi zodpovíme vaše dotazy ohledně studia na
naší škole.
Mgr. Jiří Zahradník
ředitel školy

Našli jsme nejlepší BUSINESSTEAM 2012!
Na středu 15. února připravila CZECH SALES
ACADEMY Trutnov – střední odborná škola
s. r. o. (dříve SOŠ podnikatelská Trutnov, s. r. o.)
pro žáky 8. a 9. tříd základních škol „BUSINESSDAY“, jehož součástí byla i netradiční týmová soutěž, ve které si účastníci mohli ověřit
své znalosti z oblasti finanční gramotnosti,
schopnost pracovat v týmu nebo prokázat
své kreativní dovednosti při tvorbě reklamy. Do soutěže se přihlásilo 9 pětičlenných
týmů z 6 škol trutnovského regionu (ZŠ Úpice
- Lány, ZŠ a MŠ Pilníkov, ZŠ a MŠ Radvanice, ZŠ
Náchodská Trutnov, ZŠ Mládežnická Trutnov,
ZŠ a MŠ Špindlerův Mlýn), bohužel tým ze
Špindlerova Mlýna se kvůli sněhové kalamitě
nakonec zúčastnit nemohl. Jednotlivé úkoly
hodnotila odborná porota, ve které zasedli
zástupci partnerů celé akce – Ing. Sacher z Komerční banky, pobočka Trutnov, Ing. Vašáková
z Hospodářské komory České republiky, paní
Jasanská z Krkonošského deníku, Ing. Vít za
vyučující odborných ekonomických předmětů
na naší škole a J. Mádle za žáky naší školy.
Dalším partnerem soutěže byla Česká spořitelna, pobočka Trutnov, a Omega Investment
a.s., zřizovatel naší školy.
Prvním soutěžním úkolem, který si jednotlivé
týmy připravily již předem, bylo vymyslet název týmu, jeho motto, případně logo, připravit vizitky pro členy týmu a připravit krátké
představení celého týmu. Dále měli soutěžící
na základě propagačních letáků některých
bank vybrat nejvýhodnější studentský účet,
odpovědět na otázky týkající se českých platidel, „zorientovat se“ ve faktuře a vypsat z ní
určité údaje a následně vyplněním příslušných
formulářů provést úhradu této faktury, v jednoduchém úkolu vypočítat zisk podnikatele
a vytvořit reklamní propagaci vylosovaného
výrobku. Nutno dodat, že při plnění především tohoto úkolu soutěžící předvedli velkou
dávku tvořivosti a originality a prezentace takových výrobků, jako například lopaty, čelovky, teleskopických hůlek, klapek na uši proti
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mrazu nebo igelitových návleků, nás opravdu
pobavily. Vyvrcholením celého dne pak byla
vědomostní soutěž jednotlivců s 28 účastníky,
opět na téma platidel, finančního trhu nebo
rodinného rozpočtu.
Prvenství vybojoval a titul „NEJLEPŠÍ BUSINESSTEAM 2012“ získal tým „LOS ORANGES“ ze
třídy 9. A ZŠ Mládežnická Trutnov, na druhém
a třetím místě se umístily týmy ze ZŠ Úpice Lány. Vítězné týmy odměnila Komerční banka stolními hrami a slevovými poukázkami
v hodnotě 300, 200 a 100 Kč na produkty KB.
Dále vítězové obdrželi dárky od České spořitelny, diplomy a medaile a nejlepší „BUSINESSTEAM“ si ještě odvezl trička a flash disky
4 GB. Ostatní účastníci obdrželi účastnické
certifikáty a drobné odměny. Drobné dárky
v podobě hrnečků a čajů si odnesli i členové poroty, aby se mohli v letošní tuhé zimě
zahřát. Vítězkou soutěže jednotlivců se stala
Kateřina Mohelská ze třídy 9. A ZŠ Mládežnická. Za své vědomosti získala od společnosti
Omega Investment a.s. mobilní telefon.
Děkujeme všem soutěžícím za účast a předvedené výkony, členům poroty za čas, který naší
soutěži věnovali, a partnerům akce za hodnotné ceny a těšíme se na setkání při příštím
ročníku „BUSINESSDAY“.
Mgr. Ivana Balánová

Klub zájmové činnosti
„Eldorádo“ při ZŠ
Mládežnická 536, Trutnov

I. běh – Horní Bradlo

Termín: 30. 6. – 14. 7. 2012
Věková kategorie: 5. – 9. třída
Cena poukazu: 3 500,- Kč
Hlavní vedoucí: Michal STRNAD
Zaměření: …: The Return Of The Legends :…
Život je jako otevřená kniha, nikdy nevíš, co je
na další stránce za příběh …
Starý knihovník skrýval ve své knihovně nejznámější, přesto před celým světem ukrytou,
tajuplnou knihu všech legend světa. Knihu,
která nikdy neměla být lidmi otevřena …
V knihovně už však kniha přestává být v bezpečí, proto ji knihovník odváží na tajné místo
a brzy na to za záhadných okolností umírá ...
Pojďme knihu najít dříve, než se dostane do
nepravých rukou, a nahlédněme s její pomocí
do významných okamžiků světových dějin!

II. běh – Horní Bradlo

Termín: 28. 7. – 11. 8. 2012
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 3 500,- Kč
Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ
Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ
Zaměření: „Horymír Brada – detektivní kancelář“
Nabízené služby: vyhledávání – pátrání – monitorování – odhalování – bezpečnost – diskrétnost – rychlost – kvalita.
Smysl pro spravedlnost a profesionální detektivní služby za nízké ceny.
Naše detektivní kancelář má vynikající pověst,
což nám přináší velké množství zakázek. Proto potřebujeme i Tvou pomoc!

III. běh – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

Termín: 2. – 4. 7. a 9. – 13. 7. 2012
Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu:
2. – 4. 7.
650,- Kč
		
9. – 13. 7.
1 100,- Kč
		
2. – 13. 7.
1 700,- Kč
Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ
Zaměření: „Prázdninová jízda“
Přijďte s námi rozjet prázdniny naplno! Na
každý den je připraven bohatý program plný
výletů, zábavy, zážitků, her a tvoření.

Florbalový kemp –
ZŠ Mládežnická

Termín: 20. 8. – 24. 8. 2012
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 1 700,- Kč (vč. stravy a ubytování)
Hlavní vedoucí: Věra MENZELOVÁ
Florbalový kemp se zaměřením na rozvoj herních dovedností pod dohledem kvalifikovaných trenérů.
Cena obsahuje i celodenní stravu a ubytování!
Přihlášky na všechny tyto tábory a kemp si
můžete vyzvednout v KZČ Eldorádo od čtvrtka 1.3. 2012 od 7:30 hod.
Bližší informace získáte na tel. 499 859 956
nebo na e-mailu: eldorado@zsmltu.cz u pracovníků KZČ.

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje
Nabídka letních táborů
Indiánské léto
Indiánské léto je klasický stanový tábor,
jehož klíčovou náplní je zdolávání jednotlivých etap celotáborové hry.
V letošním ročníku se přeneseme do doby
králů, rytířů, vojáků i chudých osadníků.
Středověk bude hlavním tématem, ve kterém děti prožijí velké slavnostní přehlídky, dobrodružná setkání s hrdiny i zrádci,
bitvy a tajné výpravy. Vedoucí a mladí lidé
z Klubu instruktorů spolu pro účastníky
připravují dny plné nezapomenutelných
zážitků.
Táborová základna uprostřed přírody je
ideálním místem pro trávení prázdninových dnů.
Termín: 11. 8. – 26. 8. 2012
Místo: Táborová základna Bokouš, Vlčkovice v Podkrkonoší
Cena: 3 200,- Kč
Kontakt: Josef Khol, tel.: 731 610 518,
e-mail: pepa@svctrutnov.cz

Taneční škola
Příměstský tábor je zaměřen na výuku tanečních stylů street dance (hip hop, break
dance), country tance, line dance, irské
tance, standardní tance, rokenrol, drum
and bass, všeobecnou taneční průpravu
a je určen pro děti ve věku od 8 do 15 let.
Děti budou mít maximálně dva taneční
bloky denně dlouhé 1,5 hodiny, při kterých budou rozděleni podle věku a pokročilosti. Program tábora je připraven tak,
aby svým účastníkům nabídl co nejširší
taneční přehled a také umožnil snadnou
orientaci při výběru zájmových útvarů
v dalším roce. Součástí programu budou
i soutěže a výlety do okolí. Tábora se mohou účastnit i úplní začátečníci.
Termín: 23. – 28. 7. 2012
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 – 16.30
hod.
Cena: 1100,- Kč
Kontakt: Jana Kašparová, tel.: 608 638 118,
e-mail: kasparova@svctrutnov.cz

Soustředění baseballu
Soustředění je určeno ke zdokonalení základních herních návyků pro T-ball, Baseball a Softball. Jeho účastníkem se může
stát jak člen klubu Rytíři Trutnov, tak případný budoucí zájemce o členství. Trénovat se bude na hřišti FK Chvaleč a v areálu koupaliště ve Chvalči. Účastníci budou
ubytováni v blízké tělocvičně.
Cena soustředění bude v dohledné době
upřesněna. Více informací najdete nastránkách www.rytiri-trutnov.cz
Termín: 23. – 26. srpna 2012
Místo: Chvaleč
Kontakt: Michal Rotter, tel. č. 776 707 478
Roman Klempíř, tel. č. 731 552 537
Hedvika Stolínová, tel. č. 604 788 158
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Soutěže
Středoškolský šestiboj
Termín: 17. května 2012
Místo konání: základna Bokouš - Vlčkovice v Podkrkonoší
Cílová skupina: studenti středních škol
z Královéhradeckého kraje
Soutěžní kategorie: chlapecká a dívčí
Jedná se o nevšední všestranně zaměřený
závod, ve kterém nejde pouze o výkony,
ale hlavně o zážitek.
Celý závod je rozdělen do šesti sportovně-outdoorových disciplín, cross country
horských kol, technická jízda na horském
kole, orientační běh, hodinový běžecký
závod družstev, lezení po lanových překážkách na čas a technické lezení na vysoké lanové překážce.

Soutěž železničních modelářů

Barevný týden
Tento příměstský tábor připravujeme pro
děti ve věku od 7 do 10 let. Prostory SVČ
Trutnov se denně v době od 8.00 hod. do
16.00 hod. stanou středověkým hradem
a účastník tábora rytířem nebo princeznou. V příběhu ze starých, dávných časů
budou rytířské turnaje, krásné šaty a pro
zájemce výuka středověkých tanců nebo
výroba tréninkového meče. Do programu
jsou zařazeny kolektivní hry, rukodělné
činnosti, sportovní aktivity a soutěže.
Další významnou programovou součástí
jsou výlety do blízkého okolí.
Termín: 1. turnus 9. – 14. 7. 2012
2. turnus 20. – 24. 8. 2012
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 – 16.00
hod.
Cena: 1000,- Kč každý turnus
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208,
e-mail: sarka@svctrutnov.cz

Tajná mise
Pobytový tábor je určen pro chlapce a dívky ve věku od 11 do 15 let. Hlavní náplní
je zdolávání úkolů tajné mise. Účastníci se
stanou členy speciálního týmu a pokusí se
zachránit svět nejen za pomoci moderních
technologií, ale také týmovou spoluprací.
Aktivity budou z větší části probíhat venku a budou zaměřeny na pohyb, myšlení,
získávání nových dovedností a znalostí
a seznámení se s novými možnostmi trávení volného času. Nebudou zde chybět
noční akce, výlety, seznámení se s lanovými překážkami, používání technických
zařízení, jako je např. GPS, vysílačka a jiná
zařízení.
Termín: 16. – 20. 7. 2012
Místo: SVČ Trutnov
Cena: 1 400,- Kč
Kontakt: Ondřej Těžký, tel.: 721 772 463,
e-mail: heavy@svctrutnov.cz

Termín: 26. dubna 2012
Místo konání: Středisko volného času,
Trutnov, R. Frimla 816
Cílová skupina: žáci ZŠ a žáci odpovídajících ročníků víceletých gymnázií, členové
zájmových útvarů DDM a SVČ se zájmem
o železniční modelářství
Soutěžní kategorie:
0, TT, HO a N - modely dle velikosti
Až, Bž, Cž - stavba modelů vozů, exteriérů
a interiérů
Jž - jízda na vzorovém kolejišti (účastníci
řeší modelovou situaci na železniční trati)
Jeden žák může soutěžit ve více kategoriích.
Soutěž organizujeme ve spolupráci s Klubem železničních modelářů Trutnov.

Soutěž ve zpěvu
Termín: 27. – 28. března 2012
Místo konání: Základní umělecká škola
Trutnov, Krakonošovo nám. 73
Soutěžní kategorie:
27. března 2012
O. (1. třída ZŠ) sólo, I. (2. - 3. třída ZŠ)
sólo a dua,
II. (4. - 5. třída ZŠ) sólo a dua
28. března 2012
III. (6. - 7. třída ZŠ) sólo a dua a IV. (8. - 9.
třída ZŠ) sólo a dua
Z jednotlivých škol postupují z každé kategorie sólo, vždy jeden soutěžící a jedno
duo od I. až po IV. kategorii a připraví si
jedno vystoupení s hudebním doprovodem a jedno bez doprovodu. Soutěž končí
tímto kolem.
Tento projekt je spolufi nancován Královéhradeckým krajem.

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

Pomoc dětem v Gambii
V loňském školním roce měla Mateřská škola
SRDÍČKO možnost zapojit se prostřednictvím
paní Jany Michaličkové do zajímavé akce
„Sandálky pro Afriku“, jejímž cílem bylo vybrání sandálků pro školku KOBISALA NURSERY SCHOOL v Gambii ve vesnici Sanyang, kterou navštěvuje přibližně 150 dětí ve věku 4 - 6
let. Protože se akce setkala s velkým ohlasem,
rozhodli jsme se i letos této konkrétní škole
pomoci sbírkou na nákup moskytiér pro děti.
Sbírka proběhla v týdnu 23.1. - 27.1. 2012 a
vybráno bylo 6 020,- Kč, což pokryje nákup 29
moskytiér. Naše Mateřská škola Srdíčko také
zakoupila africkým dětem vodové barvy a
štětce, jimiž děti namalují obrázky, ze kterých
bude po příletu paní Jany Michaličkové uspořádána výstava, jejíž výtěžek bude zaslán výše
uvedené škole na nákup školních pomůcek.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem,
kteří se rozhodli přispět jakoukoli částkou.
Děkujeme.
Mgr. Lenka Šimůnková

Letní dětské tábory 2012
Trutnovská nezisková organizace Freedom
Agency, o.s., pořádá třetím rokem letní dětské tábory s anglickou konverzací tentokrát v
Herlíkovicích u Vrchlabí. Jedná se o tematické
tábory pro děti a mládež (6 – 16 let) s klasickými aktivitami (hry, soutěže, stezka odvahy,
diskotéka, opékání buřtů i výlety do okolí, ...).
Doplňkové aktivity: jízda na koni, aquapark,
lanové centrum, paintball, bobová dráha,
zorbing a další atrakce.
Cena: 3 990,- Kč. Sourozenecká sleva 500,- Kč
za každé dítě!
Strava 6x denně! Úrazové pojištění sjednáno!
Více na: www.freedomagency.cz, e-mail: freedom.agency@email.cz, tel.: 605 517 177.

pohledy do minulosti
Život Trutnova v druhé polovině 18. století
Postavení trutnovských poddaných před velkým povstáním na jaře 1775 bylo už nesnesitelné. Zhoršily ho i tři slezské války a katastrofální
neúroda, hlad a epidemie v letech 1771 – 72.
Trutnovská vrchnost se snažila jejich důsledky na svém panství rychle napravit především
zvýšeným útiskem poddaných. Ti, kteří tenkrát
půdu obhospodařovali, nebyli jejími vlastníky,
měli ji jen v jakémsi dědičném pronájmu. Postoupit ji vlastním dětem, odkázat, výjimečně
mohli jen s výslovným souhlasem vrchnosti. Jejich závislost na ní byla veliká, osobní svoboda
prakticky neexistovala. Za vše se muselo platit, například i když chtěli dát děti na řemeslo,
přestěhovat se a nebo se oženit.
Z toho, co na svých polích sklidili, museli kromě tíživé státní daně, kontribuce, vrchnosti
světské i církevní odvádět naturální a peněžní
dávky. Pro vrchnost museli z donucení pracovat a sloužit jí především svými koňskými potahy. Na „svém“ mohli rolničit časově jen velmi
omezeně. Za každé provinění hrozil trest vězením, bitím holí, zavřením do klády nebo „jízdou na oslu“. Podmínky hospodaření v podkrkonošské krajině byly velmi ztížené i výkyvy
počasí a nízkou úrodností půdy. Dařilo se na ní
sice lnu, méně už žitu a ovsu.
Trojstranné hospodaření nechávalo v této
době ležet jednu třetinu pozemků ladem, aby
si půda odpočinula. Na zbývající půdě mohli
sklízet, ale stěží jen to málo z toho, co zaseli.
Technická úroveň zemědělského náčiní byla
malá – k obdělávání polí sloužil jako pluh jen
primitivní hák, především však ruční síla. Chov

dobytka, ten se vyháněl většinou na pastvu,
brzdil nedostatek píce.
Město Trutnov bylo v této době nenáviděným
feudálem. Vlastnilo 1 744 hektarů a 15 vesnic
na rozloze 6 062 hektarů. Plně poddaných vesnic měl 10 – Babí, Kalnou Vodu, Horní Staré
Město, Střítež, Bernartice, Voletiny, Libeč, Zlatou Olešnici, Debrné a Markoušovice. Zbývajících pět vesnic mělo lepší postavení, byly to
takzvané šosovní vesnice – Mladé Buky, Bojiště, Dolní Staré Město, Volanov a Poříčí. Jejich
obyvatelé mohli některé robotní práce nahradit penězi. Za to museli městské radě platit
zvláštní poplatek, tzv. reluici.
Nejtěžším břemenem poddaných bývala robota. Vrchnost ji vyžadovala až tři dny týdně v
zimě, od jara do podzimu šest až sedm dnů.
Povinnost roboty se vztahovala i na děti a těhotné ženy. Osvícenská vláda Marie Terezie a
Josefa II. se snažila zlepšit situaci poddaných
prosazením určitých úlev. Byly vydávány robotní patenty, které měly upravit poměr vrchnosti k poddaným. Přesto však zůstávala osobní
závislost na vrchnosti stále značná. Například
patentem z roku 1738 bylo stanoveno, že
poddaní jsou povinni vykonávat robotu až deset hodin denně v týdnu a kromě toho též o
nedělích v čase osevu a žní. Dále kdykoliv by
vrchnost potřebovala. Poddaní se nesměli bez
zvláštního povolení ani dočasně vzdálit z obvodu statku, ke kterému patřili. V opačném
případě byli jako uprchlí pronásledováni a chytáni. Žaloby poddaných proti vrchnosti nesměly soudy tenkrát přijímat.
Antonín Just

SPORT
BASKETBALISTKY TRUTNOVA
VYHRÁLY STŘEDOEVROPSKOU LIGU
Skvělého úspěchu dosáhly basketbalistky Kary
Trutnov. Ve Final Four Středoevropské ligy dokázaly porazit v semifinále domácího německého mistra TSV Wasserburg 84:61 a ve finále
obhájce trofeje, rumunského mistra Baschet
Icim Arad 82:76! Na videoreportáž ze zlatého
tažení basketbalistek ve Wasserburgu se můžete podívat na www.trutnovinky.cz.
PROGRAM DOMÁCÍCH ZÁPASŮ V NADSTAVBOVÉ SKUPINĚ A1:
středa 29. 2. 18:00 – Kara Trutnov - Frisco
Brno
středa 7. 3. 18:00 – Kara Trutnov - USK Praha
středa14. 3. 18:00 – Kara Trutnov - Hradec
Králové
Play off se hraje od 17. 3., vzhledem k rozšíření
ligy je nově zařazeno již osmifinále. Více informací na www.bktrutnov.cz.
-bk-

Foto: Vilém Fischl
Basketbalistky Trutnova se radují z titulu ve
Středoevropské lize, jehož dosáhly při finálovém turnaji v německém Wasserburgu.
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Světový pohár FIS Masters Cup 2012 opět v České republice
v Peci pod Sněžkou
Světový pohár FIS Masters Cup 2012 v alpských
disciplínách opět zavítá do jednoho z našich
nejznámějších lyžařských středisek Pece pod
Sněžkou, a to ve dnech 3. – 4. března 2012.
„Máme velkou radost, že mají tyto závody
v České republice takový úspěch. Celkově již
8. ročník, z toho pátý v Peci je toho jasným
dokladem,“ nechala se slyšet Iva Kárníková,
předsedkyně organizačního výboru a jednatelka pořadatelské společnosti SJ SKI.
Nutno podotknout či vyzdvihnout jména
opravdových legend ve světovém lyžování,
stále ještě aktivně závodící Milan Pažout, akademický mistr světa a několikanásobný mistr
republiky. Zároveň se závodů a slavnostního
večera neváhají zúčastnit pánové Harald Herbert, předseda FIS Sub Committee for Masters races, a Peter Schroecknadel, předseda
rakouského svazu lyžařů. Za „rodinu“ závodníků je potřeba zdůraznit Miroslava Rycka
z České republiky, který se pohybuje na stupních vítězů, posledním velkým vítězstvím je
titul dvojnásobného mistra světa FIS Masters
v Andoře za rok 2010.
Světový pohár FIS Masters je soutěž pořádaná téměř po celém světě. Na čtyřech kontinentech se jí pravidelně účastní okolo 10 000
aktivních závodníků. V posledních letech
soutěž zaštiťuje a podporuje ministr pro

místní rozvoj ČR, hejtmanství Královéhradeckého kraje i starostové měst Trutnova a Pece
pod Sněžkou. „Záštita poskytnutá ze strany
ministra české vlády, regionálních i místních
politiků je pro konání akce velmi přínosná
a dokazuje, že se jedná o akci nadregionálního významu. Bez úzké spolupráce se zástupci
Ski areálu Pec a místních lyžařských oddílů,
bez jejich technického zázemí a zkušeností
bychom však nemohli tyto závody pořádat,“
prohlásila Kárníková. O pořadatelství takto
významných závodů totiž nerozhodují pouze
náročné a skvěle upravené závodní tratě, ale
i ostatní, městem a regionem podporované
služby.
Sobotního slalomu a nedělního obřího slalomu se zúčastní více než dvě stovky závodníků
z 12 zemí světa. „Zkušenosti ukazují, že obliba námi pořádaného závodu je natolik veliká, že k nám neváhají přicestovat nejen naši
sousedé ze Slovenska, Polska a alpských zemí,
ale i zástupci lyžařsky exotických zemí, jako
je Španělsko, Chile, ale i Norsko, Velká Británie, USA, nebo již opakovaně účastník z Nového Zélandu. Za Českou republiku pak tvoří
„jádro reprezentace“ účastníci již 19. ročníku
tradičního seriálu republikových závodů Masters v alpských disciplínách Pro Senior Tour,“
dodala Iva Kárníková.

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

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Zimní stadion
BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI
Zimní sezóna se blíží ke konci a i provoz
zimního stadionu bude ukončen 25.3. 2012.
Proto neváhejte a využijte poslední šanci zabruslit si na upravené ledové ploše. Aktuálně
na: www.lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/
zimni-stadion

Plavání kojenců a batolat

Zimní stadion je dopoledne otevřen i pro
veřejnost
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
Krkonosska 70.qxd

6.1.2012

14:58

PLAVÁNÍ

Foto: archiv TJ Sokol Stará Paka Oddíl lyžování

Průměrné časy, ale lepší než ty loňské, hodnotil
trenér mítink v Lucembursku Luxembourg - Euro
Meet. Třídenní plavecký mítink se konal od pátku do neděle v hlavním městě Lucemburska. Na
mezinárodní závody vyrazila z oddílu TJ Loko FM
Servis Trutnov i trojice Aneta Pechancová, Martina Elhenická a jejich trenér Pavel Pokorný, který
tyto starty svým svěřenkyním naplánoval jako
zpestření probíhající přípravy. Více na: http://
www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani

57. ročník
MÍSTO KONÁNÍ:
Špindlerův Mlýn – Svatý Petr

3. 3. 2012

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

Krkonošská 70
Kooperativy
HLAVNÍ PARTNER

GENERÁLNÍ PARTNER

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

PARTNEŘI

OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ

PARTNEŘI ZÁVODU

ORGANIZÁTOR

MEDIÁLNÍ PARTNEŘI

Změny v provozu krytého bazénu a sauny v Trutnově
ve svátcích, o prázdninách a v době konání plaveckých závodů (březen 2012)
Důvod změny provoz.
hodin

BAZÉN
čas pro veřejnost

Krajský pohár

5.45 - 8.00, 14.00 - 16.00
19.00 - 21.00

Pondělí
12.3. 2012

Jarní prázdniny

5.45 - 12.00, 8.00 - 11.00 4 dráhy obsazeny
13.00 - 14.00 plavání důchodců
14.00 - 19.00, 17.00 - 19.00 2 dráhy obsazeny
19.00 - 20.00 Aquarobic
dětský bazén 5.45 - 12.00 a 14.00 - 19.00

Úterý
13.3. 2012

Jarní prázdniny

5.45 - 13.00, 14.00 - 21.00
8.00 - 11.00 4 dráhy obsazeny
17.00 - 19.00 2 dráhy obsazeny

Sauna + fitness
beze změn

Středa
14.3. 2012

Jarní prázdniny

5.45 - 13.00, 8.00 - 11.00 4 dráhy obsazeny
14.00 - 15.00 plavání důchodců
15.00 - 21.00, 17.00 - 19.00 2 dráhy obsazeny

Sauna + fitness
beze změn

Čtvrtek
15.3. 2012

Jarní prázdniny

5.45 - 13.00, 14.00 - 21.00
8.00 - 11.00 4 dráhy obsazeny
17.00 - 19.00 2 dráhy obsazeny

Sauna + fitness
beze změn

Jarní prázdniny

5.45 - 12.00, 12.30 - 13.30 cvičení seniorů
8.00 - 11.00 4 dráhy obsazeny
17.00 - 19.00 2 dráhy obsazeny

Sauna + fitness
beze změn

Úterý
6.3. 2012

Pátek
16.3. 2012

JUDO
Velká cena České Třebové byla velmi kvalitně obsazena. Poslední turnaj před Českým pohárem
navštívilo téměř dvě stě závodníků. Trutnovské
judo reprezentovali kromě mladšího žáka Marka
Dvořáka převážně mláďata. Pět závodníků, čtyři
medaile. Velmi dobrá bilance na turnaj s tak silnou konkurencí. Tento týden odpočívali mladší
žáci, kteří nebyli na turnaji v Jihlavě. Šetří sílu na
první kolo Českého poháru a zároveň prvního nominačního turnaje na Přebor ČR, který se koná o
víkendu 11. - 12.2. v Ostravě.
Více na: http://www.lokotrutnov.cz/oddily/judo

ZUMBA a ZUMBATOMIC

Krytý bazén

Den/datum

ODDÍLY

StrÆnka 1

KRKONOŠKÁ 70 KOOPERATIVY
Jeden z nejstarších závodů v Evropě s názvem
Krkonošská 70 odstartuje svůj 57. ročník 3.3.
2012 opět ve Špindlerově Mlýně v areálu
Sv. Petr. Poprvé ve své historii se Krkonošská
70 stane součástí seriálu „STOPA PRO ŽIVOT“.
Jedná se o spojení Krkonošské 70 a dalších
dvou běžeckých závodů - Karlova běhu Alpine
Pro v Krušných horách a Šumavského skimaratonu Kooperativy. Spojení tradičního závodu
hlídek se seriálem závodů jednotlivců vyplynulo z potřeby inovovat závod pro širokou
veřejnost a pokusit se vrátit tomuto závodu
jeho lesk a především masovost. Garanty celé
akce jsou Královéhradecký kraj, město Trutnov a Skupina ČEZ. Pokud se chcete zúčastnit,
ať již jako hlídka nebo jako jednotlivec, určitě se včas zaregistrujte. Registraci i všechny
informace o akci najdete na stránkách Loko
Trutnov - http://www.lokotrutnov.cz/naseakce/krkonosska-70

Nové kurzy plavání kojenců a batolat od šesti
měsíců pořádá Plavecká škola TJ LOKO v trutnovském krytém bazénu od března 2012.
Před kurzem je možnost přípravy pro vstup do
bazénu pro kojence do šesti měsíců.
Informace a přihlášky: N. Lisá, tel. 736 677 236,
lisa@lokotrutnov.cz.

Více na: www.lokotrutnov.cz
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SAUNA, FITNESS
čas pro veřejnost

Sauna + fitness
beze změn

Sauna + fitness
beze změn

Oddíl ZUMBY a dětské ZUMBY informuje: Dětská ZUMBA každé úterý: HVĚZDIČKY 16:00 –
16:45 hod., HVĚZDY 17:00 – 17:45 hod., ZUMBA
– v tělocvičně Na Nivách – každé pondělí a středa
18:30 – 19:30 hod., BODYSTYLING – v tělocvičně
SOKOLOVNA – každý čtvrtek 18:00 – 19:00 hod.

MUAY – THAI
Jsou to více jak dva měsíce od posledního zápasu
oddílu HIGHLANDERS a konečně jsme se opět
dočkali - 29.1. 2012 se ve sportovní hale TJ Pankrác odehrálo další kolo MMČR asociace CMTA
a superligy New line (profesionální zápasy bez
chráničů). Marek Lízr vstoupil poprvé do amatérského ringu a bohužel prohrál na body. Ondřej
Marvan a Jakub Klauda již podruhé vstoupili do
profesionálního ringu a nezklamali – oba borci
vyhráli na body v pěkných zápasech a ukázali
tak, že se s nimi již musí počítat. Více na http://
www.lokotrutnov.cz/oddily/muay-thai
FIT-BOX
V tělocvičně Na Nivách úterý 18:00 – 19:00 hod.,
čtvrtek 18:30 - 19:30 hod., pátek 17:30 – 18:30
hod., neděle 10:00 – 11:00 hod. Jednorázové
vstupné 80,- Kč, při zakoupení permanentky
vstupné 40,- Kč. Bližší informace + rozpis cvičitelů na příslušný měsíc na www.lokotrutnov.cz

KUŽELKY
Nestor trutnovských kuželek dostal od ČSTV vyznamenání za celoživotní práci
Kuželkářskému oddílu Lokomotivy Trutnov se
dostalo uznání v podobě vyznamenání „Za celoživotní práci a výjimečný přínos pro rozvoj těpokračování >>

lovýchovy a sportu“, které udělil Výkonný výbor
Českého svazu tělesné výchovy dlouholetému
členovi oddílu Petru Holému u příležitosti jeho
70. narozenin. Petr Holý se věnuje kuželkářskému sportu více než 60 let. Začínal jako stavěč kuželek, prošel mnoha funkcemi, počínaje
kronikářem oddílu až po funkce ve vrcholovém
orgánu České kuželkářské asociace. Od roku
1964 je nepřetržitě předsedou Okresního kuželkářského svazu, třináct roků (1993 - 2005) byl
trenérem reprezentačního družstva juniorů ČR.
V současné době je předsedou Komise státní reprezentace České kuželkářské asociace a je odpovědný za přípravu reprezentačních družstev
všech kategorií. V kuželkářském oddíle Lokomotivy spolu s Ladislavem Němcem pečuje o dnes
sedmnáctičlenný kolektiv mládeže ve věku od
8 do 16 let. A tito žáčci již sklízejí významné
úspěchy na celostátní úrovni. I přesto, že trutnovský kuželkářský sport má obrovský handicap
v podobě chybějící čtyřdráhy, o jejíž výstavbu bojuje i Petr Holý více než 50 let.

PRVNÍ JARNÍ KILOMETRY

Odbor turistiky /KČT/ Lokomotiva Trutnov ve
spolupráci s Vyšší odbornou školou lesnickou
a Střední lesnickou školou v Trutnově pořádá
v sobotu 31. března 29. ročník turistického pochodu a 18. ročník cyklojízdy První jarní kilometry. Start pro pěší trasy je mezi 7.00 a 10.00 hod.
a pro cyklotrasy mezi 7.00 a 9.00 hod. v internátu Střední lesnické školy v Trutnově v Lužické
ulici. Pořadatelé zvou zájemce o zdravý pohyb
i o kondiční turistiku na pěší trasy o délkách 35,
27 a 10 km a na cyklotrasy o délkách 60 a 30 km
na solidních terénech v okolí Trutnova.

FREEDOM CLUB
Akrobatický rock and roll pořádá NÁBOR nových dětí ve věku 6 až 16 let.
19. a 21. března 2012 od 17.30 hod., ZŠ Náchodská Poříčí, hlavní vchod do ZŠ.
www.freedomclub.cz

Pohár ředitele SOŠ a SOU Trutnov
Ve středu 25. ledna 2012 se ve sportovní hale ZŠ
Komenského uskutečnil 1. ročník florbalového
turnaje středních škol o Putovní pohár ředitele
SOŠ a SOU Trutnov.
Soutěže se zúčastnilo šest týmů, které se utkaly „každý s každým“. Vše samozřejmě proběhlo
v duchu „Fair play“.
Po dramatických bojích o medailová umístění
vzešlo nakonec toto pořadí:
1. místo SOŠ OOM Malé Svatoňovice
2. místo SPŠ Trutnov
3. místo SOŠ a SOU Trutnov
4. místo ZŠ V Domcích
5. místo ČLA Trutnov
6. místo SZŠ Trutnov
Putovní pohár a ostatní ceny předal kapitánům
jednotlivých družstev ředitel SOŠ a SOU Trutnov
Mgr. Jiří Zahradník. Hráčům i přihlížejícím se turnaj líbil a všichni zástupci přislíbili účast i na druhém ročníku tohoto turnaje. Proto věříme, že se
stane dobrou tradicí.

Sportovní klub bojových umění
Trutnov
Akce – BŘEZEN 2012:
Turnaj karate: Velká cena města Trutnova
Od mladších žáků po seniory. Kata + kumite.
4.3. 2012 od 10.00 hod. (neděle), Sportovní hala
ZŠ Mládežnická Trutnov – HSM
Vstupné: zdarma
Seminář: KARATE pro ŽIVOT
Jednodenní seminář určený pro širokou veřejnost, vhodný pro muže i ženy od 12 let.
Cílem je představit bojové umění karate jako
jednoduchou a účelnou sebeobranu použitelnou v běžném životě.
10.3. 2012 od 9.00 do 12.00 hod. (sobota), dojo
(tělocvična) ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově
S sebou: tepláky, triko, sálová obuv, pitný režim
Kurz sebeobrany: TELESKOPICKÝ OBUŠEK
Kurz sebeobrany s praktickou a v dnešní době
velmi oblíbenou zbraní. Kurz se skládá z osmi
lekcí. Kurz vhodný pro muže i ženy od 15 let.
Od 14.3. 2012, vždy středa od 18.30 do 20.00
hod., dojo (tělocvična) ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově

S sebou: tepláky, triko, pitný režim, teleskopický obušek od autorizovaného výrobce vel.
18“ nebo 21“
Více na www.skbutrutnov.cz nebo na tel. 608
958 019.

Průmyslováci jsou držiteli světového rekordu ve šplhu na Mont Blanc
Dne 6. 2. 2012 družstvo žáků Střední průmyslové
školy, Trutnov, Školní 101, ustanovilo nový světový rekord ve šplhu na Mont Blanc štafetovým
způsobem. Během vlastního pokusu se mohlo
šplhat pouze na jedné tyči. Cílem akce bylo co
nejrychleji vyšplhat štafetovým způsobem do
výšky 4 807 metrů.
Na družstvo, čítající pět desítek žáků, čekalo celkem 961 pětimetrových a jedno dvoumetrové
opakování ve šplhu na tyči s přírazem nohou,
start ze stoje. Každý účastník rekordu musel vyšplhat přibližně 19krát. Jedno opakování trvalo
přibližně 9,4 sekundy. Nejdůležitějším číslem
dne je hodnota dosaženého rekordního času.
Družstvo průmyslovky zdolalo 4 807 výškových
metrů v čase 2 hodiny 31 minut a 11 sekund. Garant akce, Mgr. Petr Karajanis, DiS., ověřil, že o
stejný sportovní výkon se nikdo na světě oficiálně nepokusil. Díky tomuto faktu mají trutnovští
průmyslováci v držení světový rekord ve šplhu na
nejvyšší horu Alp a států EU.
Pochvalu a sportovní uznání zaslouží tým za
předvedený výkon a dosažený rekordní čas.
Akce by se nemohla uskutečnit bez pomoci kolegů ze sekce tělesné výchovy a finanční podpory
Školního sportovního klubu Sprint. Plány a cíle
do budoucnosti jsou jasné. Důkladně se připravit a v příštím školním roce zdolat nejvyšší horu
světa.

nabídka OPUŠTĚNÝCH psŮ
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Úplnou nabídku útulku včetně podrobnějších informací najdete na webových
stránkách města: http://www.trutnov.cz/
organizace-instituce/utulek-pro-opustene-azatoulane-psy
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
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