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Jak jsme avizovali v článku na titulní stra-
ně minulého čísla Radničních listů, krá-
lovská věnná města se 16. a 17. března 
poprvé společně představila na veletrhu 
cestovního ruchu Infotour a cykloturistika 
v královéhradeckém Kongresovém cent-
ru Aldis. Jejich výstavní expozice složená 
z jednotných dřevěných stánků s červený-
mi plachtami byla nepřehlédnutelná a na-
bídka na stáncích vzbuzovala velký zájem 
návštěvníků. 

V trutnovském stánku, kde byly k dispozici 
propagační materiály z celých východních 
Krkonoš i polského příhraničí, ochutnaly 
děti i dospělí buchty, které upekla Anče, 
a za správné zodpovězení nezáludných 
otázek týkajících se např. Krkonošských 
pohádek, krkonošské přírody či přímo 
nejvyšších českých hor získali návštěvníci 
drobné odměny přímo od Krakonoše. Ve 
vedlejším stánku Poličky byl pro děti při-
praven interaktivně vzdělávací program, 
kdy byla prezentována rodná světnička 
hudebního skladatele Bohuslava Marti-
nů v Poličce i hrad Svojanov – informace 
podávaly návštěvníkům osobně sestra vě-
hlasného komponisty Marie a Její Výsost 
královna Kunhuta. Expozici Dvora Králové 

obohatil maskot v kostýmu tygra, ale např. 
i agama a korálovka, které si návštěvní-
ci mohli i vzít do ruky. Ve stánku Hradce 
Králové byly připraveny tematické soutěže 
a kvízy – odměny za správná řešení předá-
vala osobně královna Eliška. Stánek Jaro-
měře strážil voják z josefovské pevnosti, 
chrudimskému stánku vévodily – jak jinak 
– krásné loutky, které byly i na prodej, Měl-
ničtí lákali ke svým zajímavým materiálům 
ochutnávkami mělnického vína a chuťové 
pohárky návštěvníků veletrhu si přišly za-
jisté na své i ve stánku Nového Bydžova, 
kde Střední škola technická a řemeslná na-
bízela vlastní produkty studené kuchyně 
a banketní sladkosti. Zaujal i stánek Vyso-
kého Mýta, doslova hlad byl po veškerých 
mapách a samozřejmě materiálech pro vy-
znavače horských i silničních kol.

I tento materiál bude v nejbližších měsí-
cích součástí nové edice propagačních bro-
žurek královských věnných měst, kterou 
náš svazek obcí realizuje v rámci projektu 
„Královská věnná města známá, ale nepo-
znaná …“ financovaného z EU v rámci ROP 
NUTS II Severovýchod. Zatím spatřily světlo 
světa tři – obecná brožurka „Brány králov-
ských věnných měst otevřené …“, „Kultur-

Veletržní premiéra královských věnných měst ní kalendář akcí v roce 2012“ a brožurka 
„Brány královských věnných měst otevřené 
královským rodinám“, která měla na ve-
letrhu Infotour a cykloturistika premiéru 
a představuje atraktivity královských věn-
ných měst zajímavé pro rodiny s dětmi. Lze 
v ní najít tipy pro aktivní rodinnou zába-
vu i akce, které se ve městech pravidelně 
konají. Všechny brožurky jsou vám zdarma 
k dispozici v Turistickém informačním cen-
tru ve Staré radnici.

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

Foto: Václav Janďourek
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Městský bytový podnik 
zná nového ředitele, bude 
jím vedoucí infocentra
Rada města jmenovala na jednání dne 
9. 3. 2012 na pozici ředitele Městského by-
tového podniku Bc. Martina Veselého, který 
vede Turistické informační centrum na Kra-
konošově náměstí. „Jmenování proběhlo na 
základě výběrového řízení, do kterého se při-
hlásilo dvanáct zájemců. Martin Veselý proká-
zal nejlepší předpoklady a manažerské schop-
nosti. Novým ředitelem se stane od 1. května 
tohoto roku,“ sdělil starosta Ivan Adamec. 

Kvůli práci pro MBP opustí Veselý nejen 
infocentrum, ale zároveň také podal rezig-
naci na funkci radního města Trutnova, kde 
působil od roku 2010. „Chci se naplno vě-
novat práci pro bytový podnik, která bude 
náročnější než vedení infocentra, proto od-
cházím z rady. Je možné, že do pravomoci 
společnosti spadne i správa sportovišť, tak-
že záběr práce se může ještě výrazněji rozší-
řit a pozice radního by tím o to víc trpěla,“ 
vysvětlil Veselý. 

Pátečním usnesením totiž radní odsouhlasili 
posouzení záměru přiřadit správu sporto-
višť a sportovních zařízení v majetku měs-
ta právě Městskému bytovému podniku. 
„Podobný model funguje v Hradci Králové. 
Bytový podnik se stará o městský majetek, 
konkrétně o bytový fond, takže správa 
městských sportovišť by do jeho agendy lo-
gicky patřila. Proto jsme se rozhodli dát ješ-
tě možnost této variantě. Jedná se o důleži-
té rozhodnutí, které nechceme uspěchat,“ 
dodal starosta. 

Město se rozhodlo oddělit správu sporto-
višť od financování sportovních oddílů loni 
v létě. Obě činnosti dosud řídí občanské 
sdružení Lokomotiva Trutnov. Od oddělení 
obou aktivit si město slibuje průhlednější fi-
nancování sportu a zároveň rovné podmín-
ky pro jednotlivé sportovní oddíly.

Ing. Veronika Svobodová
vedoucí odd. pro styk s veřejností

POTVRZENO: 
na letošním PIVOFESTU 
9. června zazní píseň roku
Tradiční PIVOFEST, který se v centru Trut-
nova každoročně těší několikatisícové 
návštěvnosti, letos přivítá čerstvého oby-
vatele české hudební síně slávy, Václava 
Neckáře.  Skvělý návrat české hudební le-
gendy, který byl navíc letos korunován ce-
nami Anděl za píseň a videoklip roku (Půl-
noční), tak na vlastní kůži (nebo spíše uši 
a oči) budou moci zažít i Trutnováci.  A to 
v sobotu 9.6. 2012 v samotném srdci Trut-
nova, na Krakonošově náměstí. Do té doby 
Václav Neckář a kapela Umakart vydají 
společné album, na kterém se spolupodílí 
vedle Jaromíra Švejdíka a Dušana Neuwer-
tha například Lenka Dusilová, Steve Walsh, 
Jan Neckář, Tomáš Neuwerth, Luboš Mali-
na, Jiří Hradil, Viktor Ekrt, Filip Nebřenský 
či pěvecký sbor Doubravánek.

Daniel Šafr

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

Šikmá ul. 300

V dubnu 2012  pro Vás otvíráme tyto se-
mináře:
První pomoc - 1 den 
Termín: 11.4.  2012, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena: 990,- Kč/osoba 
a den

Zvládání konfliktů nejen v pracovním pro-
středí - 2 dny 
Termín: 17. –  18.4. 2012, 9 – 15 hod. (6 ho-
din)
Most k životu, o.p.s., cena: 990,- Kč/osoba 
a den

Komplexní péče o nemocné s demencí 
- 1 den
Termín: 23.4. 2012, 13 – 18 hod. (5 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena:  890,- Kč/osoba 
a den

Průběžně se lze hlásit na dlouhodobé kur-
zy 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.zvo-
lankova@seznam.cz, www.mostkzivotu.cz

Sousoší Michala Gabriela 
je opět v pořádku
První ze sedmi šelem před společenským 
centrem UFFO, které v roce 2010 zakoupi-
lo město do sbírky Galerie města Trutnova 
od prof. ak. soch. Michala Gabriela, je po 
lednovém poškození opět v pořádku. Pro-
blém se sochou nevznikl přímým zásahem 
konkrétní osoby. Sochu na vlastní náklady 
opravila slévárna, která tento artefakt od-
lévala. Na poškození měl z nemalé části 
neblahý vliv dlouhodobý nepřiměřený pří-
stup k tomuto uměleckému dílu. Sochy sice 
stojí ve veřejném prostoru a svojí povahou 
vybízejí k určité interakci, je však vhodné 
si uvědomit, že to nejsou prolézačky ani 
objekty, na které by se mělo stoupat. Sou-
soší Michala Gabriela, podobně jako obraz 
Josefa Čapka, patří k nejcennějším a také 
nejoblíbenějším součástem trutnovské 
galerijní sbírky, proto věřím, že se nadále 
trutnovská veřejnost i návštěvnici našeho 
města budou moci těšit z tohoto exponá-
tu, aniž by byl jakkoli poškozen.

Mgr. Lucie Pangrácová
ředitelka Galerie města Trutnova

Oznámení o zápisu do 
Mateřské školy, Trutnov 
na školní rok 2012/13
Zápis do Mateřské školy, Trutnov proběhne 
v termínu od 21.5. do 24.5. 2012 denně od 
10 do 14 hodin podle „Kritérií k přijímání do 
MŠ Trutnov“ (1. děti s trvalým nebo prokaza-
telně současným pobytem v Trutnově v po-
sledním roce před zahájením povinné školní 
docházky,  2. ostatní děti s trvalým nebo pro-
kazatelně současným pobytem v Trutnově,  
3. děti s celodenní docházkou podle věku od 
nejstaršího k nejmladšímu). Podle školského 
zákona (č. 561/2004 Sb., § 34) se předškolní 
vzdělávání organizuje pro děti zpravidla ve 
věku 3 let. 

Na zápis se dostaví zákonný zástupce dítěte 
s dítětem. Žádost k přijetí dítěte do MŠ vy-
plníte na jednotlivých pracovištích Mateřské 
školy, Trutnov (Komenského, V Domcích, 
Gorkého, Žižkova, Novodvorská, Tkalcovská, 
Horská, Úpská, Benešova, Náchodská nebo 
Voletiny), kde vám vedoucí podají bližší in-
formace.

K zápisu je nutné přinést očkovací průkaz 
dítěte, doklad o bydlišti dítěte v Trutnově 
a rodný list dítěte.

Pavla Kubečková
ředitelka Mateřské školy, Trutnov

Lety vrtulníkem 
nad Trutnovem 
Společnost HELI CZECH s.r.o. pro Vás připravila 
jedinečnou příležitost!

Dne 28.4. 2012 od 13:00 do 16:00 hod. budete 
mít možnost vyfotit si váš dům či město z pa-
luby 4místného (3 cestující + pilot) vrtulníku 
Robinson R44. O Vaše příjemné a nezapomenu-
telné zážitky se postarají profesionální armádní 
piloti z tygří letky bitevních vrtulníků Mi-24. 
Jejich mnohaleté zkušenosti s létáním je řadí 
mezi jedny z nejuznávanějších pilotů NATO. 

Je pro Vás připravena i fotosoutěž o nejkrás-
nější snímek. Výherce získá let vrtulníkem 
pro tři osoby zdarma v délce osmi minut. 
Vrtulník na pořízení snímků za pouhých 
499 Kč pro Vás bude připraven od 13:00 ho-
din na HELIPORTU v Trutnově v Horním Sta-
rém Městě. Těšíme se na společný let. 

Team HELI CZECH
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společenská rubrika

krátCe

Centrum spokojené ženy 
K-studio vás zve na dvě milá 
dubnová setkání:
16.4. Na vlnách čínské medicíny - krásné povídá-
ní o tradiční čínské medicíně, host: Olinka Piričo-
vá, vstupné: 40 Kč

23.4. Trampoty zruš metodou RUŠ aneb Jak jed-
noduše odstranit stresy, strachy, křivdy, host: 
Jana Hamáková, vstupné: 40 Kč

Pondělní setkání začínají vždy od 18 hodin v Cen-
tru spokojené ženy K-studio, Školní 154 (u kos-
tela), Trutnov. Vstupenky si můžete zajistit od 
30.3. v našem Centru. Počet volných míst je ome-
zen naším prostorem. Info: www.k-studio.cz; tel. 
777 286 810.

Korálkiáda
Děti ze Sluníčkové třídy Mateřské školy SRDÍČKO 
se zapojily do akce, která probíhá pod hlavičkou 
portálu POTVOR.CZ a jejíž cílem je nasbírat co 
nejvíce korálků pro osoby se zdravotním postiže-
ním z České abilympijské asociace, aby měly ma-
teriál na své tvoření. Dětem se podařilo navlék-
nout úžasných 34,6 metru korálků, které jsme 
zaslaly na adresu České abilympijské asociace. To 
je možné učinit až do 20.5. 2012, kdy akce kon-
čí. Poté budou navlečené korálky 26.5. v pardu-
bické ČEZ aréně změřeny a pokusí se o zápis do 
Guinessovy knihy rekordů, neboť již k 9.2. 2012 
byl český rekord překonán a bude zapsán v pel-
hřimovském Muzeu rekordů a kuriozit.

Mgr. Lenka Šimůnková

Mateřské školy bez hranic
Trutnovské mateřské školy Čtyřlístek v Úpské ul. 
a Sluníčko v Komenského ul. navázaly v prosinci 
2011 přeshraniční spolupráci se dvěma mateřský-
mi školami z polského partnerského města Ka-
mienna Góra. Prozatím se uskutečnila dvě přá-
telská setkání, v jejichž rámci  se zástupci obou 
měst a škol seznámili s prostředím a výchovnými 
programy jednotlivých školek. Prostřednictvím 
vzájemné spolupráce dojde k hlubšímu propo-
jení škol a k přípravě bohatých mezinárodních 
programů pro naše i polské děti. Společně strá-
venými chvílemi si děti přirozenou cestou přiblíží 
svět za hranicemi našeho státu. Účelem těchto 
aktivit je mimo jiné i možnost zažádat Euroregi-
on Glacensis o dotace na vybavení zahrad či tříd 
zúčastněných mateřských škol. 

Dana Faltová
MŠ Čtyřlístek Trutnov 4

Diakonie Broumov 

VYHLAŠUJEME SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční: 7.4. 2012 od 9.00 do 17.00 
hod., nákladové nádraží Trutnov - hlavní nádraží. 
Na nádraží bude přistaven vagon Diakonie Brou-
mov, kam můžete přinést tyto věci:
- dámské, pánské, dětské oděvy,
- bytový textil,
- ložní prádlo, ručníky,
- hračky, školní potřeby,
- obuv,
- menší funkční spotřebiče a další věci pro Vás již 

nepotřebné.
Věci prosíme noste zabalené.

Děkujeme za Vaši pomoc.
www.diakoniebroumov.org

Duben 2012

Pravidelný provoz

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

ly ukázek waldorfské pedagogiky, kte-
ré kopírují přirozený rytmus roku. Ho-
diny jsou vhodné pro děti od narození 
do 3 let. Poplatek 20,- Kč/dopoledne 
(úhrada výukového materiálu).

14:00 – 17:00 Odpolední volná herna pro děti – tvoři-
vé 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 přípa-
dě zájmu o hodiny kontaktujte Draho-
mírou 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 - ma-
lujeme s radostí

14:00 – 18:00 Výtvarná dílna s Blankou - výtvarné 
tvoření pro děti od 3 let bez rodičů, 
kurz pro přihlášené, informace o vol-
ných 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 dospě-

lé, 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 Miháli-
kovou na e-mailu: 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 nastávají-
cích 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)

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 zku-
šenost 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) 

MÍČKOVÁNÍ II – pokračování úspěšné přednášky s prak-
tickou ukázkou v MC.
Tato metoda slouží jako podpůrná technika při léč-
bě akutní i chronické rýmy, zánětu dutin, napomáhá 
k uvolnění blokád a dalších zdravotních potíží. Termín 
bude upřesněn v MC. Lektorka: Zdena Kasáková

Světýlka – hravé cvičení s říkadly a písničkami pro ma-
minky 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 infor-
mací v oblasti výživy a výchovy jejich dětí.
Lektorka: Lucie Čapková. Více informací v MC.

Pokračuje:
• BLEŠKY – zveme další zájemce na taneční a pohybo-

vou průpravu pro děti od 4 let, kurz probíhá každou 
středu od 16:15 do 17:15. Více informací v MC.

Pokračuje:
• JARNÍ BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
 V termínu 16. – 20. dubna 2012
 Pondělí 16.4. příjem 9 - 17 hod.
 Úterý 17.4. prodej 9 - 16 hod.
 Středa 18.4. prodej 9 - 16 hod.
 Čtvrtek 19.4. prodej 9 - 12 hod.
 Pátek 20.4. výdej 9 - 16 hod.
 Zájemcům pro zapsání věcí doma nabízíme archy, 

které je třeba osobně vyzvednout v MC. Více infor-
mací k bazaru naleznete na www.mckarolinka.cz 

• PŘÍPRAVA STUDENTŮ K MATURITĚ – angličtina, něm-
čina

 Formou doučování, konverzace, maturitní témata. 
V odpoledních hodinách, po dohodě s lektory.

• ŠKOLKA NANEČISTO – každé úterý v MC KAROlínka 
 Příprava dětí na „školkový režim“. Společný tema-

tický program v menším kolektivu dětí, které v září 
nastupují do školky. Dopolední program od 8:30 do 
12 hod. nebo od 8:30 do 15 hod. Více informací v MC.

Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu na tel. 
737 335 651  nebo na www.mckarolinka.cz, mckarolin-
ka@volny.cz .

Za mateřské centrum KAROlínka 
Bc. Šárka Linková

Mateřské centrum KAROlínka

Matriční události v únoru 2012
V měsíci únoru se v Trutnově narodilo celkem 
54 dětí, z toho bylo 18 dětí trutnovských, 9 chlapců 
a 9 děvčat. 
Dne 18.2. se ve Staré radnici konala malá slavnost 
vítání dětí do života a do pamětní knihy města bylo 
zapsáno 14 nových trutnovských občánků.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 43 lidí, z toho 
bylo 25 našich občanů, 15 mužů a 10 žen.
Byly  uzavřeny  2 sňatky.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při 
životních jubileích 43 občanů s kytičkou a malým dár-
kem. 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 Městské-
ho úřadu v Trutnově, Slovanské nám. 165, nebo 
telefonicky na čísle 499 803 325, e-mail: ouhrab-
kova@trutnov.cz,  do konce dubna 2012.

Vzácné životní jubileum
Dne 1.3. 2012 oslavila sté narozeniny paní Kateřina 
Růžičková z České čtvrti v Trutnově.
Blahopřát přišel trutnovský starosta Mgr. Ivan Ada-
mec, zástupci okresní správy sociálního zabezpečení 
a komise pro občanské záležitosti města. Paní Růžič-
ková překvapila gratulanty svým pozitivním pohle-
dem na svět, smyslem pro humor a zájmem o dění 
v našem městě. 
Do dalších let přejeme pevné zdraví a stále dobrou 
duševní pohodu.
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odbory Městského úřadu inforMují

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů:

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2012-167/4 ze dne 28.2. 2012 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout byty:

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 30.3. 
2012 v 8.00 hod. přímo na místě.

Byt Hluboký příkop čp. 147 o vel. 1+1, stan-
dardní byt se bude pronajímat na dobu ne-
určitou na základě výběrového řízení, kde 
se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň 
předplacení nájemného. Předplacení nájem-
ného musí být nabídnuto minimálně ve výši 
50 000,- Kč. Bude se posuzovat měsíční ná-
jemné. V případě rovnosti nabídek se bude 
posuzovat i výše předplacení nájemného.

Žádost je možné podat do 6.4. 2012 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 10.4. 2012 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2012-213, 215, 214/5 ze dne 9.3. 2012 
zveřejňujeme záměr města pronajmout byty:

Trutnov - Barvířská čp. 24 (č.j. 213)
/objekt na st. p. 231/1 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Předměstí/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 13,19 m2, 1. pokoj 26,15 m2, 2. pokoj 
12,57 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 1. podlaží. 
Součástí bytu je WC 1,35 m2, koupelna 3,93 m2, 
předsíň 5,03 m2. Topení etážové plynové.

Měsíční nájemné: 3 210,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 30.3. 
2012 v 8.20 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 147 
(č.j. 215)
/objekt na st. p. 88 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
- kuchyň 26,50 m2, 1. pokoj 22,87 m2, 2. po-
koj 28,92 m2, 3. pokoj 24,91 m2, standardní 
byt, číslo bytu 1, 2. podlaží. Součástí bytu je 
koupelna + WC 11,70 m2. Topení etážové ply-
nové.

Měsíční nájemné: 5 927,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 30.3. 
2012 v 8.40 hod. přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurči-
tou na základě výběrového řízení, kde se 
bude nabízet měsíční nájemné a zároveň 
předplacení nájemného. Předplacení nájem-

ného musí být nabídnuto minimálně ve výši 
50 000,- Kč. Bude se posuzovat měsíční ná-
jemné. V případě rovnosti nabídek se bude 
posuzovat i výše předplacení nájemného.

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 645 (č.j. 214) 
/objekt na st. p. 1413 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Staré Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1 + 1 o výměře 
- kuchyň 25,65 m2, pokoj 10,33 m2, standard-
ní byt, číslo bytu 10, 3. podlaží. Součástí bytu 
je WC 1,70 m2, koupelna 4,11 m2, předsíň 
6,49 m2, sklep 2,34 m2. Topení dálkové. 

Měsíční nájemné: 1 967,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 30.3. 
2012 v 9.15 hod. přímo na místě.

Byt Dlouhá čp. 645 se bude pronajímat na 
dobu neurčitou na základě výběrového říze-
ní, kde se bude nabízet předplacení nájemné-
ho. Předplacení nájemného musí být nabíd-
nuto minimálně ve výši 50 000,- Kč.

Žádosti je možné podat do 6.4. 2012 do 
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 10.4. 2012 
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dis-
pozici na internetových stránkách, v infore-
cepci 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

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

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 9.3. 2012 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout nebytové prostory:

č.j. 2012-188/5

Trutnov – Bulharská čp. 141
objekt na st.p.č. 82 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory v I. NP o cel-
kové výměře 57,30 m2 (1 prodejna 28,70 m2, 
2 výlohy o celkové výměře 1,70 m2 a 2 sklady 
14,70 m2 a 12,20 m2). Nebytové prostory jsou 
vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, pro-
vozovny služeb. 

Úvodní cena pro jednání: 
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, výlohy
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb, sklad 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neu-
rčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního 
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlast-
ní náklady úpravy nebytového prostoru k poža-
dovanému způsobu využití s tím, že v případě 
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení 
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebu-
de povoleno provozování herny, kasina, video-
terminálu a sázkové kanceláře. Počátek nájem-
ního vztahu nejdříve od poloviny června 2012.

Nebytový prostor je vytápěn plynovým kot-
lem z čp. 142, el. energie je přivedena z čp. 
142. Nájemce nebytového prostoru čp. 141 
se v nájemní smlouvě zaváže hradit náklady 
na vytápění a spotřebu el. energie nájemci 
nebytového prostoru čp. 142 Bulharská ul.

Žádosti je možné podat do: 6.4. 2012 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10.4. 2012 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 9 800,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620511, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel přiloží 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. 
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 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-
jemní smlouvy bude kopie živnostenského 
listu nebo výpis z OR.)
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena 
číselnou hodnotou. 
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 
– Bulharská čp. 141, „NEOTVÍRAT“.

č.j. 2012-189/5

Trutnov – Jihoslovanská čp. 31
objekt na st.p.č. 36 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory v I. NP o cel-
kové výměře 47,17 m2 (1 prodejna 20,10 m2, 
1 výloha 0,76 m2 a 1 sklad 26,31 m2). Nebyto-
vé prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, 
kanceláře, provozovny služeb.

Úvodní cena pro jednání: 
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, výlohu
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb, sklad 
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytového 
prostoru k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy 
nebude zhodnocení nebytového prostoru ná-
jemci uhrazeno. Nebude povoleno provozo-
vání herny, kasina, videoterminálu a sázkové 
kanceláře.

Žádosti je možné podat do: 6.4. 2012 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10.4. 2012 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

pokračování >>
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Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 7 600,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620512, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdě-
lení 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 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 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-
jemní smlouvy bude kopie živnostenského 
listu nebo výpis z OR.)
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena 
číselnou hodnotou. 
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 
– Jihoslovanská čp. 31, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
č.j. 2012-143/4 ze dne 28.2. 2012 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Na Nivách čp. 57 
objekt na st.p. č. 536 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Střední Předměstí

Jedná se o nebytové prostory umístěné 
v I. NP o celkové výměře 123,80 m2 (restau-
race 43,00 m2, bar 22,80 m2, kuchyň 16,00 m2, 
přípravna 18,00 m2, sklady 13,00 m2, chodba 
5,00 m2, 2 x WC o celkové výměře 6,00 m2, 
dále uzamčené zadní vnitřní schodiště).

Úvodní cena pro jednání: 73 000,- Kč/rok za 
celý nebytový prostor

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, včetně uplatněním meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy 
nebude zhodnocení nebytového prostoru ná-
jemci uhrazeno. Nebude povoleno provozo-
vání kasina, herny, videoterminálu a sázkové 
kanceláře. Nájemce bere na vědomí současný 
technický stav nebytového prostoru včetně 
skutečnosti, že dochází k občasnému průsa-
ku vody ze stráně do nebytového prostoru, 
a současně souhlasí s tím, že případné vzniklé 
škody si bude řešit vlastním pojištěním. 

Žádosti je možné podat do: 6.4. 2012 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10.4. 2012 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 13 600,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620510, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel musí přiložit doklad o složené kauci 
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kau-
ce. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žada-
telům 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 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 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-
jemní smlouvy bude kopie živnostenského lis-
tu nebo výpis z OR.) Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 
– Na Nivách čp. 57, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
č.j. 2012-95/3 ze dne 13.2. 2012 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout nebytové prostory:

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

Jedná se o nebytové prostory umístě-
né v I. a II. NP o celkové výměře 113,40 m2 
(v I. NP: 1 prodejna 109,10 m2 a 2 výlohy o cel-
kové výměře 2,00 m2, ve II. NP: WC 1,20 m2 
a umývárna 1,10 m2).

Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, výlohy
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb
695 Kč/m2/rok za soc. zařízení

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy 
nebude zhodnocení nebytového prostoru ná-
jemci uhrazeno. Nebude povoleno provozo-
vání kasina, herny, videoterminálu a sázkové 
kanceláře.
Počátek nájemního vztahu nejdříve od 1.5. 
2012.

Žádosti je možné podat do: 6.4. 2012 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10.4. 2012 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 25 000,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620509, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdě-
lení 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 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 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-
jemní smlouvy bude kopie živnostenského lis-
tu nebo výpis z OR.) Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 
– Bulharská čp. 65, „NEOTVÍRAT“.

Žádosti 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). 

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Na pronájem nebytového prostoru není práv-
ní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo 
odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Vozidla v „polopřevodu“
„Polopřevod“ znamená, že bývalý vlast-
ník motorového vozidla toto vozidlo 
prodal (daroval) novému vlastníkovi a to-
hoto nového vlastníka označil v registru 
motorových vozidel jako osobu, která od 
něho nabyla vlastnické právo k uvedené-
mu vozidlu, avšak nový vlastník motoro-
vého vozidla toto vozidlo na sebe nene-
chal řádně zaregistrovat. 

Dle údajů Centrálního registru vozidel je 
takových vozidel v okrese Trutnov 3600, 
z toho na správní obvod Městského úřa-
du Trutnov připadá cca 1800 vozidel. Dle 
zákona o podmínkách provozu vozidel na 
pozemních komunikacích je každý nový 
vlastník motorového vozidla povinen ta-
kovou skutečnost oznámit příslušnému 
obecnímu úřadu obce s rozšířenou pů-
sobností, a hodlá-li toto vozidlo dále pro-
vozovat, provést také registraci v registru 
motorových vozidel. Nesplnění těchto 
povinností je pak přestupkem, za který 
lze uložit pokutu až do výše 30 000,- Kč, 
respektive až do výše 50 000,- Kč.

Z tohoto pohledu je pak jistě jednoduš-
ší splnit svoji oznamovací (registrační) 
povinnost a vyhnout se tak možnému 
uložení pokuty za přestupek. Oznámení 
či registraci nově nabytého motorové-
ho vozidla je možné provést a potřebné 
informace lze získat přímo na pracoviš-
ti oddělení dopravně správních agend 
Městského úřadu Trutnov, detašované 
pracoviště Horská 932, Trutnov (telefonní 
číslo 499 803 508, případně 499 803 515), 
kde vám rádi poradíme.

Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí správního odboru
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OZNÁMENÍ
ZM v Trutnově na zasedání dne 12.12. 2011 
přijalo usnesení:

* č. 2011-234/5, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo 
„Zásady pro prodej ...“ bez upřednostněním 
nájemců:

Nebytová jednotka č. 528/101  
- garáž v domě čp. 528 - 530  
Jiráskovo náměstí 
v obci Trutnov, v k.ú. Trutnov, v části obce 
Střední Předměstí
na st.p. 1760/1 248 m2

na st.p. 1760/3 198 m2

na st.p. 1760/4 198 m2

na st.p. 1760/5 386 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domů čp. 528 - 530 Jiráskovo 
náměstí a na pozemcích st.p.1760/1, st.p. 
1760/3, 1760/4 a 1760/5
Minimální nabídková kupní cena je 300 000,- Kč.

Jedná se o nebytový prostor - dvougaráž, kte-
rá se nachází v 1. NP domu čp. 528. Dvougaráž 
není podsklepena. Vrata jsou dvoukřídlá ple-
chová. Okna jsou provedena z luxfer. V garáži 
není proveden rozvod elektroinstalace. Stře-
cha objektu je pultová s krytinou z lepenky. 
V rohu dvougaráže a v podlaze jsou prove-
deny rozvody potrubí, které jsou v majetku 
ČEZ, a.s. Dvougaráž o podlahové ploše 43 m2 
je obsazena dvěma nájemci s uzavřenými ná-
jemními smlouvami na dobu neurčitou.
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 usku-
tečněn ze strany prodávajícího. V případě 
odstoupení od nabídky ze strany kupujícího 
propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí 
být složena bezhotovostním převodem na 
účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 
6015-124601/0100, variabilní symbol 3629474, 
konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, příp. název práv-
nické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„528/101 Dvougaráž Jiráskovo náměstí“ za-
sílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ 
Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské 
nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 16.4. 
2012 - 12:00 hodin. Nabídky lze podat i osob-
ně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způ-
sob její úhrady a předpokládaný účel využití 
objektu. K nabídce je nutné přiložit kopii do-
kladu o zaplacení kauce v požadované výši. 

* č. 2011-231/5, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo 
„Zásady pro prodej ...“ bez upřednostnění 
nájemců, bez uplatnění 20% slevy ze sjedna-
né ceny:

Nebytová jednotka č. 374/10 
v domě čp. 374 Lípové náměstí
v obci Trutnov, v k.ú. Poříčí u Trutnova, v části 
obce Poříčí
na st.p. 406 121 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu čp. 374 Lípové náměstí 
a na pozemku st.p. 406
Minimální nabídková kupní cena je 1 045 000,- Kč.

Jedná se o nebytový prostor, který se nachází 
v 1. NP domu čp. 374. V domě jsou celkem 
dvě bytové jednotky a jeden nebytový pro-
stor, který je předmětem prodeje. Nebytový 
prostor obsahuje vstup, prostor haly, kancelář 
a WC umístěné mimo nebyt. Nebytový pro-
stor o podl. ploše 82,13 m2 je obsazen nájem-
cem (Česká pošta s.p.) s uzavřenou nájemní 
smlouvou na dobu neurčitou.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení 
je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce je za-
počitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrá-
cena v případě, že prodej nebude uskutečněn 
ze strany prodávajícího. V případě odstoupení 
od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce 
ve prospěch města. Kauce musí být složena bez-
hotovostním převodem na účet města vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3629468, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a pří-
jmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„374/10 Lípové náměstí“ zasílejte v uzavře-
ných obálkách na adresu MěÚ Trutnov, IN-
FORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, 
Trutnov, 541 16, nejpozději do 16.4. 2012 
- 12:00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. 
V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob 
její úhrady a předpokládaný účel využití ob-
jektu. K nabídce je nutné přiložit kopii dokla-
du o zaplacení kauce v požadované výši. 

č. 2011-232/5, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecným zveřejněním, bez 
upřednostnění nájemců, bez uplatnění 20% 
slevy ze sjednané ceny:

budova bez čp./če. - jiná stavba 
zděné kolny v ul. Železničářská 
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední 
Předměstí
na st. p. 5658 160 m2

spolu se st. p. 5658 160 m2

Minimální nabídková cena je 165 000,- Kč.

Jedná se o objekt zděných kůlen (21 ks) 
o tloušťce obvodové zdi 30 cm bez oken. Roz-
vody elektroinstalace nejsou provedeny. Stře-
cha objektu je pultová s krytinou z vlnitého 
eternitu. Kolny jsou ve špatném technickém 
stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629463, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„kolny Železničářská“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORE-
CEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trut-
nov, 541 16, nejpozději do 16.4. 2012 - 12:00 
hodin. Nabídky lze podat i osobně.
V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob 
její úhrady, předpokládaný účel využití ob-
jektu, číslo účtu pro možnost vrácení kauce 
a kontaktní údaje. 

* č. 2011-235/5, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo 
„Zásad pro prodej ...“ bez upřednostnění ná-
jemce:

budova bez čp./če. - garáž v ulici 
Kožešnická 
v obci Trutnov, v k.ú. Poříčí u Trutnova, v části 
obce Poříčí
na st.p. 1298 28 m2

spolu se st.p. 1298 28 m2

Minimální nabídková cena je 100 000,- Kč.

Jedná se o objekt volně stojící garáže, který 
není podsklepen a má jedno nadzemní podla-
ží. Obvodové stěny garáže jsou provedeny ze 
zdiva o tloušťce 30 cm. Podlaha je betonová. 
Okno je provedeno z luxfer. Vrata jsou plecho-
vá sklopná. V objektu není proveden rozvod 

el. proudu. Garáž je obsazena nájemcem.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629460, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „ga-
ráž Kožešnická“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 16.4. 2012 - 12:00 ho-
din. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce 
uveďte navrhovanou cenu a způsob její úhra-
dy. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu 
o zaplacení kauce v požadované výši. 

Na nabídky, u nichž nebude kauce v požado-
vané výši a ve stanovené lhůtě složena, ne-
bude brán zřetel. Žadatel může podat pouze 
jednu nabídku.

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 17.4. 2012 v 8:00 hodin v malém sále 
v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zá-
jemci mohou být přítomni.

K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpozdě-
ji však do doby možnosti podání nabídky.
Bližší informace poskytuje majetkový odbor 
Městského úřadu Trutnov ve IV. patře, kance-
lář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.
O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Měs-
to Trutnov si vyhrazuje právo od záměru pro-
deje odstoupit či změnit podmínky.

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

* č. 2011-177/4, kterým schválilo zveřejnění zá-
měru prodeje obecným zveřejněním mimo Zá-
sady pro prodej ... bez upřednostnění nájemce, 
bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny:

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

spolu se st.p. 5/2 661 m2

spolu s p.p. 1976 293 m2

Minimální nabídková cena je 2 800 000,- Kč.

Jedná se o třípodlažní objekt, který je částeč-
ně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží 
a podlaží s půdním prostorem. V 1. NP jsou tři 
nebytové prostory (prodejny), z toho jeden je 
obsazen nájemcem. Ve 2. NP je půdní prostor 
a jedna obsazená bytová jednotka o velikosti 
2+1 (146,28 m2). Na st.p. 5/2 se nachází dřevěná 
kolna, která je součástí prodeje. Na pozemku 
st.p.5/2 a p.p. 1976 je zřízeno věcné břemeno 
za účelem přístupu k nemovitostem, spočívající 
v právu chůze a jízdy bez práva parkování 
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629465, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„Horská 65“ zasílejte v uzavřených obálkách 
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na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 23.4. 2012 - 12:00 hod. Oteví-
rání obálek s nabídkami se bude konat dne 
24.4. 2012 v 8:00 hod. v malém sále v sute-
rénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

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

budova čp. 510 Benešova  
(bývalý Klub ODEON) 
v k.ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí, 
v obci Trutnov
na st.p. 192/4  418 m2

spolu se st.p. 192/4  418 m2

Minimální nabídková kupní cena je 
2 600 000,- Kč.

Jedná se o zděný nárožní dům v uliční zá-
stavbě, částečně podsklepený, se sedlovou a 
pultovou střechou a s půdou. Dům je netypo-
vý, původně sloužil jako kino „OKO“, v roce 
1994 byl přestavěn na „Klub ODEON“, poz-
ději „DOK“. Od 1.8. 2006 není objekt užíván. 
Objekt je napojen na přípojku el. energie, ve-
řejného vodovodu, parovodu a na veřejnou 
kanalizační síť. Nemovitost není napojena na 
plyn. Podmínkou účasti zájemce v nabídko-
vém řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3612455, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Be-
nešova čp. 510“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 23.4. 2012 - 12:00 hod. 
Nabídky lze podat i osobně. Otevírání obálek 
s nabídkami se bude konat dne 24.4. 2012 
v 8:00 hod. v malém sále v suterénu Městského 
úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni.

* č. 2011-178/4, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo 
Zásady pro prodej nemovitostí:

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

spolu se st.p. 3642 1421 m2

spolu s p.p. 722/25 2513 m2

Minimální nabídková cena je 7 000 000,- Kč.

Jedná se o zděný jednopodlažní objekt, který 
má v části bývalé kotelny sníženou část. Stře-
cha je pultová s krytinou z plechu. Klempířské 
konstrukce jsou provedeny. Venkovní fasáda 
je z břízolitu. Součástí prodeje je pět skleníků, 
které jsou přistaveny z boku budovy a garáž. 
Skleníky jsou vyzděny do výšky 1,4 m, skleněná 
část je z ocelové konstrukce s výplní ze skla. 
Podlahy jsou z betonu. Ve sklenících jsou roz-
vody elektrického proudu, vody a topení. Ga-
ráž má obvodové zdi široké 30 cm, na podlaze 
je beton, okna jsou z luxfer, vrata jsou dřevě-
ná. Střecha je pultová s krytinou z plechu. Ne-
movitosti jsou napojeny na elektrický proud, 
veřejný vodovod, horkovod a na veřejnou ka-
nalizační síť. Rozvody zemního plynu vedou na 
druhé straně Náchodské ulice. Výměry parcel 
jsou nově určeny a vymezeny geometrickým 
plánem. K parcele 722/25 bude zřízeno věcné 

břemeno na uložení a provozování podzem-
ních sítí. Územní plán v místě areálu je schvá-
len s plánovaným využitím jako „Komerčně 
administrativní funkce“. Nemovitosti jsou ve 
špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 361946, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Za-
hradnictví Náchodská“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORE-
CEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trut-
nov, 541 16, nejpozději do 23.4. 2012 - 12:00 
hod. Otevírání obálek s nabídkami se bude 
konat dne 24.4. 2012 v 8:00 hod. v malém 
sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. 
Zájemci mohou být přítomni.

* č. 2011-186/4, kterým schválilo prodej no-
vým obecným zveřejněním, mimo Zásady pro 
prodej ... bez uplatnění 20% slevy ze sjedna-
né ceny, bez upřednostnění nájemce:

dům čp. 142 Horská
v k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, 
v části obce Horní Staré Město
na st.p. 10/1 420 m2 (bytový dům)
spolu se st.p. 10/1 420 m2

Minimální nabídková cena je 800 000,- Kč.

Jedná se o zděný dvoupodlažní nepodsklepe-
ný objekt. V domě jsou dvě volné bytové jed-
notky. Objekt je napojen na elektrický proud 
a veřejný vodovod. Splaškové vody jsou sve-
deny přes septik do veřejné kanalizace. Dům 
je ve špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 20 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3613452, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„142 Horská“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 23.4. 2012 - 12:00 hod. Nabídky 
lze podat i osobně. Otevírání nabídek bude 
provedeno dne 24.4. 2012 v 8:00 hod. v ma-
lém sále v suterénu městského úřadu. Žadate-
lé mohou být přítomni. 

V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob 
její úhrady, předpokládaný účel využití ob-
jektu, číslo účtu pro možnost vrácení kauce 
a kontaktní údaje. K nabídce je nutné přiložit 
kopii dokladu o zaplacení kauce v požado-
vané výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce 
v požadované výši a ve stanovené lhůtě slože-
na, nebude brán zřetel.
Prohlídka objektů se uskuteční na požádání, po 
telefonické domluvě. Bližší informace obdržíte 
v kanceláři č. 408, telefon 499 803 279, 499 803 281.
O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Měs-
to Trutnov si vyhrazuje právo od záměru pro-
deje odstoupit či změnit podmínky.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Nové elektronické občanské 
průkazy a cesty do zahraničí
Od 1.1. 2012 došlo ke změně v oblasti vydává-
ní občanských průkazů. Od tohoto data jsou 
vydávány nové typy občanských průkazů se 
strojově čitelnými údaji. Nový občanský prů-
kaz má velikost kreditní karty a za příplatek 
500,- Kč je vybaven i kontaktním elektronic-
kým čipem. Je nutné zdůraznit, že v žádném 
případě nejde o plošnou výměnu občanských 
průkazů. Občan může požádat o nový typ ob-
čanského průkazu v případech, kdy stávající-
mu dokladu skončí platnost. 

O nový typ občanského průkazu může nově 
požádat občan do 15 let věku. V tomto pří-
padě se za vydání občanského průkazu vy-
bírá správní poplatek 50,- Kč. Po dovršení 
věku 15 let se za vydání občanského průka-
zu správní poplatek nevybírá, neboť občan 
je povinen mít občanský průkaz a prokazo-
vat svoji totožnost. V tomto případě je tedy 
vhodné požádat o vydání občanského průka-
zu ihned po dovršení věku 15 let. 

Při výrobě nového typu občanského průkazu 
došlo také k přechodu na nový systém zpraco-
vání žádostí, kdy občan nedokládá fotografii 
ani vyplněnou žádost. Nový systém je vyba-
ven novou technologií obdobnou jako při 
zpracování žádostí o cestovní pas. Občan je 
vyfotografován a žádost je upravována a vy-
tištěna pracovníkem MěÚ Trutnov. Při podání 
žádosti je tedy nutná osobní přítomnost ob-
čana z důvodu fotografování. Fotografování 
a sestavení žádosti je záležitostí pracoviště 
MěÚ Trutnov. Občan, který žádá o vydání 
občanského průkazu, je pouze povinen pro-
kázat svoji totožnost a předložit požadované 
dokumenty.

Podle nařízení Evropského parlamentu 
a Rady (ES) a podle zákona o cestovních do-
kladech skončilo dnem 1. července 2011 za-
pisování dětí do cestovních dokladů rodičů. 
Provedené zápisy dětí v cestovních dokladech 
rodičů jsou platné pouze do 26. června 2012. 
Po tomto datu budou moci děti cestovat jen 
s vlastním cestovním dokladem, kdy tímto 
cestovním dokladem může být cestovní pas 
nebo nově i občanský průkaz v rámci zemí 
EU. Toto opatření se týká i zápisu dětí pro-
vedených do občanských průkazů rodičů. Je 
nutno uvést, že skončením platnosti zápisu 
dětí v cestovních dokladech rodičů nekončí 
platnost cestovních dokladů rodičů. Z výše 
uvedeného důvodu žádáme rodiče dětí, kte-
ré nemají v držení cestovní doklad umožňují-
cí cestování do zahraničí, avšak plánují s nimi 
cestu do zahraničí, aby již v těchto dnech re-
alizovali žádosti o vydání cestovních dokladů 
pro své děti. Důvodem je skutečnost, že v let-
ních měsících se značně prodlouží výrobní 
lhůty cestovních dokladů. Současně je i čekací 
doba na vyřízení cestovních dokladů přímo 
na pracovišti MěÚ Trutnov delší. Doporuču-
jeme také návštěvu pracoviště MěÚ Trutnov 
mimo úřední dny (ÚT a ČT 8.00 – 15.00 hodin, 
PÁ 8.00 – 14.30 hodin).  

Zrušení zápisu dětí do cestovních pasů a ob-
čanských průkazů mění i pravidla cestování 
do zahraničí. V současné době, pokud cestu-
jete do jiné země EU/Schengenu, stačí vám 
platný občanský průkaz. Pokud s vámi ces-
tují vaše děti, musejí mít vlastní cestovní pas 
nebo občanský průkaz. Pokud cestujete do 
země mimo EU/Schengen, potřebujete platný 
cestovní pas; vaše děti, které s vámi cestují, 
musejí mít vlastní pas. 

Jakékoliv případné dotazy vám rádi zodpo-
ví pracovníci oddělení občanských průkazů 
a cestovních dokladů – osobně nebo telefo-
nicky (499 803 220, 499 803 115, 499 803 326, 
499 803 224). 

Bc. Jiří Henych
správní odbor
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Město Trutnov společně se správcem 
veřejné zeleně – Technickými služba-
mi, s.r.o., Trutnov – připravily na letoš-
ní jaro první etapu rekonstrukce zele-
ně v Janáčkově ulici. 

Rekonstrukce spočívá ve výměně pra-
vé strany uliční zeleně v ulici Janáčko-
va mezi č.p. 169 a 269, ve směru od 
Lomní ulice, kterou v současné době 
tvoří lípy srdčité. 

Z tohoto důvodu bylo v průběhu mě-
síce března provedeno pokácení 15 ks 
lip srdčitých. 

Na financování náhradní výsadby se 
podílí společnost Trutnov Upa Valley 
hotel, s.r.o., Komenského 821, Trut-
nov, která v rámci uložené náhradní 
výsadby za kácené stromy na Kryblici 
zakoupí 20 ks okrasných sakur.

Levá strana stromořadí v ulici Janáčko-
va bude revitalizována postupně v ná-
sledujících letech. Důvodů, které nás 
vedly k tomuto zásahu, je několik, 
hlavním byl však zhoršený zdravotní 
stav dřevin. Kmeny lip byly poškoze-
né, měly velké množství dutin po ne-
vhodných ořezech kosterních větví, 
dále byly na kmenech zjištěny plod-
nice hub, což svědčí o napadení hou-
bovými chorobami. Ze stromů často 
odpadávaly suché a poškozené větve. 

Dalším z důvodů výměny těchto dře-
vin byl nevhodný kultivar stromu 
– lípy srdčité, která v běžných podmín-
kách dorůstá až 30 m výšky a průměr 
koruny stromu může být 20 - 30 m. 
Lípy tvořily husté nepropustné koruny 
a kořenový systém poškozoval a zve-
dal dlažby na chodnících a na komu-
nikaci. V dřívějších dobách byl nedo-
statek sadebního materiálu pro úzké 
ulice, a proto došlo i k této nevhodné 
výsadbě. Lípy se musely velmi často 

radikálně ořezávat, aby byly zajiště-
ny podchozí a průjezdní výšky, koru-
ny stromů zasahovaly až k venkovním 
omítkám domů, do oken a na střechy. 
Tyto důvody společně s větším zastíně-
ním oken vedly k častým a opakova-
ným stížnostem našich spoluobčanů.

K obnově zeleně jsou navrženy sakury 
– Prunus fruticosa „ Globosa“. Jedná 
se o okrasné třešně, které mají pravi-
delnou kulovitou korunu, v dospělosti 
maximálně do průměru 3 m. Mají lesk-
lé, tmavě zelené listy a bohatě kvetou 
bílými květy. Jsou vhodné do úzkých 
ulic ve městech a odolné vůči exha-
lacím. Stromky budou mít zapěstova-
né a naroubované korunky ve výšce 
2,25 m. Výsadby budou provedeny 
v průběhu tohoto jarního období.

Ing. Markéta Zárubová
odbor životního prostředí

Upozornění pro majitele psů

Sáčky na psí exkrementy jsou do stoja-
nů po městě rozmisťovány nově pouze 
jednou týdně. Technické služby Trutnov 
přistoupily k této změně z ekonomic-
kých důvodů. Další sáčky jsou majitelům 
psů k dispozici v inforecepci městského 
úřadu, kde si je mohou v případě potře-
by vyzvednout.

-rl-

Rekonstrukce zeleně v ulici Janáčkova Muzeum Podkrkonoší – sanace 
dřevomorky a stavební úpravy

Do rozpočtu města na letošní rok byla 
zařazena stavba „Trutnov, Muzeum Pod-
krkonoší, čp. 150 – sanace dřevomorky, 
stavební úpravy“. Předpokládaný termín 
zahájení stavby je v druhé polovině dubna 
2012 a předpokládané ukončení stavby je 
v druhé polovině srpna 2012.
Vzhledem k rozsahu stavebních prací (sa-
nace krovu, zesílení dřevěných konstrukcí 
podlah v 2. NP, drobné stavební úpravy, do-
plnění požárního systému) je realizace roz-
dělena do tří etap podle jednotlivých křídel 
muzea. V rámci 1. etapy budou provedeny 
i některé stavební práce na opravě podla-
hy v 1. NP, sanace prasklin ve zdech objektu 
a jiné drobné úpravy. Součástí stavby je za-
střešení átria, kterým se získá další prostor 
pro aktivity muzea.
Vzhledem k rozsahu prací v 1. etapě bude 
po dobu těchto prací objekt muzea uzavřen 
pro veřejnost, a to v předpokládané délce 
cca 2 měsíce. 
V průběhu realizace prací v 2. a 3. etapě 
bude pohyb veřejnosti v objektu muzea 
omezen a regulován podle potřeb stavby.
O průběhu stavby budeme v Radničních lis-
tech informovat.

Petr Andr
odbor rozvoje města a ÚP

Město Trutnov nabízí k prodeji

dům čp. 187 v Trutnově 4 - Horské 
ulici (U Machače)
za nabídkovou cenu 8 000 000,- Kč.

Jedná se o zděný třípodlažní nebytový ob-
jekt, který je částečně podsklepen, má dvě 
nadzemní podlaží a půdu. V domě jsou 
čtyři smluvně obsazené nebytové prostory, 
dva nebytové prostory jsou volné. Nemo-
vitost je napojena na el. proud, veřejnou 
kanalizaci a veřejný vodovod. Dům je pro-
dáván včetně st.p. 197 o výměře 739 m2.

Bližší informace: majetkový odbor MěÚ, 
tel. 499 803 335, 499 803 281.
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zprávy z Města

Dobrovolnictví 
v okrese Trutnov
V Trutnově se velmi pozitivním způsobem 
rozeběhl projekt Dobrovolnictví v sociál-
ních službách. Po několika úspěšných bese-
dách mezi studenty, pracujícími lidmi i se-
niory se zájmem o dobrovolnickou činnost 
se v trutnovské kanceláři DIK přihlásilo již 
něco přes 50 dobrovolníků.

Po potřebném proškolení a pojištění vyko-
nává  dobrovolnickou činnost v přijímacích 
organizacích (ke dni 10.3. 2012) 30 dobro-
volníků.

Úspěšně byla navázána spolupráce s při-
jímacími organizacemi Barevné domky 
Hajnice, Domov seniorů Trutnov, RIAPS 
Trutnov, Stacionář Malý princ Úpice, Ob-
lastní charita Trutnov a Hostinné, Diakonie 
Vrchlabí - středisko Světlo, Domov sv. Josefa 
Žireč. Dobrovolníci docházejí i do Sanatoria 
MUDr. Jaroslava Bílka.

Nemalou měrou se trutnovští dobrovolníci 
zasloužili o úspěch návštěvy divadelního 
představení „Hádej, kdo přijde…“ v di-
vadle UFFO nemocných s roztroušenou 
sklerózou z Domova sv. Josefa Žireč. Díky 
pomoci trutnovských dobrovolníků moh-
li tito spoluobčané bez problému zhléd-
nout představení i přes svůj hendikep.

Dobrovolníci v přijímacích organizacích vy-
konávají tyto činnosti: individuální práce 
s klientem, vyplnění volného času klienta, 
zabezpečení jeho kulturního vyžití, pomoc 
při zajišťování jednorázových akcí, dopro-
vod klientů atd.

Na závěr se musíme podělit ještě o jednu 
pozitivní zprávu. Jedna z našich dobrovol-
nic, která byla v evidenci úřadu práce a  vy-
konávala dobrovolnickou činnost  v orga-
nizaci, kde bylo vypsáno výběrové řízení 
na uvolněné pracovní místo, toto výběrové 
řízení vyhrála. Nyní je v této organizaci za-
městnána a již není v evidenci úřadu práce. 

V případě, že byste měli zájem stát se dob-
rovolníkem v sociálních služebách v okr. 
Trutnov, kontaktujte koordinátorku dob-
rovolníků Martinu Brožkovou na telefon-
ním čísle 737 333 665, e-mailu: diktr@ops.
cz nebo osobně navštivte kancelář DIK, 
Oblastní charita Trutnov, ul. Dřevařská 332, 
541 03 Trutnov 3 každou středu od 12.30 do 
17.30 A pátek od 9.00 do 14.00 hod. 

Přidejte se do projektu dobrovolnictví - Roz-
voj dostupnosti a kvality sociálních služeb 
v Královéhradeckém kraji II., financované-
ho z Evropského sociálního fondu prostřed-
nictvím Operačního programu Lidské zdro-
je a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR. 

Martina Brožková
koordinátorka dobrovolníků 

www.zskomtu.cz

„European e-Skills Week 
2012“ na CZECH SALES 

ACADEMY Trutnov
V souvislosti s rostoucími nároky na počí-
tačovou gramotnost a IT dovednosti, které 
jsou v současné době nezbytným předpo-
kladem pro většinu kvalifikovaných pracov-
ních míst, iniciovala Evropská komise/Gene-
rální ředitelství pro podniky a průmysl další 
ročník kampaně „European e-Skills Week 
2012“. Kampaň probíhá od konce roku 
2011 ve 25 státech Evropské unie, zaměřu-
je se nejen na základní IT dovednosti, ale 
také například na osvětu v oblasti bezpeč-
nosti internetu a je určena žákům, studen-
tům, vyučujícím, odborníkům a zástupcům 
IT firem i široké veřejnosti. Hlavní aktivity 
jsou naplánovány na týden od 26.3. do 30.3. 
2012. V České republice „European e-Skills 
Week 2012“ koordinuje Dům zahraničních 
služeb, který pro zájemce mimo jiné sestavil 
on-line „IT Fitness test“.  
CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střed-
ní odborná škola s.r.o. připravila v rámci 
kampaně různé aktivity: semináře pro vy-
učující, projekty a soutěže pro žáky školy, 
fotosoutěž pro žáky základních škol na 
téma „BŘEZEN: Měsíc knihy - tištěné, nebo 
elektronické?“. Vyučující i žáci školy si ově-
ří úroveň svých IT znalostí v testu IT Fitness, 
který je zdarma k dispozici školám i široké 
veřejnosti od 1.3. 2012 do 30.4. 2012. 
Neváhejte a do kampaně „e-Skills Week“ 
se zapojte s námi! Více informací na www.
sosptu.cz.

Mgr. Ludmila Pěnčíková
ředitelka školy

Celkem 40 studentů třetích a čtvrtých roč-
níků OA v Trutnově vycestovalo v únoru 
a březnu do zahraničí. Umožnil jim to 
grant „Moderní metody a formy při výuce 
cizích jazyků na Obchodní akademii Trut-
nov“ (CZ.1.07/1.1.05/03.0040) financovaný 
ze strukturálních fondů EU a státního roz-
počtu.

První dvacítka studentů odletěla 5. února 
do Londýna, kde pro ně bylo zajištěno uby-
tování v rodinách, dopolední výuka s rodi-
lými mluvčími a odpolední výlety za památ-
kami v Londýně a jeho okolí. Studenti tak 
měli dobrou příležitost poznat opravdu 
zblízka každodenní život v britské metro-
poli, ať už se to týkalo cestování letadlem, 
metrem, vlakem, autobusem (došlo i na 
historické dvoupatrové Routmastery) nebo 
lodí, bydlení a stravování, nakupování atd. 

Vedle klasických prohlídek St. Paul´s Ca-
thedral, Buckingham Palace, London Eye, 
Tower of London apod. studenti navštívili 
Windsor Castle, Greenwich Observatory, 
střední školu, kde mohli nahlédnout do 
výuky různých předmětů, a muzea v South 
Kensingtonu podle svého výběru. Program 
byl náročný, končil až ve večerních hodi-
nách, ale pro všechny zúčastněné a jejich 
jazykové dovednosti byl velice přínosný.

Druhá dvacítka studentů potom absolvova-
la v týdnu před jarními prázdninami pobyt 
v Drážďanech, jehož náplň byla obdobná 
– bydlení v rodinách, výuka jazyka, sezná-
mení s kulturou a památkami. Studentům 
přejeme, aby si nově osvojená a prakticky 
procvičená témata vylosovali u maturit!

Karel Čapek

Zahraniční pobyty studentů OA
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Stacionář žije také sportem

Klientům trutnovského stacionáře nabí-
zíme mnoho různých aktivit. S některými 
z nich se prezentují i na veřejnosti, jako 
např. výstavy fotografií, country tance 
a sborový zpěv. Nezapomínáme však ani 
na udržování tělesné kondice, a to jak 
pravidelným cvičením pod odborným ve-
dením fyzioterapeutky, tak provozováním 
sportovních aktivit: plavání, stolní tenis, 
boccia, kuželky, šipky, pétanque. Abychom 
se mohli s úspěchem účastnit i sportovních 
klání, musíme pravidelně trénovat, ne 
všechny sporty však můžeme procvičovat 
v prostorách stacionáře.

K trénování plaveckých stylů využíváme 
jednou týdně krytý bazén Lokomotivy 
Trutnov, kde máme rezervovanou plavec-
kou dráhu a všichni zaměstnanci nás již 
dobře znají a velmi hezky se k nám chovají. 
Abychom uspěli v soutěži 1. ligy v boccie, 
hru pravidelně trénujeme v tělocvičně Zá-
kladní školy kpt. Jaroše, a to díky pochope-
ní a vstřícnému přístupu pana ředitele. Od 
února jsme obnovili hru kuželek, jednou 
týdně můžeme využívat prostory kuželny 
v Poříčí. S touto aktivitou nám velmi po-
máhá pan Gnol, který prostor vždy předem 
vytopí na správnou provozní teplotu, aby 
nám koule správně létaly od ruky.

Za velmi vstřícný přístup a podporu našeho 
sportovního snažení děkujeme panu To-
máši Břeňovi, vedoucímu krytého bazénu, 
panu řediteli ZŠ kpt. Jaroše Mgr. Jiřímu Pa-
tákovi, vedoucímu kuželny panu Milanovi 
Slovíkovi a Bohuslavu Gnolovi. 

Sacionář pro zdravotně oslabené a tělesně 
postižené Trutnov

Regionální Institut Ambulantních  
Psychosociálních Služeb - RIAPS,  
www.riaps.cz; tel.: 731 441 264 

Stacionář RIAPS navázal v únoru spolupráci s fir-
mou Grund, a.s., v Mladých Bukách, kde mají naši 
uživatelé služby sociální rehabilitace možnost 
vyzkoušet si pracovní činnost za ulehčených pod-
mínek a s podporou pracovníků stacionáře. Velký 
přínos shledáváme v tom, že pracovní prostředí 
na otevřeném trhu práce umožňuje našim uživa-
telům rozvoj smysluplné sociální integrace. Rádi 
bychom tímto vyjádřili firmě Grund poděkování. 

Manželská a rodinná poradna RIAPS uspořádala 
pro děti se specifickými potřebami jarní pobyt 
na horách. Děti si užily horské výlety, hrály ve-
selé hry a naučily se zase o něco lépe vycházet 
s kamarády. Děkujeme ČEZ Teplárenské, a.s., 
a Implicit Trade, s.r.o., díky jejichž pomoci měly 
děti možnost na hory odjet.

Pracovníci Kontaktního centra pro uživatele ná-
vykových látek RIAPS budou při práci v terénu 
více mluvit s mladými lidmi o užívání alkoholu 
a dalších návykových látek, o rizicích takového 
trávení volného času. Nově mohou služeb kon-
taktního centra začít využívat také lidé závislí na 
alkoholu, a to v úterní a páteční dopoledne. 

Měsíc březen byl v NZDM Shelter RIAPS ve zna-
mení akcí. Mezi nejúspěšnější patřilo přespání 
v klubu v duchu „domácích mazlíčků“ nebo na-
táčení hip-hopového videoklipu. Během besed 
jsme probírali témata týkající se dospívání, to-
lerance a lidské individuality. Na duben máme 
připravenou další porci akcí, všechny případné 
zájemce zveme k nám.

Ambulance RIAPS Vás zvou do svých prostor, 
pokud potřebujete pomoc psychiatra, psycho-
loga či odborníka na závislosti (objednávky 
725 720 341, 499 320 327).

Za RIAPS Mgr. Barbora Tichá

DĚTI V OLYMPU
Děti z naší mateřské školy již několikrát navštívily 
Sportovní centrum OLYMP v Trutnově 3.
Pod vedením sportovní trenérky Moniky Van 
Steelant si vyzkoušely různé druhy sportů. 
Zahrály si fotbálek, florbal, prohlédly si spin-
nerová kola a některé posilovací stroje. 
Pohrály si v dětském koutku a v zrcadlovém sále 
si vyzkoušely balanční podložky, boxovací pytle, 
trampolínu a to vše v překážkové dráze i samo-
statně. Dětem se sportovní aktivity líbily a jako 
vždy to byl příjemný zážitek.

Mateřská škola Stonožka Poříčí

SUMMER CAMPS 
FOR KIDS IN MELUZINEK
PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY PRO NEJMENŠÍ (DĚTI OD 
4 DO 7 LET)

9.7. – 13.7. NESSIE CAMP – po stopách Nessie
16.7. – 20.7. DRAČÍ TÁBOR – putování po stopách 
trutnovských draků
23.7. – 27.7. S ANGLIČTINOU ZA PÍSNIČKOU – pro 
velký úspěch opakujeme
30.7. – 3.8. ANTS CAMP – mravenečkový tábor
13.8. – 17.8. VÝTVARNÁ A KERAMICKÁ DÍLNA

FUNNY ENGLISH SUMMER
Meluzínek, Spojovací 61, Trutnov, tel.: 
774 001 200, www.meluzinek.cz

Srdíčko ke století
Začetl jsem se do svátečního textu – „Já mám 
z Vánoc nejraději, když se doma všichni smějí, 
když se kapři mrskají a prskavky prskají.“ To už 
máme zase tři měsíce za sebou. Zůstalo jen to 
hezky zdobené papírové srdíčko. Vlastně s vel-
kým písmenem na začátku. Srdíčko, tak se jme-
nuje  mateřská školka v Horním Starém Městě. 
Před Vánocemi děti z této školky předvedly své 
umění recitační, divadelní i pěvecké členům 
Klubu důchodců Na Nivách. „Do takové ško-
ličky, kde tahle pěkná přáníčka zhotovují, bych 
taky ráda chodila,“ napadlo nejednu babičku 
i dědečka. „Rádi bychom se do toho Srdíčka 
podívali.“ A stalo se. Dětičky jako kvítečka se 
usmívají, některé se stydlivě schovávají v kou-
tě. Ale v zápětí se jim rozjasní oči, když jim 
jedna z babiček rozdává čokoládové bonbón-
ky. Jsou tu nějací zpěváčkové? No samozřejmě! 
S důchodkyněmi přišel i harmonikář, a když 
„skákal pes přes oves“, už byli všichni přítom-
ní kamarády. Zde je ovšem čím se chlubit. Tu 
vlastními výtvory, tam kresbou, jinde vystřiho-
vánkou, ve třídách, na chodbách, v odpočívár-
nách. Výtvarným uměním žijí zdejší děti od po-
čátku existence školky. Almanach o její stoleté 
historii (byla založena v roce 1910) prozrazuje 
velké zásluhy o spokojený život obyvatel měs-
ta Trutnova. Maminky, převážně tovární dělni-
ce – textilačky, měly o své dětičky postaráno. 
Zde děti dostaly veškerou péči, jídlo, přiměře-
né vzdělávání ve vybavených hernách. Docház-
ka trvala tak dlouho, dokud děti nebyly zralé 
pro vstup do školy. Milan Groh, jeden z pamět-
nických žáčků, dodnes navštěvuje školičku, byť 
již důchodce, hlavně však hudebník známé 
kapely Krakonoška, která také občas dětem 
přichází zahrát. 

Vedoucí tohoto zařízení, Mgr. Radomíra Viko-
vá, však vzpomíná v této publikaci na poněkud 
kratší období. Do budovy této mateřské školy 
vstoupila poprvé v srpnu roku 1981. „Tehdy 
na mne dýchla svou majestátností, důstojností 
i historií.“ Paní magistra zdůrazňuje, že je s po-
divem, jak účel, ke kterému byla školka před 
sto lety otevřena, zůstal stále aktuální. V roce 
1910 bylo zaseto semínko, ze kterého vyrostl 
statný strom. „Přejme mu“, zasní se ředitelka, 
„aby odolával různým vichřicím ještě mnoho 
let, sílil a prospíval při láskyplné péči všech lidí, 
kteří se o něj starají a budou starat.“ A nemů-
že se zříci svého přání této mateřské škole, aby 
se ještě dlouhá léta celou budovou rozléhalo 
dětské štěbetání a šťastný smích. 

Josef Farský
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Základní škola, Trutnov 2, 
Mládežnická 536

Rozšířená výuka informatiky 2012/2013

Milí rodiče, i pro školní rok 2012/2013 vám 
a vašim dětem nabízíme jako jediná škola 
v Trutnově vedle rozšířené výuky tělesné vý-
chovy (zaměření fotbal, florbal) rozšířenou 
výuku informatiky!
• nabídka se týká budoucích šesťáků, kteří 

se chtějí více ponořit do světa počítačů, in-
ternetu, robotiky, webdesignu, prezentací, 
webových služeb, rastrové i vektorové gra-
fiky, textových editorů, …

• přihlášky odevzdejte do pátku 4.5. 2012 do 
kanceláře školy (k dispozici jsou v sekretariá-
tu školy nebo ke stažení na www.zsmltu.cz)

• přijímací řízení se koná v pátek 11.5. 2012 
v 8.45 hod. (v multimediální učebně D 136)

• více informací na http://www.zsmltu.cz/pri-
jimacky/index.php

• robotika – ukázka žákovských prací: http://
www.youtube.com/watch?v=17YpItxJ7GU

Mgr. Michal Strnad,
zástupce ředitele

Letní tábor Sejfy
ČČK Trutnov pořádá letní dětský tábor 
v areálu Sejfy v Mladých Bukách v termínu 
od 1.7. 2012 do 13.7. 2012. Areál je obklo-
pen lesy a nachází se na samé hranici KR-
NAP. V areálu se nachází koupaliště a další 
sportoviště. Tábor je určen dětem ve věku 
od 6 do 16 let a je vhodný i pro zdravotně 
oslabené děti (astma, alergie). 

Cena tábora je 3 990,- Kč (zdravotně osla-
bené děti a sourozenci 3 490,- Kč). Cena za-
hrnuje ubytování na 12 nocí ve 4lůžkových 
chatkách, pravidelné stravování 5x denně, 
pitný režim, dopravu tam a zpět, nepřetr-
žitý dohled pedagogického a lékařského 
pracovníka, zdravotní pojištění, komplexní 
program a odměny v soutěžích. Na progra-
mu je celotáborová hra, ekologický den 
s přednáškou na Rýchorské boudě, den 
v Relaxparku v Peci pod Sněžkou, tajné 
výlety, stezka odvahy, rýžování zlata, tábo-
ráky, hry a další soutěže. Dále je na progra-
mu beseda se složkami Integrovaného zá-
chranného systému a ukázka první pomoci 
na resuscitačních loutkách. 

Zájemci, neváhejte nás kontaktovat na 
e-mailu: ccktu@tiscali.cz nebo na tel. 
499 810 810.

Tábor Pod Vysákem je klasický stanový tá-
bor pro děti od 8 let do 15 let pořádaný 
Okresním sdružením hasičů Trutnov. Hlav-
ní zaměření však není ryze hasičské, pro 
děti je připraven zajímavý program rozví-
jející jejich fantazii a dovednosti. Základna 
se nachází v překrásném prostředí Chráně-
né krajinné oblasti Broumovsko.
Termín: neděle 15.7. – sobota 28.7. 2012
Místo: Táborová základna Pod Vysákem na 
okraji města Stárkov, okr. Náchod
Ubytování: V dvoulůžkových stanech s 
předsíní s dřevěnou podsadou a pevnou 
podlážkou, pro nejmenší možnost ubyto-
vání ve srubech. V tábořišti je k dispozici: 
kuchyň, prostorná jídelna, umývárna, WC, 
hřiště pro míčové hry a požární nádrž.
Cena: 3.200,- Kč (ubytování, strava 5x den-

ně, pitný režim, pojištění, dozor vyško-
lených vedoucích a 2 zdravotníků, výlety, 
hry, ceny)
Program: Hlavní motto letošního tábora 
zní „Výprava za poznáním“. Děti zažijí 
každý den jiné dobrodružství. Prostřednic-
tvím poutavých her, zábavných soutěží a 
zinscenovaných představení prožijí příbě-
hy z dávné i nedávné minulosti. Mezi ak-
tivitami, které probíhají zejména v okolní 
přírodě, nechybí ani slaňování v prostředí 
pískovcových skal a koupání, děti se mo-
hou těšit na večerní diskotéky, country bál, 
akce záchranářů a další zajímavosti.
Kontakt: Okresní sdružení hasičů Trut-
nov, Na Struze 30, 541 01 Trutnov, tel.: 
724 869 998, e-mail: oshtu@seznam.cz, při-
hláška ke stažení na: www.oshtu.cz

TÁBOR POD VYSÁKEM 2012

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická 536, Trutnov
(za Kauflandem, vedle I. stupně)

www.zelvicka.webnode.cz

Vážení přátelé,
i se začátkem jara jste srdečně zváni do pro-
stor Mateřského klubu Želvička, kde najdete 
2 velké herny, samostatnou místnost na cviče-
ní a také prostornou chodbu. Kromě využití 
hraček se mohou děti i sportovně vydovádět 
na odrážedlech, skluzavkách či v domečku.
Program Želvičky je připraven také pro do-
spělé. Využít tak můžete kurz přípravy k po-
rodu, manipulace a stimulace  miminek a ma-
lých dětí nebo výtvarnou dílnu nejen pro děti.

Pravidelný provoz:
PONDĚLÍ
9:00 – 12:30 VOLNÁ HERNA
10:00 MANIPULACE S MIMINKY 

A MALÝMI DĚTMI 
ÚTERÝ
9:00 – 12:30 VOLNÁ HERNA 
9:30 KULIHRÁŠCI - cvičení rodičů 

s dětmi 1 - 2 roky 
9:00 a 10:30 KLUBÍČKA - cvičení rodičů 

s dětmi od 6 měsíců do 1 roku 
(od 9 h pro děti, které začínají 
chodit)

STŘEDA
9:00 – 12:30 VOLNÁ HERNA 
9:30 RARÁŠCI - cvičení rodičů s dět-

mi od 2 let
ČTVRTEK
9:00 – 12:30 VOLNÁ HERNA 
9:30 NOTIČKA - hravé zpívání, hu-

dební nástroje, tanečky, ryt-
mus ...

10:15 ŠIKULKA - výtvarná dílnička 
pro děti i jejich rodiče

10:30 STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU 
- rozvoj a kontrola všestran-
ného psychomotorického 
(psychického a pohybového) 
vývoje dítěte 

16:30 SVĚTLUŠKY - taneční průpra-
va pro děti od 4 let. Tančí se 
bez rodičů.

PÁTEK
9:00 – 12:30 VOLNÁ HERNA 
9:30 PŘÍPRAVA K PORODU - za-

měřená proti nežádoucím 
potížím v průběhu těhoten-
ství – otoky, bolesti zad, křeče 
nohou …

10:00 ŠIKULKA - rozvoj jemné moto-
riky i grafomotoriky 

Připravujeme:
Záhada velikonočního zajíčka – více informa-
cí najdete na našich stránkách

Lenka Kuchařová, DiS.

JAZZ DANCE a MUZIKÁL  
s Rosťou Šromem 
TANEČNÍ WORKSHOP 
SOBOTA 12.5. 2012, tělocvična 1. ZŠ kpt. Jaro-
še Trutnov (vchod dvorem)
Časový harmonogram akce: 9.00 – 9.30 hod. 
prezence, 9.30 – 12.30 hod. muzikálový ta-
nec, 12.30 – 14.30 hod. pauza na oběd, 14.30 
– 17.00 hod. jazz dance.
S sebou dobrou a pevnou sportovní obuv, po-
hodlné oblečení a dostatek tekutin!
Přihlášením se rozumí zaplacení ceny work-
shopu do 20.4. 2012! Cena celodenního 
workshopu je 550,- Kč. Počet míst je omezen. 
Více informací a prodej vstupenek na naše 
akce pro vás zajišťuje Petra Janovská, tel.: 
721 451 977, http://petula.janovska.sweb.cz/
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje

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
  

Mažoretky Trutnov

Kvalifikace MČR v mažoretkovém sportu 2012

První mažoretkové skupiny v naší repub-
lice začaly vznikat po roce 1970. Skupi-
ny vystupovaly převážně s dechovými 
orchestry při různých kulturních, spole-
čenských a sportovních akcích. Prudký 
rozvoj mažoretkového sportu nastal po 
roce 1990. Týmy mažoretek začaly vzni-
kat v různých věkových kategoriích při 
základních a středních školách, soukro-
mých tanečních školách, studiích a při 
domech dětí a mládeže. Přirozeným vý-
vojem vznikly nové formy choreografie 
s novými technickými prvky a zajímavou 
hudbou. Uniformy a různé rekvizity, jako 
jsou střapce, šátky, deštníky, dotvořily 
nové druhy vystoupení.
Mažoretkový sport se v posledních letech 
stává, hlavně u dívčí populace, velmi ob-
líbeným. K získání dovedností s náčiním, 
nácviku formací a pochodových defilé je 
třeba podřídit se časově náročnému a na-
máhavému tréninkovému programu.
Věkové rozpětí členek je opravdu široké. 
Tréninků se účastní již dívky předškolního 
věku až po patnáctileté i starší. 
Zúročením tvrdé přípravy je pro členky jed-
notlivých týmů účast na Mistrovství České 
republiky v mažoretkovém sportu, což je 
celostátní postupová a kvalifikační soutěž 
skupin a sóloformací mažoretek a cheer-
leaderek.
Nejvyšší soutěži však předcházejí kvalifi-
kační a semifinálová kola, která probíhají 
na různých místech naší republiky. V těch 
se mažoretky utkávají o postup na MČR. 
Týmy jsou na základě náčiní používaného 
v sestavě zařazeny do soutěžních sekcí. 

Jsou to tyto sekce: 
DEFILÉ (pochod na 100 metrů), SÓLO, DU-
O-TRIO, MINI FORMACE, BAT, POM, MIX, 
skupiny BATON – mažoretky (vystoupe-
ní s hůlkami), POM-POM – cheerleaderky 
(vystoupení se dvěma střapci), FREE STYLE 
skupin (ztvárnění minipříběhu s rekvizita-
mi a náčiním podporujícím příběh), MIX 
(kombinace náčiní BAT a POM).
V každé sekci se soutěží jednotlivě po ka-
tegoriích. Pro skupiny platí tyto kategorie: 
kadetky (od 6 let), juniorky (8 až 11 let), 
seniorky (12 až 14 let). 
Pro sólo, duo-trio a miniformaci platí kate-
gorie: kadetky (věk 8 až 11 let), juniorky (věk 
12 až 14 let), seniorky (věk 15 let a více). 
Letos poprvé město Trutnov uvítá účast-
nice kvalifikačního kola soutěže v mažo-
retkovém sportu. Pořadateli jsou město 
Trutnov, Středisko volného času, Trutnov 
a Mažoretky - občanské sdružení Hranice. 
Soutěžní klání proběhne v sobotu 14. dub-
na 2012 ve sportovní hale ZŠ Komenské-
ho Trutnov. Začne slavnostním zahájením 
v 8.45 hodin. Své výkony zde bude pre-
zentovat 19 skupin mažoretek, z toho 
pět v POM POM a čtrnáct v BATON. Dále 
pak bude možné zhlédnout 52 vystoupení 
v BATON (sólo, duo-trio, mini) a 27 vystou-
pení v POM-POM (sólo, duo-trio, mini).
O postup do semifinále budou bojovat 
i mažoretky z trutnovského Střediska volné-
ho času. V sekci BATON v kategorii Kadetek 
skupiny Mini Růžičky a Růžičky, v kategorii 
Seniorek skupina Střepy. Soutěž je přístup-
ná široké veřejnosti. Srdečně Vás zveme, ur-
čitě to bude pěkná podívaná!

Mažoretkový sport při SVČ Trutnov se začal 
rozvíjet již v roce 2003. V současné době 
se Mažoretky Trutnov věnují dvěma disci-
plínám, které se nazývají BATON a POM-
POM, pod vedením zkušených trenérek. 
Ing. Šárka Hlaváčová trénuje mažoretky 
na SVČ Trutnov od roku 2005. Bc. Jana Ši-
chová vedla v minulých letech mažoretky 
ve Rtyni v Podkrkonoší. Od roku 2009 se 
věnuje mažoretkám na SVČ Trutnov. Pod 
vedením těchto energických a obětavých 
trenérek skupina STŘEPY postoupila v le-
tech 2008, 2009 a 2011 z kvalifikace do se-
mifinále na MČR a v roce 2010 se probojo-
vala do finále Mistrovství České republiky.
V nepostupových tanečních přehlídkách, 
jako jsou například Dvorská jednička, 
Rychnovský pohárek nebo Raz, dva, tři 
v Novém Městě nad Metují, získávají Ma-
žoretky Trutnov přední ocenění, a to nejen 
družstvo Střepy, ale i družstvo Růžičky.
SLUNÍČKA 
Trénink dívek od pěti do sedmi let je zamě-
řen na pohybovou průpravu pro mažoret-
kový sport, rozvoj rytmického cítění, práci 
s hůlkou a pom pomy.

RŮŽIČKY
Dívky od osmi let se na tréninku připravují 
na přestup do soutěžního družstva. V prů-
běhu činnosti se dívky seznámí s různými 
druhy latinskoamerických tanců.

STŘEPY
Soutěžní družstvo mažoretek se zaměřuje 
na nácvik formací s hůlkou i pom pomy, 
přípravu dívek na soutěže a vystoupení.
Novinkou je tým složený z maminek mažo-
retek, který vystupuje pod názvem MAMA 
TEAM.
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pohledy do Minulosti

Zprávy o údajném císařském patentu o svo-
bodě, o „zlatém patentu“ (poddaní byli 
přesvědčeni, že ho vrchnosti utajují, a do-
máhali se proto jeho zveřejnění),  zachva-
covaly stále silněji srdce a mysl všech pod-
daných i na Trutnovsku. Začátkem února 
1775 potvrdili a oživili tyto nadějné zvěsti 
Náchodští, když přicházeli do Trutnova na 
trh. Nastávala doba, i když situace ještě 
docela nedozrála, kdy bylo třeba přejít od 
tajného domlouvání se k činům.

Střediskem selského nepokojného hnutí 
na Trutnovsku byla především poddanská 
vesnice Voletiny a její rychtář Karel Men-
zel, otec čtyř dětí. Ten měl plnou důvěru 
poddaných. U něho se scházeli zástupci 
okolních vesnic, u něho byl také dohod-
nut plán selského povstání. Menzel získal 
za 44 let rychtářského úřadu velmi citlivý 
vztah k prostým lidem. Prokázal to i po-
čátkem 70. let, v čase obecné bídy a hladu, 
kdy vypomáhal sousedům obilím, moukou 
a chlebem i půjčkami ovsa, aby mohli vůbec 

zaset. Malým pěstitelům lnu půjčoval také 
přízi, aby úplně neutichly jejich jednoduché 
domácí stavy. Dělal to všechno přes to, že 
se tím sám hodně zadlužil. K jeho nejbliž-
ším přátelům v této době patřili voletinský 
chalupník Antonín Kolbe, obecní písař Jan 
Waber a sedlák František Wiesner. 

Už před rokem 1775 se stavěli poddaní trut-
novského panství proti vrchnostem. V roce 
1770 si opakovaně chodili stěžovat na svou 
vrchnost. Vedeni rychtářem v Horním Sta-
rém Městě Josefem Pohlem hledali pomoc 
dokonce až ve Vídni a v Praze. Cestovní vý-
daje spojené s těmito cestami a jednáním 
s úřady si přitom obce hradily samy.

K vypuknutí památného povstání došlo 
v posledních březnových dnech roku 1775. 
Už v předchozích dnech se u Menzela  
scházeli nespokojení rychtáři okolních obcí 
– byli to například Antonín Gall z Horního 
Starého Města, Josef Seidl z Kalné Vody, 
Antonín Falge ze Stříteže, František Rosa 

ze Zlaté Olešnice, Josef Muser z Debrné-
ho, František Schels z Libče a Jan Markel 
z Markoušovic.  V noci z 20. na 21. března 
se přihrnuli do Voletin s planoucími po-
chodněmi poddaní z Poříčí. Všechny trut-
novské obce měly podle dohody hledat 
a nalézt „zlatý patent“. 

V noci 21. března to začalo doopravdy vřít 
i ve třinácti obcích blízkého vlčického pan-
ství, které bylo pod vládou Schwarzenberků. 
Poddaní však neměli ještě jasno co dál a ne-
chali se odbýt lacinými sliby k rozchodu. Stej-
ně tak jako sedláci z Volanova a Pilníkova 
druhého dne. Na Trutnovsku bylo už všude 
revolučně živo. Znovu z Voletin a Libče přišli 
poddaní do Horního Starého Města vyřídit 
revoluční vzkaz hledat utajovaný patent. Na 
poradách poddaných bylo rozhodnuto se-
jít se na městských lukách před Trutnovem 
a vrazit potom společně už do samého měs-
ta Trutnova hledat listinu svobody.

Antonín Just

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

sport

9. ročník fotbalového turnaje 
„O pohár ředitele Střední 
průmyslové školy“ zná vítěze
Pedagogové ze sekce tělesné výchovy při 
Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 
101, zorganizovali pro své žáky již 9. ročník 
mezitřídního fotbalového turnaje. Celou akci 
zaštiťuje svým jménem ředitel školy Ing. Vla-
dislav Sauer. 

Pro školní rok 2011/2012 se do turnaje přihlá-
silo 23 týmů, které byly dle pravidel tvořeny 
výhradně žáky jednotlivých tříd studijních 
a učebních oborů. Týmy byly losem rozřaze-
ny do čtyř základních skupin, ve kterých bylo 
15. a 16. 12. 2011 sehráno celkem 55 utkání. 
Do dalších bojů si zajistilo postup 8 nejlepších 
týmů, které byly rozděleny do dvou semifi-
nálových skupin. Fotbalový turnaj „O pohár 
ředitele“ vyvrcholil 24. 2. 2012, kdy byla se-
hrána obě semifinále i finále. Do finále po-
stoupily 2 nejlepší týmy z každého semifinále. 
Družstva bojovala o prvenství systémem kaž-
dý s každým. 

V konečném pořadí obsadil čtvrtou příčku 
tým žáků 3. ročníku Elektronické počítačové 
systémy. Družstvo žáků 4. ročníku Slaboprou-
dá elektronika bralo medaile bronzové. 
Druhé místo vybojovali žáci 4. ročníku Elek-
tronické počítačové systémy. Zlaté medai-
le a putovní pohár zaslouženě převzal tým 
tvořený žáky 1. ročníku učebního oboru Ná-
strojař. Vítězové během semifinálových a fi-
nálových bojů neprohráli jediný zápas. Patrik 
Doubic z vítězného týmu navíc převzal oceně-
ní pro nejlepšího střelce, když v nadstavbové 
části skóroval celkem 6krát. 

Na hladký průběh utkání a dodržování pra-
videl sálové kopané aktivně dohlížel vyškole-

ný rozhodčí Jan Andrýs. O kulturní zpestření 
sportovní akce se postarala taneční skupina 
Duo Star West ve složení Lucie Antonová 
a Eva Šťastná. 

Poděkování zaslouží organizační tým, který 
pod vedením pana Milana Rejmonta celou akci 
připravil a zorganizoval. Již nyní se mohou fa-
noušci fotbalu těšit na jubilejní 10. ročník.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Florbal 2. liga dorostenců
Vítězný víkend mladých dorostenců se nero-
dil snadno. Poslední zápasy se odehrály za-
čátkem ledna. Rozlosování nám po 2 měsících 
přiřklo dva nebezpečné soupeře z Kostelce n. 
O. a Hradce Králové. FBC Trutnov (DTJ):FBC 
Kostelec n. O. 8:4 (1:1, 3:2, 4:1). Branky: 
2 Mikšovský, 2 Kruliš, Pelc, Geisler, Kryl a Kan-
cok. Po vyrovnané 1. třetině se trutnovští do-
rostenci ve 2. a 3. třetině začali prosazovat 
a zápas skončil dle našich představ. 

FBC Trutnov (DTJ):FBC Hradec Králové 10:8 
(3:3, 5:5, 2:0). Branky: 3 Kruliš, 3 Mikšovský, 
Geisler, Kancok, Vít, Kryl. Již podle jednotli-
vých třetin je vidět, jak byl zápas vyrovnaný. 
Přesto výborná obrana HK nestačila na pro-
duktivní útok trutnovských dorostenců. Až 
poslední třetina rozhodla o vítězství Trutnova. 
Jsme rádi nejen za 6 bodů, ale zároveň nás 
potěšila hra nejmladších dorostenců Filipa 
Geislera, Radka Kryla a Jana Bartoše (r. 1998). 
Dalších 5 dvojzápasů, až do konce dubna, 
rozhodne, zda si trutnovští dorostenci udrží 
vedoucí postavení v soutěži.

Další dvojzápas druholigových dorostenců 
v královéhradecké hale. V prvním utkání s vel-
mi nebezpečnými dorostenci z Dobrušky se na-

O putovní pohár města 
Trutnova
Královéhradecký šachový svaz spolu s měs-
tem Trutnov, Oranžovým domem a ša-
chovým oddílem pořádají krajský přebor 
hráčů 14 a 16 let. Turnaj proběhne pod 
názvem O putovní pohár města Trutnova. 
Pouze pro registrované hráče. KP bude za-
hájen 1. kolem 21.4. v 9.00 hod. a ukončen 
v cca 15.00 hod. 22.4. 2012. 

Věcné ceny budou zajištěny z nadace ČEZ. 
Hlavní rozhodčí Mgr. Jiří John z Hořic. Prv-
ní čtyři z každé věkové kategorie postupí 
na Mistrovství Čech.

Tomáš Bydelský
ředitel KP 14 a 16

konec vyhrálo. TJ Sokol Dobruška - FBC Trutnov 
2:8 (1:3, 0:2, 1:3), branky: 4 Kruliš, 2 Mikšovský, 
2 Kancok. Houževnatý soupeř se usilovně brá-
nil, ale soustředěnému útoku podlehl.

Druhý víkendový zápas byl naprosto jedno-
značnou záležitostí trutnovských dorostenců. 
Po prvních dvou třetinách se jen čekalo na 
dvacátý gól. Přišel i s č. 21. FBC Nové Město 
n/M - FBC Trutnov 3: 21 (1:4, 2:6, 0:11). Na 
brankách se podíleli skoro všichni hráči na 
palubovce. Úspěšná sestava dorostenců: 
Prouza, Hájek, Šimáně, Mikšovský, Jech, Kan-
cok, Pelc, Geisler, Kruliš, Javůrek, Tauchman, 
Kryl a Hruška. Průběžně se Trutnovští drží na 
2. místě, ale mají ještě dva zápasy k dobru 
oproti první Litomyšli. Celkově nás ještě če-
kají 4 dvojzápasy, a to v Přelouči, Dobrušce, 
Dvoře Králové a Trutnově.

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

www.lokotrutnov.cz informuje

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

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

(pondělí - pátek 8.00 - 13.00 hod. pro veřejnost
vyhrazena min. 1 dráha BEZ DĚTSKÉHO BAZÉNU)

Pondělí * 5.45 - 13.00 14.00 - 16.00
18.00 - 19.00 

19.00 - 20.00 AQUAROBIC

Úterý * 5.45 - 13.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Středa * 5.45 - 13.00 15.00 - 16.30 19.00 - 21.00

Čtvrtek * 5.45 - 13.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Pátek * 5.45 - 13.00 13.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Sobota *
10.00 - 11.00 

plavání těhotných
11.00 - 20.00

Neděle 9.00 - 10.00 Nudi 10.00 - 18.00

Změny v provozu:

Den/datum Důvod změny 
provozních hodin

BAZÉN 
čas pro veřejnost

SAUNA, FITNESS 
čas pro veřejnost

Plavání  veřejnosti  rozšířeno na 8.00 - 13.00 hod. (k dispozici vždy minimálně 1 dráha)

Úterý 
3.4. 2012

Krajský pohár
5.45 - 8.00 14.00 - 16.00 

19.00 - 21.00
Sauna + fitness 

beze změn

Čtvrtek 
5.4. 2012

Velikonoční prázdniny
5.45 - 13.00 14.00 - 17.00 

19.00 - 21.00
Sauna + fitness 

beze změn

Pátek 
6.4. 2012

Velikonoční prázdniny
5.45 - 17.00 
19.00 - 21.00

Sauna + fitness 
beze změn

Pondělí 
9.4. 2012

Velikonoční pondělí ZAVŘENO ZAVŘENO

TURBO SOLÁRIUM

Pondělí – Pátek   6.00 - 21.00 

Sobota 11.00 - 20.00 

Neděle 10.00 - 18.00

Více: www.lokotrutnov.cz 

AKCE:
BIKE HALL CONTEST no. VIII 
v novém kabátě
27. – 28. dubna 2012 již po osmé v řadě 
přivítá zimní stadion Trutnov to nejlepší, 
co nabízí BMX a MTB scéna, a to nejen 
v ČR, ale i v Evropě. Letošní BHC bude 
okořeněn i závody ve „FLAT-Landu“ 
a „STREET JAMU“. Legendární závod 
s tradicí přináší opět mnoho adrenali-
nových zážitků. Více o novém parku na 
BHC, programu a doprovodných akcích  
naleznete na www.bikehallcontest.com.
Těšíme se na Vás.

57. ročník Krkonošské 70 
Kooperativa se vydařil
3.3. 2012 se uskutečnil již 57. ročník legendární-
ho běhu Krkonošská 70 Kooperativy. Letos popr-
vé se mohli účastnit i jednotlivci, kterých se na 
start vydalo na 106 v různých kategoriích. Ten-
to pilotní projekt ve spojení se seriálem závodů 
„STOPA pro ŽIVOT“ s výborným zázemím bude 
jistě do budoucna slavit úspěch. 

Krkonošská 70 v letošním roce přivítala na 
900 účastníků ve všech kategoriích. Počasí, upra-
vené tratě, výborný catering, skvělé občerstvo-
vací stanice, to vše vyšlo v letošním roce na vý-
bornou. Závodníci byli spokojeni, a tak věříme, 
že se příští rok opět setkáme. Velké díky patří 
partnerům K70, a to především Skupině ČEZ, 
Ski areálu Špindlerův Mlýn (Svatý Petr), městu 
Trutnov, Královéhradeckému kraji, pivovaru Kra-
konoš a řadě dobrovolníků, bez kterých by tato 
akce nemohla vůbec existovat.

ODDÍLY
           SPV – SOBOTNÍ CVIČENÍ

Srdečně všechny zveme v sobotu 31.3. 2012 
na cvičení rodičů s dětmi do tělocvičny v So-
kolovně. Více na www.lokotrutnov.cz , oddíl 
SPV, nebo na tel. 602 773 663, 728 003 382.

LÉTO S LOKOMOTIVOU

Tělovýchovná jednota pořádá již 27. ročník 
příměstského sportovního tábora „Léto s Lo-
komotivou“. Termín bude tradičně posled-
ních 14 dní v srpnu (I. běh 20.8. – 24.8., II. běh 
27.8. – 30.8. 2012).
Více na www.lokotrutnov.cz  nebo na tel. 
603 383 285.

12. LETNÍ SPORTOVNÍ TÁBOR

Termín: 29.7. - 5.8. 2012 (8 dní), Chata Homo-
le u Jičína, Cena 2 790 Kč, Informace a při-
hlášky: www.lokotrutnov.cz, L. Davidová, 
603 183 650, davidova@lokotrutnov.cz  

           JUDO

V sobotu 3.3. se konalo druhé kolo Polabské 
ligy v Chlumci nad Cidlinou. Zúčastnilo se 232 
závodníků z 26 oddílů vč. moravských klubů. 
Přítomni byli i judisté Lokomotivy Trutnov. 
Radek Gottwald 3. místo (v prvním kole PL 2.). 
Petr Kudrna 3. místo (v prvním kole PL 1.). Da-
niel Hrnčíř bojoval dobře, ale na medailovou 
pozici nedosáhl. Škoda jen, že nemohli přijet 
další trutnovští borci, kteří v prvním kole PL 
ve Velimi rovněž bodovali. Marek Dvořák 
1. místo a Matěj Krčmář 3. místo. 

           MUAY-THAI

25.2. 2012 - Olomouc - maraton 42 zápasů, 
z toho 2 zápasy žen, 4 zápasy MMA a 3 pro-
fesionální zápasy. Do svého prvního zápasu 
nastupovala naše jediná zástupkyně něžného 
pohlaví Kateřina Erbenová vs. Nicol Grubero-
vá /TJ Spartak Žebrák/ ve váhové kategorii do 
55,3 kg. A hned pod plnými pravidly Muay-
Thai. Katka bohužel ve své premiéře nestačila 
na Gruberovou a prohrála 3:0 na body. Získa-
la  ohromnou zkušenost a rozhodně prohrála 
se vztyčenou hlavou. 
Do svého třetího profesionálního zápasu 
nastupoval náš nejzkušenější fighter Ond-
ra Marvan vs. Josef Furch /Buldozer Brno/ 
(76,2 kg). Ondra ke konci prvního kola poslal 
soupeře do počítání po tvrdém kopu kolenem 
a následném úderu loktem. Do druhého kola 
Ondra nastupoval s cílem nepodcenit soupeře 
a pokusit se zápas dotáhnout do vítězného 
konce. Ovšem zhruba po 20 vteřinách bylo 
vše jasné. Furche nastoupil do červené zóny, 
kde se chyby neodpouští, a tvrdým levým 
hákem poslal Ondra svého soupeře na zem. 
Ohromná radost z vítězství s vytouženým KO. 
Video a foto – více na http://lokotrutnov.cz/
oddily/muay-thai
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           PLAVÁNÍ

OČEKÁVANÝ POSTUP. Z ČESKÉHO SEMIFINÁ-
LE VYPLAVALY TRUTNOVAČKY NA PRVNÍM 
MÍSTĚ
Plavkyně TJ Loko FM Servis Trutnov postou-
pily do finále mistrovství České republiky 
družstev. V české části semifinále v pražském 
bazénu Podolí potvrdily o víkendu pozici 
největšího favorita a vybojovaly první místo 
před Plzní, Bohemians a Kladnem. Z Moravy, 
kde se závodilo ve Zlíně, postoupily Ostrava, 
Brno, Jihlava a Prostějov. Souboj o ligový titul 
se uskuteční 21. a 22. dubna v Plzni. Více na 
www.lokotrutnov.cz 

ŠACHY
Šachový oddíl za sponzorské pomoci Nadace 
ČEZ pořádal  v sobotu  4.2. 2012 čtvrtou  Vel-
kou cenu Královéhradeckého kraje mládeže 
do 16 let. Hrálo se v budově ZŠ Trutnov 3, Ná-
chodská 18, kde se šachové turnaje pořádají 
už několik let. Turnaje se zúčastnilo celkem 
87 hráčů z 16 oddílů, z toho 12 hráčů z Polska. 
Největší počet hráčů dorazilo k nám do Trut-
nova z Ortexu Hradec Králové (20). Domácí 
oddíl se též nenechal zahanbit, protože nás re-
prezentovalo 17 hráčů a i jedna hráčka! Hrálo 
se na 7 kol švýcarským systémem, po 4. kole 
byla pauza na oběd, pak se dohrávala zbývající 
3 kola. Na konci turnaje proběhlo závěrečné 
vyhodnocení s odměnou nejen pro nejlepší. 
Domácím hráčům se v konkurenci i několi-
ka mistrů republiky moc nevedlo, nejlepšího 
výsledku dosáhl v kategorii do 10 let Marek 
Kuhn, který obsadil v konkurenci 23 hráčů vý-
borné 5. místo.
Více na: http://www.sachylokotrutnov.ic.cz/

Sportovní klub bojových 
umění Trutnov

Akce – DUBEN 2012:

Seminář:  Praktická SEBEOBRANA
Jednodenní dopolední seminář je určený pro 
širokou veřejnost a zájemce o bojová umění, 
vhodný pro muže i ženy od 15 let. 
Cílem je nabídnout účastníkům semináře 
možnosti obrany proti jednotlivým druhům 
napadení, např. proti úderům, kopům, úcho-
pům, škrcení, při napadení zbraní apod.
Kdy: 28. 4. 2012 od 8.45 do 12.00 hod. (sobota)
Kde: dojo (tělocvična) na ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově
S sebou: tepláky, triko, sálová obuv, pitný režim
Více na www.skbutrutnov.cz nebo na tel. 
608 958 019.

Ondřej Pešek přivezl bronzovou medaili 
z VC Šplhu schodištěm a stal se vítězem 
VC Varnsdorfu v olympijském šplhu

Dne 5.2. 2012 se Ondřej Pešek, člen Školního spor-
tovního klubu Sprint při Střední průmyslové škole 
Trutnov, zúčastnil první Velké ceny v olympijském 
šplhu pro rok 2012 ve Varnsdorfu. Soutěž byla vy-
psaná pro čtyři kategorie. Muži a senioři šplhali 
na laně bez přírazu nohou do výšky 8 metrů, start 
ze sedu. Dorostenci a ženy šplhali bez přírazu no-
hou do výšky 4,5 metrů, opět start ze sedu. Sou-
těž byla vypsaná na čtyři kola. Do konečného po-
řadí se počítal nejlepší čas. Ondřej reprezentoval 
ŠSK Sprint v kategorii dorostenců. Již po prvních 
pokusech bylo zřejmé, že trutnovský závodník 
nebude mít ve Varnsdorfu sobě rovného soupeře. 

O to je hodnotnější výsledný čas, který se dařilo, 
i přes tento fakt, každým pokusem zlepšovat. 
V posledním, čtvrtém pokusu se časomíra zasta-
vila na čase 4,76 sekundy. Díky tomuto výkonu 
splnil Ondřej několik sportovních cílů, se kterými 
jsme na tuto akci odjížděli. Získal cenné vítězství 
ve VC, splnil nominační kritérium pro účast na 
MČR a v neposlední řadě již v prvním závodě se-
zony atakoval dorostenecký rekord. 

Druhou Velkou cenou v olympijském šplhu byl již 
16. ročník Šplhu schodištěm, který pořádal Sokol 
Pražský přímo v historické budově této tělocvičné 
organizace, která v tomto roce slaví 150 let od své-
ho založení. Závodů se zúčastnilo na pět desítek 
závodníků, kteří přijeli bojovat v disciplíně, ve kte-
ré Bedřich Šupčík získal v roce 1924 první zlatou 
olympijskou medaili pro bývalé Československo.

Ondřej Pešek zde soutěžil v kategorii dorostenců. 
Dorostenci závodili ve šplhu na laně bez přírazu 
nohou do výšky 4,5 metru, start ze sedu. Na zá-
vodníky čekala čtyři soutěžní kola. Do konečného 
pořadí se počítal nejlepší výkon. Časy byly měřeny 
elektronickou časomírou, která zaznamenává vý-
sledky s přesností jedné setiny sekundy.

Ondřej potvrdil vzrůstající výkonnost, která je pod-
ložena tvrdým a pravidelným tréninkem, a vylepšil 

osobní rekord na 4,54 sekundy. Za velmi přínosné 
lze považovat navázání spolupráce s Ladislavem 
Kubečkem, který vybojoval titul na loňském MČR. 
Již nyní se závodníci začínají připravovat na VC So-
kolské Brno, která se uskuteční 14.4. 2012.

Poděkování patří SPŠ Trutnov a ŠSK Sprint za ma-
teriální a finanční podporu. Logisticky akci zajistil 
pedagog a trenér Mgr. Petr Karajanis, DiS.
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Úplnou nabídku útulku včetně podrobnějších infor-
mací najdete na webových stránkách města: http://
www.trutnov.cz/organizace-instituce/utulek-pro-o-
pustene-a-zatoulane-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

nabídka opuŠtěnýCh psŮ

10 - 102

12 - 021

12 - 028

Velká cena 
města Trutnova v karate
V neděli 4.3. 2012 se ve sportovní hale Základ-
ní školy Mládežnická v Trutnově – Horním Sta-
rém Městě konal první ročník Velké ceny města 
Trutnova v karate. Turnaje se zúčastnilo celkem 
181 závodníků z 24 klubů z celé České republi-
ky. Zahraniční závodníky reprezentoval sloven-
ský klub Laugaricio Trenčín. Soutěžilo se podle 
nových pravidel WKF (World Karate Federation) 
v soutěži kata (sestavy) a kumite (zápas). Turnaj 
byl zároveň kvalifikační na mistrovství České re-
publiky, které se koná v dubnu v Českých Budě-
jovicích, pro kategorie seniorů a seniorek.
Trutnovský Sportovní klub bojových umění 
(SKBU Trutnov) reprezentovalo celkem 30 zá-
vodníků. Nejlépe se dařilo závodníkům Ondřeji 

Maňhalovi v kategorii kumite mladších žáků do 
35 kg a Marku Šípkovi v kategorii kumite star-
ších žáků do 52 kg, kteří ve svých kategoriích 
zvítězili. 
Turnaj, který navázal na tradici pořádání kraj-
ských a republikových soutěží, s kterými má 
trutnovský klub dlouholetou tradici, měl velmi 
kladný ohlas  jak mezi závodníky a trenéry, tak 
i mezi diváky.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a hladkém průběhu soutěže.  
Výsledkový servis – závodníci SKBU Trutnov:
1. místo: Ondřej Kaňhal - kumite ml. žáci do 
35 kg, Marek Šípek - kumite st. žáci do 52 kg, 
Veronika Korýtková - kumite seniorky nad 68 kg
2. místo: Rudolf Horák - kumite st. žáci do 52 kg, 
Jiří Uherko - kumite dorostenci nad 70 kg, Jakub 
Vaniš - kumite dorostenci do 52 kg, Matěj Peksa 
- kumite junioři nad 76 kg, Veronika Korýtková 
- kumite seniorky BRH

3. místo: Lukáš Petráček - kumite dorostenci nad 
70 kg, Jiří Večeř - kumite junioři nad 76 kg

Tomáš Souček
předseda SKBU Trutnov


