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TRUTNOV OTEVÍRÁ GALERII DRAKA
V úterý 27. listopadu se naše město dočká slavnostního otevření tzv. Galerie draka. Prostor
zasvěcený tvorovi z pověstí o založení našeho
města vznikal od jara letošního roku ve sklepních prostorách budovy Základní umělecké
školy v Trutnově ve Školní ulici čp. 151.
Jak to všechno začalo
Nápad zřídit trutnovskou Galerii draka sahá
do roku 2004, kdy si občanské sdružení Trutnov – město draka ve svých stanovách vytyčilo své hlavní ideové cíle. Dnešní realizace
jednoho z nich by však nebyla možná bez
evropské dotace a rovněž bez finanční spoluúčasti města Trutnova. Jedná se o společný
projekt českého Trutnova a polské Lubawky,
příznačně pojmenovaný „Kulturní setkání na
česko-polské hranici“, který byl podpořen
z Operačního programu Přeshraniční spolupráce 2007 – 2013 ČR – PR, oblast podpory
Podpora rozvoje cestovního ruchu, reg. č.
PL.3.22/2.2.00/09.01575.

Na co se mohou návštěvníci galerie těšit?
Ideový námět sdružení tvůrčím způsobem
zrealizoval výtvarník a scénograf Robert Smolík. Vytvořil stálou expozici, která má ambici
uspokojit všechny generace návštěvníků. Ti
zde najdou atraktivní mechanické divadlo
ztvárňující samotnou trutnovskou legendu o
drakovi, dále četné instalace zvukové, světelné, haptické. To vše doplní kouzla moderní
techniky, např. hologram draka apod.
Drak v hlavní roli
Drak v této expozici bude představen jako
mnohovrstevnatý symbol Trutnova a zároveň
jako neuchopitelné mystérium. To ostatně
potvrdí i promítání dokumentů o jednotlivých ročnících dračích slavností Už ho nesou!,
ale i postupné představování dalších dračích
měst z Česka i ze zahraničí. Stálou expozici
budou doplňovat komorní projekty – autorská čtení, výtvarné dílny, hudební pořady,
přednášky i menší výstavy.

Začínáme …
Startovní akcí bude výstava fotografií z minulých ročníků dračích slavností, a to i pro
polské návštěvníky (měkká aktivita projektu).
Pro ně je hned na jaro příštího roku naplánována i komentovaná prohlídka GD.
Další akce kalendáře GD se budou operativně
odvíjet od časových možností umělců a osobností, které chce provozovatel galerie, o. s.
Trutnov - město draka, do GD pozvat a s nimiž průběžně jedná. Samostatnou kapitolou
je pak využití venkovních prostor školního
dvora, který umožní organizovat víkendové
akce většího rozsahu a který GD poskytne nezbytné zázemí pro jejich pořádání.
Praktické info pro návštěvníky
Otevřeno bude celoročně, šest dní v týdnu. Zavíracím dnem, jak je v obdobných zařízeních
zvykem, bude pondělí. Otevřeno bude 5 – 6 hodin každý den podle ročního období + možnost přijetí objednaných skupin mimo otevírací
dobu. Ideální budou skupiny po 12 návštěvnících (počet míst u stolu s mechanickým divadlem), lze ale vpustit až dvojnásobné množství
lidí. Prohlídka bude trvat do 30 minut – jedná
se o interval, po kterém bude vpuštěna následující skupina. Do GD bude umožněn vstup zcela zdarma a tak tomu bude po dobu pěti let.
GD je připravena i na návštěvu vozíčkářů – je
vybavena potřebnou plošinou.
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Turistické informační centrum
společně s městem Trutnovem
pořádají dne 14.11. 2012 od 16.00 hodin v malém sále v budově MěÚ na Slovanském náměstí workshop cestovního
ruchu. Záštitu nad konáním akce převzal
místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych.

Stav před dokončením stavebních úprav.

Najdete v tomto čísle:

Foto: Trutnov – město draka, o. s.
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Zváni jsou všichni, kteří mají nebo by mohli
mít co do činění s turistickým ruchem v našem městě. Smyslem tohoto setkání je zejména dát vědět o sobě, o svých nabídkách
a možnostech všem ostatním a vytvořit
širokou nabídku turistických lákadel. Trutnov má nepochybně veliký potenciál stát
se atraktivním centrem turistiky, jenom se
o tom málo ví. Bližší informace: Ing. Hana
Nýdrlová, ředitelka TIC, tel.: 734 300 181.
Přijďte, těšíme se na Vás.
Mgr. Tomáš Hendrych
Ing. Hana Nýdrlová

ZMĚNA SYSTÉMU
MHD TRUTNOV
Od 1. listopadu 2012 bude v Trutnově spuštěn nový systém MHD. Za potřebou změn
stojí otevření nové obchodní a průmyslové
zóny Krkonošská, snaha o posílení dopravní
obslužnosti vybraných městských částí (např.
Kryblice) a celkové zpřehlednění systému
městské dopravy - sjednocení tras jednotlivých linek, nový systém výlepu na zastávkách
atd. S termínem spuštění nového systému
bude do provozu nasazeno i nové plně nízkopodlažní vozidlo, které přispěje ke zvýšení
komfortu cestování.
Linka č. 1 Horní Staré Město - autobusové
nádraží - Poříčí náměstí/odbočka Lhota
U linky č. 1 dojde ke zkrácení trasy o úsek
Poříčí, odb. Lhota – Lhota, škola, který způsoboval zejména v zimním období zpožďování jednotlivých spojů. Trasa i časové
polohy spojů zůstanou zachovány přibližně
v dnešní podobě, největší změnou jsou posuny spojů v dopoledních hodinách z Horního Starého Města (z _:20 na _:30) vynucené
přidáním spojů linky č. 4, čímž dojde k zavedení 20minutového intervalu (dnes 30 min.)
v úseku HSM, sídliště - autobusové nádraží.
Linka bude obsluhována téměř výhradně
kapacitními kloubovými autobusy.
Linka č. 2 Horní Staré Město - autobusové
nádraží - Volanov - Dolce
Všechny spoje s vazbou na obsloužení průmyslové zóny Volanov budou začínat i končit v Horním Starém Městě, dále dojde ke
sjednocení trasy linky přes sídliště Družba
s možností zaručeného přestupu v zastávce Družba na linku č. 4 - Kryblice, Poříčí,
Lhota. Linka bude nově u vybraných spojů
zajišťovat i svoz zaměstnanců a obsloužení
obchodní a průmyslové zóny Krkonošská.
Ranní spoj v 7:30 hod. z HSM, sídliště nahradí současný spoj 109 linky č. 4 k Základní
škole Komenského.

Linka č. 3 autobusové nádraží - Česká čtvrť Kryblice - Družba - autobusové nádraží
Nadále zůstane zachován ranní školní spoj
(možnost přestupu od HSM, Pořící, Družby
...), který bude nově zajišťovat i přímé spojení s nemocnicí a obchodními středisky Albert
a Krkonošská, v deset hodin pojede další spoj
po stejné trase. Ostatní spoje linky jsou navrženy jako přestupní s návazností na další
linky MHD, tímto řešením vzniká rozšířená
možnost dosažitelnosti zejména nemocnice
a obchodních středisek (linky 1, 2, 4, 6).
Linka č. 4 Horní Staré Město - autobusové
nádraží - obch. zóna Krkonošská - Družba Kryblice - Poříčí - Lhota
Úpravou současné linky č. 4 vznikne nová
páteřní linka obsluhující většinu městských
částí. Všechny spoje pojedou po stejné trase (několik zastávek pouze s občasnou obsluhou - např. nám. Horníků nebo Poříčí,
Porfix), linka bude nově obsluhovat i městskou část Lhota, kde navíc dojde ke zvýšení četnosti spojů. Linka bude provozována
v hodinovém intervalu od 5 do 23 hodin,
v zastávce Družba pak bude zajištěn garantovaný přestup s linkou č. 2 do průmyslové
zóny Volanov.
Linka č. 5 autobusové nádraží - Poříčí - Voletiny - Libeč
Dříve linka č. 8, trasa linky je navržena vždy
přes Hospodářské družstvo, rozsah dopravy
zůstane zachován přibližně v současném
stavu, změnou je úprava časové polohy
školních spojů.
Linka č. 6 autobusové nádraží - Horní Staré
Město
Linka bude nadále sloužit jako posila na
klíčovém úseku autobusové nádraží - Horní Staré Město. Dle návrhu dojde k posílení
počtu spojů v podvečerních hodinách.
Jízdní řády jednotlivých linek naleznete na
www.osnado.cz – aktuality/změna systému
MHD TRUTNOV.

Ocenění bezpříspěvkových
dárců krve

MOST K ŽIVOTU, o.p.s.

Ocenění bezpříspěvkových dárců krve
proběhlo dne 3.10. 2012 od 15.30 hodin
v prostorách obřadní síně Staré radnice na
Krakonošově náměstí v Trutnově. Celkem
bylo oceněno 28 zlatých dárců za 40 bezpříspěvkových odběrů a 35 stříbrných dárců za 20 bezpříspěvkových odběrů.

V polovině listopadu otvíráme akreditovaný kurs
ÚČETNICTVÍ A DAŇOVÁ EVIDENCE na 150 hodin, ODPOLEDNÍ výuka.
Ještě volná místa!

Ocenění uspořádal Český červený kříž Trutnov za pomoci studentek ze SZŠ Trutnov.
O hudební a kulturní vystoupení se postaral pan Hynek Beneš z MěÚ Trutnov, pan
Vídeňský a Bára Kulichová ze ZUŠ Trutnov.
Dále dárce přišla pozdravit primářka OTO
Trutnov MUDr. Alena Kvardová.
Poděkovat dárcům a předat dárky přišli
místostarosta Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych, místostarosta Dvora Králové n/L
Mgr. Dušan Kubica a zástupci pojišťoven
- VZP, ČPZP, ZP MVČR, ZP Škoda a OZP.
Libuše Fischerová
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Vzdělávací centrum - Trutnov,
Šikmá ul. 300

V měsíci listopadu a prosinci 2012 pro Vás otvíráme tyto semináře:
Psychiatrické minimum
Termín: 1. 11. 2012, 9 – 15 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba a den
Syndrom vyhoření a duševní hygiena
Termín: 20. 11. 2012, 9 – 15 h. (6 hodin, akreditace MPSV)
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba a den
Rehabilitační ošetřovatelství
Termín: 26. 11. 2012, 15 – 20 h. (5 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 890,- Kč/osoba a den
Diabetes mellitus pro ošetřovatele, pečující
Termín: 6. 12. 2012, 9 – 15 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 990,- Kč/osoba a den
Další informace a přihlášky: Mgr. Andrea Zvolánková, tel.: 775 303 116 nebo 499 841 998,
e-mail: most.zvolankova@seznam.cz, www.
mostkzivotu.cz

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

LISTOPAD
Hradec Králové
10. – 11. 11. 2012 - HRADEC KRÁLOVÉ OPEN
2012 – IDSF OPEN
http://www.revues.cz/
16. – 17. 11. 2012 CINEMA OPEN
Festival nekomerční filmové tvorby.
http://www.cinemaopen.cz/, http://www.impulshk.cz/
30. 11. – 2. 12. 2012 - MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH
http://www.muzeumhk.cz/
Nový Bydžov
10. 11. 2012 - MARTINSKÝ JARMARK
5. ročník přehlídky a prodeje staročeských řemesel, dřevosochání.
http://www.novybydzov.cz/
Dvůr Králové nad Labem
15. – 18. 11. 2012 - 20. ROČNÍK REPUBLIKOVÉHO TURNAJE MENTÁLNĚ POSTIŽENÝCH VE
STOLNÍM TENISE
Cílem turnaje je umožnit co největšímu počtu
lidí s mentálním postižením pravidelně sportovat a účastnit se sportovních soutěží bez
ohledu na výkonnost. Koná se ve sportovní
hale ZŠ Strž.
http://www.spmp.cz/
Chrudim
24. 11. 2012 - KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ
Posvícení se zabijačkou a jarmarkem na Resselově náměstí.
http://www.chrudimdnes.cz/
24. – 25. 11. 2012 - LOUTKÁŘSKÝ VÍKEND
Víkend plný pohádek pro děti – přehlídka
loutkářských souborů.
http://www.chrudimdnes.cz/

Aktivity společnosti Most k životu,
o.p.s., v měsíci listopadu
Společnost Most k životu, o.p.s., se již tradičně
od roku 2007 zapojuje do celostátní aktivity
„Týden vzdělávání dospělých“, která se letos
uskuteční 12. – 16. listopadu.
Cílem Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji je seznámit veřejnost s významem a možnostmi celoživotního učení,
motivovat je k dalšímu vzdělávání a nabídnout
konkrétní vzdělávací příležitosti dalšího vzdělávání v kraji. Společnost Most k životu, o.p.s.,
bude prezentovat svou činnost v prostorách
úřadu práce formou umístění informačních
materiálů, a to od 12. do 16. listopadu. Zájemci
si zde mohou vybrat z nabízených rekvalifikačních kurzů a seminářů.
Další tradiční záležitostí, kterou společnost
prezentuje, je problematika domácího násilí na ženách. V týdnu od 26. do 30. listopadu
(„Týden proti násilí na ženách“) budou široké
veřejnosti k dispozici informační panely s touto tematikou umístěné v poliklinice Masarykův
dům, městské knihovně, na Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových - bývalý
okresní úřad, na pěší zóně. Společnost také
připravuje ve spolupráci s Europe Direct Dvůr
Králové nad Labem výstavu „Ne násilí na ženách“, která bude k vidění jak v prostorách sídla společnosti, tak i na dalším místě ve městě.
Toto bude upřesněno v denním tisku.
Kontakt – tel.: 499 841 998, 777 303 115, e-mail:
most.k.zivotu@volny.cz, www.mostkzivotu.cz

Mateřské centrum KAROlínka
Listopad 2012
Pravidelný provoz
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:30 – 11:00 Waldorfská školička – prolínající se cykly
ukázek waldorfské pedagogiky, které kopírují přirozený rytmus roku. Hodiny jsou
vhodné pro děti od narození do 3 let.
16:00 – 16:45 Angličtina HIPPO AND FRIENDS – děti
5 - 6 let
16:30 – 18:10 Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music). Bližší info o metodě na webu,
v případě zájmu o hodiny kontaktujte
Drahomíru Tvrdíkovou, tel.: 603 150 473,
e-mail: draagon@centrum.cz
ÚTERÝ
8:00 – 15:00 Školka nanečisto – příprava dětí na
„školkový režim“. Společný tematický
program v menším kolektivu dětí. Dopolední program od 8 do 12 hod. nebo od
8 do 15 hod.
14:00 – 18:00 Výtvarná dílna s Blankou – výtvarné tvoření pro děti od 3 let bez rodičů, kurz
pro přihlášené. Lektorka Bc. Blanka Vylíčilová.
STŘEDA
8:30 – 14:00 Nastávající maminky a miminka – volný
prostor pro vzájemné sdílení nastávajících a novopečených maminek. Cvičení
maminek s dětmi do 1 roku. Poradna
psychomotorického vývoje a laktační
poradna.
16:00 – 16:45 Angličtina pro děti 3 - 6 let – formou her
a písniček. Kurz pro přihlášené. Lektorka
Mgr. Marcela Molnárová.
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.
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 10:00 Angličtina pro rodiče – konverzace pro
mírně pokročilé, hlídání dětí zajištěno.
Lektorka Mgr. Zuzka Kuželová.

10:00 – 10:40 Hopsálek jede do světa – cvičení pro děti
od 2 let s angličtinou
13:15 – 18:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of
Music) s Drážou (klavír) pro přihlášené
18:00 – 20:00 Arteterapie pro rodiče – zábava, relaxace, sebepoznání. Lektorka Bc. Petra
Adamcová.
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívání s Notičkou – písničky, první zkušenost s hudebním nástrojem, tanečky
10:30 – 11:00 Výtvarné tvoření se Sedmikráskem – pro
všechny děti s rodiči

ARTETERAPIE – smyslem skupinového setkání je tvoření, ale také osobní růst, vyjádření pocitů, uvědomění si svých emocí, sebepoznání, odpočinek, uvolnění a duševní hygiena. Počet míst omezen (max. 6
osob), nutná registrace předem na tel. 604 706 701
nebo petra.adamcova.javornik@seznam.cz. Každý
čtvrtek v MC KAROlínka od 18 do 20 hod.
Připravujeme:
MONTESSORI CESTOU – 3.11. od 9 hod. – seminář
pro rodiče, seznámení s Montessori pedagogikou,
více informací a přihlášky na www.ovecka-montessori.cz
VÝŽIVOVÉ PORADENSTVÍ – konzultace s výživovou
poradkyní Mgr. Romanou Rasslovou
PŘEDNÁŠKA O AJURVÉDSKÉ KUCHYNI – termín a
další informace v mateřském centru
ZDRAVÝ ÚSMĚV – pro děti pohádka a pro rodiče důležité informace o prevenci zubního kazu a správném čištění zoubků
Poděkování:
Děkujeme všem dobrovolníkům za pomoc při organizaci podzimního bazaru.
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu
na tel. 702 056 685 nebo na www.mckaroalinka.cz,
e-mail: mckarolinka@volny.cz.
Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

společenská rubrika
Matriční události v září 2012
V měsíci září se v Trutnově narodilo celkem
60 dětí, z toho bylo 11 dětí trutnovských,
4 chlapci a 7 děvčat.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 36 lidí,
z toho bylo 16 našich občanů, 7 mužů a 9 žen.
V září bylo uzavřeno 19 sňatků, z toho byly
2 sňatky uzavřeny před církví římskokatolickou. V koncertní síni B. Martinů se uskutečnila jubilejní zlatá svatba – 50 let společného
života.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích 38 trutnovských
občanů s kytičkou a malým dárkem. Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.
Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO

Školení mladých zdravotníků
Český červený kříž Trutnov pořádá dne 2.11.
2012 v čase od 8.00 do 12.00 hod. školení
mladých zdravotníků v budově bývalého
Okresního úřadu v Trutnově ve velké zasedací síni ve druhém mezipatře. Školení je
určeno pro žáky 1. – 9. tříd ZŠ a víceletých
gymnázií.
Žáci s pedagogickým doprovodem se mohou přihlásit na ČČK Trutnov, Horská 5,
tel.: 499 810 810 nebo 775 760 630, e-mail:
ccktu@tiscali.cz
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KRÁTCE

Listopad v Centru spokojené
ženy K-studio
V úterý 6. a 13.,  20. a 27. 11. u nás bude odbornice na dětská záda a lymfatické otoky
(dospělí).
Objednejte svoji dceru či syna na úlevovou
masáž a konzultaci. Máte-li problémy s lymfou, objednejte sama sebe na tel. 777 286 810.
19.11. Krotíme tuky a chutě na sladké - 2. setkání s výživovou poradkyní.
Vaše strava silně ovlivňuje, jak dlouho budete žít, jak budete v životě šťastní a úspěšní. Host: Jana Krátká, výživová poradkyně,
vstupné: 40 Kč.
Beseda začíná v pondělí v 18 hodin v Centru
spokojené ženy K-studio, Školní 154, Trutnov.
Vstupenky si můžete zajistit tamtéž. Počet
volných míst je limitován „velikostí“ našeho
prostoru. Dárkové poukazy na masáže - domácí lázně - orientální diagnostiku - jídelníčky pro zdraví, vitalitu, štíhlost a mladistvý
vzhled - kurzy vaření - vám nyní po Trutnově
doručíme zdarma domů či do práce.
Více na www.k-studio.cz.

ZIMNÍ BURZA
V pátek 9. listopadu 2012 se bude ve velkém sále Národního domu od 14.00 do
22.00 hod. konat burza zimního vybavení
a ošacení.
Zájemce o prodej dostane za poplatek vyhrazené místo, kde si bude moci nabízené
věci prodávat sám.
Přihlášky a informace: pan Kosáček, tel.:
774 773 779.

Poděkování
PŘEDSEDA SVAZU DIABETIKŮ ČR
V TRUTNOVĚ
Ve středu 3. října tohoto roku se v malém sále
Městského úřadu v Trutnově konalo zasedání
krajské rady Královéhradeckého kraje Svazu
diabetiků ČR, která je tvořena předsedy jednotlivých místních organizací a v jejímž čele
stojí Dr. Vlach z Vysokova. Na zasedání přijeli
z Prahy předseda Svazu diabetiků ČR Ing. Horák a hospodářka svazu paní Cirmanová.
Před zahájením jednání přijal Ing. Horáka starosta města Mgr. Ivan Adamec. Předseda Svazu
diabetiků ČR poděkoval panu starostovi za podporu, kterou město poskytuje místní organizaci
SD ČR a tím umožňuje její aktivní činnost. Seznámil ho se současnou problematikou činnosti
svazu na úseku pomoci diabetikům při zvládání
jejich choroby a při jejich aktivním zapojení do
společenského života. Uvedl, že si velmi váží postoje města k činnosti naší organizace.
Na jednání krajské rady proběhla mimo jiné
také volba krajského zástupce. Vzhledem
k tomu, že všichni přítomní vyjádřili spokojenost s dosavadní prací Dr. Vlacha, byl do této
funkce znovu zvolen. Na závěr popřál předseda SD ČR Ing. Horák všem členům krajské rady
hlavně hodně zdraví a mnoho úspěchů a poděkoval místní organizaci Trutnov, která za pomoci města Trutnova toto jednání připravila.
Místní organizace Trutnov SD ČR

Děkujeme společnosti Tyco Electronics EC
Trutnov, s.r.o., za poskytnutí finančního daru
ve výši 50 000,- Kč na zkvalitnění výuky a rozšíření volnočasových aktivit.
ZŠ R. Frimla, Trutnov

SPRÁVA HŘBITOVA TRUTNOV
OZNAMUJE
Rozšíření úředních hodin v době
dušiček
Pondělí
Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

29.10. 2012
30.10. 2012
31.10. 2012
1.11. 2012
2.11. 2012

od 8.00 do 17.00 hod.
od 8.00 do 17.00 hod.
od 8.00 do 17.00 hod.
od 8.00 do 17.00 hod.
od 8.00 do 17.00 hod.

Změna úředních hodin během vánočních svátků
Úřední den je stanoven na čtvrtek 27.12.
2012 a pátek 28.12. 2012 od 8.00 do 16.00
hod.
Dne 31.12. 2012 bude kancelář správy
hřbitova uzavřena.
Děkujeme za pochopení a přejeme krásné
prožití svátků vánočních a šťastný nový
rok 2013.
Tel.: 499 819 060, mobil: 603 332 210,
732 109 365, e-mail: hrbitov@lesytrutnov.cz.

odbory městSkého úřadu informují
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze
dne 1.10. 2012 zveřejňujeme záměr města pronajmout byty:

Trutnov – Bulharská čp. 141
(čj. 2012-948/18)
/objekt na st. p. 82 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře
- kuchyň 26,85 m2, 1. pokoj 18,00 m2, 2. pokoj
8,00 m2, standardní byt, číslo bytu 2, 2. podlaží.
Součástí bytu je WC 0,64 m2, koupelna 5,85 m2,
předsíň 6,00 m2 a komora 3,95 m2. Topení plynové etážové.
Minimální měsíční nájemné: 3 574,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.11.
2012 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 15
(čj. 2012-947/18)
/objekt na st. p. 17 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře
- kuchyň 9,72 m2, 1. pokoj 29,10 m2, 2. pokoj
17,15 m2, standardní byt, číslo bytu 3, 2. podlaží.
Součástí bytu je WC + koupelna 5,04 m2, předsíň
5,80 m2 a sklep 7,00 m2. Topení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 3 807,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.11.
2012 v 8.20 hod. přímo na místě.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově
ze dne 17.10. 2012 zveřejňujeme záměr města
pronajmout byty:

Trutnov – Palackého čp. 77
(čj. 2012-995/19)
/objekt na st. p. 166/1 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře kuchyň 20,10 m2, pokoj 30,10 m2, standardní
byt, číslo bytu 2, 3. podlaží. Součástí bytu je WC
1,50 m2, koupelna 4,00 m2 a předsíň 9,20 m2.
Topení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 3 348,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.11.
2012 v 8.40 hod. přímo na místě.

Trutnov – Barvířská čp. 27
(čj. 2012-996/19)
/objekt na st. p. 319/1 v kat. úz. Trutnov, městská část Horní Předměstí/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře - kuchyň 23,05 m2, pokoj 20,60 m2, standardní byt,
číslo bytu 8, 3. podlaží. Součástí bytu je WC + koupelna 4,10 m2, předsíň 2,82 m2, komora 0,90 m2
a lodžie 2,38 m2. Topení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 2 778,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.11.
2012 v 9.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Bulharská čp. 65
(čj. 2012-997/19)
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře
- kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. pokoj
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21,00 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 1 m2 (vlastní mimo byt),
koupelna 3,00 m2, spíž 1,00 m2, předsíň 6,00 m2
a sklep 7,50 m2. Topení plynové etážové.
Minimální měsíční nájemné: 3 998,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 2.11.
2012 v 9.20 hod. přímo na místě.
Byty se budou pronajímat na dobu neurčitou
na základě výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení
nájemného. Předplacení nájemného musí být
nabídnuto minimálně ve výši 50 000,- Kč. Bude
se posuzovat měsíční nájemné. V případě rovnosti nabídek se bude posuzovat i výše předplacení nájemného.
Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispozici na internetových stránkách, v inforecepci
a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.
Žádosti je možné podat do 9.11. 2012 do 12.00
hod. Veřejné otvírání obálek 13.11. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na majetkovém odboru MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto
nebytových prostor
Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2012-847/17 ze dne 17. 9. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytový prostor:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 31
objekt na st.p.č. 36 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město
Jedná se o nebytový prostor v I. NP o výměře
7,74 m2 (1 místnost).
Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář
1 111 Kč/m²/rok za provozovnu služeb
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor
k požadovanému způsobu využití s tím, že
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Počátek nájemního vztahu nejdříve od 1. 1. 2013.
Žádosti je možné podat do: 5. 11. 2012 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6. 11. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 1 700,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620523, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, případně název
právnické osoby.
Žádost je nutno podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo
výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-

později do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Jihoslovanská čp. 31, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově čj.
2012-849/17 ze dne 17. 9. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov 2 – Horská čp. 187
objekt na st.p. č. 197 v kat. úz. Horní Staré Město
Jedná se o nebytové prostory ve II. NP o celkové
výměře 49,97 m2 (3 místnosti 13,43 m2, 19,74 m2
a 16,80 m2).
Úvodní cena pro jednání:
817 Kč/m2/rok za bar, kanceláře, prodejnu apod.
558 Kč/m2/rok za sklady, provozovnu služeb apod.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny a sázkové kanceláře.
Objekt je v současné době nabízen k prodeji.
Žádosti je možné podat do: 5. 11. 2012 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6. 11. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 4 000,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620525, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, případně název
právnické osoby.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo
výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 2 – Horská
čp. 187 (49,97 m2), „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově čj.
2012-848/17 ze dne 17. 9. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov 2 – Horská čp. 187
objekt na st.p. č. 197 v kat. úz. Horní Staré Město
Jedná se o nebytové prostory v I. NP a ve sklepě o celkové výměře 207,50 m2 (1 restaurace 87,00 m2, 1 kuchyň 23,40 m2, 1 šatna 6,30
m2, 7 soc. zařízení 21,70 m2 a 1 sklep 69,10 m2).
Úvodní cena pro jednání: 127 000,- Kč/rok za
celé nebytové prostory
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požapokračování >>

dovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude
povoleno provozování kasina, herny a sázkové
kanceláře.
Objekt je v současné době nabízen k prodeji.
Žádosti je možné podat do: 5. 11. 2012 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6. 11. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 12 700,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620524,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně
název právnické osoby.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo
výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 2 – Horská
čp. 187 (207,50 m2), „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j.
2012-846/17 ze dne 17. 9. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 645 - garáž
objekt na st.p. 1413 v kat. úz. Horní Staré Město
Jedná se o nebytové prostory v novostavbě
umístěné v I. NP o výměře 28,13 m2. Nebytový
prostor se pronajímá pouze za účelem garážování dopravního prostředku.
Úvodní cena pro jednání: 609,- Kč/m2/rok za garáž
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného.
Žádosti je možné podat do: 5. 11. 2012 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6. 11. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 1 700,- Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620522, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, případně název
právnické osoby.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo
výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 2 – Dlouhá
čp. 645 - garáž, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2012-900/18 ze dne 1. 10. 2012 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:
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Trutnov – Školní čp. 13
objekt na st.p.č. 269 v kat. úz. Trutnov, městská
část Střední Předměstí
Jedná se o nebytové prostory v čp. 13 Školní ul.
o celkové výměře 411,80 m²:
- suterén – bývalá šatna 111,20 m², sklad 15 m²,
- II. NP – místnost č. 21 + č. 22 o výměře 51,10
m², místnost č. 23 o výměře 32,30 m²,
- III. NP – místnost č. 6 o výměře 53,60 m²,
místnost č. 8 o výměře 33,40 m², místnost č. 9
o výměře 24 m², místnost č. 12 o výměře 73 m²,
místnost č. 15 o výměře 18,20 m².
Úvodní cena pro jednání:
1 396 Kč/m2/rok za kancelář, učebnu
695 Kč/m2/rok za sklad
558 Kč/m2/rok za šatnu
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce bude dále hradit
náklady na služby spojené s užíváním nebytových prostor. Pronájem nabízených nebytových
prostor nesmí narušovat výuku v učebnách
Gymnázia Trutnov, která v budově probíhá.
Žadatel o nebytové prostory tímto bere na
vědomí, že zde probíhá školní výuka a s tím
související hluk o přestávkách apod. Nájemce
provede na vlastní náklady úpravy nebytových
prostor k požadovanému způsobu využití s tím,
že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci
uhrazeno. Nebude povoleno provozování herny, kasina, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Žádosti je možné podat do: 5. 11. 2012 do
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 6. 11. 2012 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce za jednu žádost ve výši 3 500,- Kč
(jedna i více místností) na účet města vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620526, konstantní symbol
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, případně název právnické osoby.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději do doby
možnosti podání žádosti. V žádosti uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii
živnostenského listu nebo výpisu z obchodního
rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie
živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené
obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan
Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16
Trutnov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH
PROSTOR, Trutnov – Školní čp. 13, „NEOTVÍRAT“.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru žadatel musí doložit doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce
úspěšného žadatele bude použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany
žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Žádost je možno vyzvednout v Informační recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp.
na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, č. dveří
409 (tel. 499 803 283). Cenová nabídka musí být
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost
dávat písemné připomínky a námitky, nejpozději však do doby možnosti podání žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel.
Na pronájem nebytového prostoru není právní
nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 24.9. 2012 přijalo usnesení:
* č. 2012‑168/4, kterým schválilo nové obecné zveřejnění prodeje volné bytové jednotky
č. 264/4. Bytová jednotka bude prodávána dle
zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění, včetně
spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku, mimo „Zásady pro prodej ...“ bez uplatnění 20% slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemce:

Volná bytová jednotka č. 264/4
v domě čp. 264 Lípové náměstí
v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části
obce Poříčí
na st.p. 276
536 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu a pozemku
podlaží - 2. NP, číslo jednotky - 264/4
velikost - 2+1, podl. plocha - 88 m2
Úvodní cena pro jednání 555 000,- Kč.
V domě je celkem 5 bytových jednotek a 1 nebytový prostor. Předmětem prodeje je bytová
jednotka, která je volná.
Nabídky označené „neotvírat“ s heslem „b.j.
264/4 Lípové náměstí“ se přijímají v zalepených obálkách na adrese MěÚ, INFORECEPCE,
pan Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov
541 16.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši
20 000,- Kč. Kauce musí být složena bezhotovostním převodem na bankovní účet města
Trutnova vedený u Komerční banky, číslo účtu:
6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629452,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení kauce musí být přiložena k nabídce.
Kupujícímu bude kauce započtena do smluvní
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej
nebude uskutečněn ze strany prodávajícího,
bude kauce vrácena zpět po rozhodnutí zastupitelstva města a bude vyplacena na účet
složitele. V případě neuskutečnění prodeje ze
strany kupujícího propadá kauce ve prospěch
města.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení
kauce je třeba podat tak, aby byla k dispozici
na určeném místě pro příjem nabídek nejpozději v den před otevíráním nabídek do 12:00
hodin. Při odeslání poštou je proto třeba ze
strany zájemce volit potřebný předstih k zajištění služeb pošty. Veřejná prohlídka bytu se
uskuteční 27. 11. 2012 v 10:00 hod. Otevírání obálek bude provedeno dne 11. 12. 2012
v 8:00 hodin v malém sále Městského úřadu
Trutnov. Žadatelé mohou být přítomni.

* č. 2012-170/4, kterým schválilo zveřejnění
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo
„Zásady pro prodej …“:

Volná nebytová jednotka č. 220/8
- garáž v čp. 220 v ul. Horská
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí
na st.p. 497/3
356 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu čp. 220 a na pozemku st.p. 497/3
Úvodní cena pro jednání je 190 000,- Kč.
Jedná se o nebytový prostor - garáž o výměře 17,9 m2. Garáž je samostatně přístupná za
objektem. Není podsklepena a má jedno nadpokračování >>

zemní podlaží. Vrata jsou dřevěná dvoukřídlá.
Rozvody elektroinstalace nejsou provedeny.
K nebytové jednotce č. 220/8 je zřízeno věcné
břemeno na umístění a provozování předávacích stanic tepla.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci
vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá
kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města vedený u Komerční banky,
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol
3629482, konst. symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „garáž Horská 220/8“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE,
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541
16, nejpozději do 10. 12. 2012 - 12:00 hodin.
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a předpokládaný způsob využití objektu.
Veřejná prohlídka objektu se uskuteční dne
27. 11. 2012 v 11 hod. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 11. 12. 2012 v 8:05
hodin v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni.

* č. 2012-171/4, kterým schválilo zveřejnění
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo
„Zásady pro prodej ...“, bez uplatnění 20%
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců:

Na Nivách čp. 57 (bývalý klub Bonanza)
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí
na st.p. 536
649 m2
spolu se st.p. 536 649 m2
spolu s p.p. 251/1 680 m2
Minimální nabídková cena je 4 250 000,- Kč.
Jedná se o víceúčelovou budovu, která je částečně podsklepena, má dvě nadzemní podlaží
a půdní prostory. V 1. PP je restaurace se zázemím, v 1. NP se nachází kanceláře a sál se
šatnami a sociálním zařízením. Ve 2. NP se
nachází bytová jednotka o vel. 2+1 a kancelář
se zázemím. Objekt je napojen na el. proud,
veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci a horkovod.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci
vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá
kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města vedený u Komerční banky,
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol
3629480, konst. symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Na
Nivách 57“ zasílejte v uzavřených obálkách na
adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 10. 12. 2012 - 12:00 hodin. Nabídky
lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhrady a předpokládaný způsob využití objektu.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 11. 12. 2012 v 8:10 hodin v malém sále
v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni.
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* č. 2012-173/4, kterým schválilo zveřejnění
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo
„Zásady pro prodej ...“, bez uplatnění 20%
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců:

Polská čp. 367
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí
na st.p. 3672
481 m2
spolu se st.p. 3672 481 m2
Úvodní cena pro jednání je 11 000 000,- Kč.
Jedná se o železobetonovou montovanou stavbu nepravidelného tvaru s plochou střechou.
Má čtyři nadzemní podlaží a je podsklepená.
Objekt dříve sloužil jako projekční středisko
Stavoprojekt. Objekt je napojen na el. energii,
telefon, internet, vzduchotechniku, dálkové
ústřední vytápění a TUV, požární vodovod a na
veřejnou kanalizační a vodovodní síť. Nebytový
prostor je obsazen nájemcem s nájemní smlouvou na dobu neurčitou (Střední odborná škola
podnikatelská) s jednoroční výpovědní lhůtou.
Přilehlé pozemky budou prodány samostatně.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci
vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. V případě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího propadá
kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města vedený u Komerční banky,
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol
3629479, konst. symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Polská 367“ zasílejte v uzavřených obálkách na
adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 10. 12. 2012 - 12:00 hodin. Nabídky
lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhrady a předpokládaný způsob využití objektu.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 11. 12. 2012 v 8:15 hodin v malém sále
v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou být přítomni.
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši. Na nabídky,
u nichž nebude kauce v požadované výši a ve
stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Žadatel může podat pouze jednu nabídku.
K záměru je také možno podat připomínky
nebo námitky písemným podáním, nejpozději
však do doby možnosti podání nabídky.
Bližší informace poskytuje majetkový odbor
Městského úřadu Trutnov ve IV. patře, kancelář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Město
Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje
odstoupit či změnit podmínky.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Novela místní vyhlášky
Zastupitelstvo města Trutnova schválilo na
svém posledním zasedání v září novelu obecně
závazné vyhlášky o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů vznikajících na území města Trutnova
(dále jen poplatek za komunální odpad). Tato
vyhláška prakticky kopíruje novelu zákona č.
565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění
pozdějších předpisů.

Mnozí občané si právě teď řeknou, že určitě
dojde ke zvýšení sazby poplatku, která nyní
činí 480,- Kč na osobu a rok. I když to zákon
umožňuje, v Trutnově se zatím sazba poplatku
zvyšovat nebude. Jak je patrné z přílohy č. 2
nově schválené vyhlášky, náklady na likvidaci
veškerého odpadu, který produkují fyzické
osoby ve městě trvale žijící, činí 480,- Kč na
osobu a rok, a proto není nutné sazbu poplatku upravovat.
Od 1.1. 2013 se však rozšiřuje okruh osob, které jsou povinny poplatek hradit. Kromě fyzických osob, které mají na území Trutnova trvalý
pobyt, budou poplatek platit i osoby, kterým
byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců
na území České republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů nebo které pobývají na základě téhož
zákona na území České republiky přechodně
po dobu delší 3 měsíců. Budou to i osoby, kterým byla udělena mezinárodní ochrana podle
zákona upravujícího azyl nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu cizinců. Dále budou poplatek hradit nejen
osoby, které vlastní na území města stavbu určenou k individuální rekreaci, ale i ti, kteří zde
vlastní byt nebo rodinný dům, ve kterém není
hlášena k pobytu žádná osoba. To se bude týkat pouze vlastníků, kteří nemají v Trutnově
trvalý pobyt.
Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný
zástupce. Nezaplatí-li poplatek poplatník ani
jeho zákonný zástupce, vyměří správce poplatku poplatek jednomu z nich, zpravidla zákonnému zástupci – rodiči apod.
Od příštího roku také dojde ke změně splatnosti poplatku. Dosud hradili občané poplatek buď
jednorázově v dubnu, nebo ve čtyřech splátkách
vždy po uplynutí čtvrtletí. Podle novelizované
vyhlášky to bude jednorázově do 25. května,
nebo ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 25. května a 25. listopadu. K této změně
bylo přistoupeno z důvodu sjednocení platebního a účetního období. Výjimkou bude rok 2013,
kdy v lednu poplatníci zaplatí ještě poplatek za
čtvrté čtvrtletí roku 2012 a v květnu a listopadu
poplatek na rok 2013.
Z toho důvodu bude třeba, aby si ti poplatníci,
kteří mají na zaplacení uvedeného místního poplatku zadán trvalý příkaz k úhradě u svého peněžního ústavu, provedli změnu příkazu. Současně dojde při platbě i ke změně variabilních
symbolů, neboť finanční odbor přechází při
evidenci a zpracování plateb na jiný program.
V závěru je třeba připomenout, že se správa
tohoto poplatku, stejně jako všech ostatních
místních poplatků, děje v souladu se zákonem
č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších
předpisů. Znamená to tedy, že poplatek lze vyměřit zpětně za tři roky a vyměřený a nezaplacený poplatek může správce vymáhat celkem
20 let. Při každé změně bydliště, změně počtu
osob, za které dobrovolný plátce odvádí poplatek, nebo při nárokování osvobození od poplatku je nezbytné toto projednat přímo s pracovnicemi finančního odboru pí Fořtovou nebo pí
Drgáčovou v kanceláři č. 314 budovy Městského
úřadu v Trutnově. Jen tak je možné předejít
různým nedorozuměním případně zbytečným
finančním nákladům ze strany poplatníka.
Alena Troblová
finanční odbor

PŮJČKY ZE STÁTNÍHO
FONDU ROZVOJE
BYDLENÍ NA OPRAVY
BYTOVÉHO FONDU
Jak jsme Vás již v Radničních listech informovali, město Trutnov obdrželo v roce 2010
od Státního fondu rozvoje bydlení ČR úvěr
ve výši 25 mil. Kč na opravy a modernizaci
bytů a domů na území města Trutnova.
Původní termín poskytnutí půjček je prodloužen do 31. 12. 2013.
Žádáme proto zájemce o půjčku ze Státního fondu rozvoje bydlení, aby si podali
žádosti nejpozději do 31. 8. 2013.
Žádosti o půjčku si mohou podat jak právnické osoby (společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva), tak i fyzické osoby na opravu bytových domů,
rodinných domků a bytů. Nejzazší možný
termín splacení půjčky je 30. 6. 2020 s výhodným úrokem 3 % a žadatelé mohou
žádat až do výše 3 mil. Kč, přičemž půjčka
nesmí přesáhnout 50 % rozpočtu opravy
nebo modernizace. Zbývajících 50 % musí
žadatel krýt z jiných zdrojů.
V současné době je vyčerpáno celkem
6.538.872,- Kč na půjčky ze Státního fondu
rozvoje bydlení. Další žadatelé mají podané
žádosti na poskytnutí prostředků ve výši cca
400.000,- Kč.
Změna v termínu podání žádostí o půjčky
byla schválena usnesením Zastupitelstva města Trutnova č. 2012-200/4 dne 24. 9. 2012.
Bližší informace včetně formulářů žádostí
o půjčku můžete získat na odboru rozvoje města a územního plánování Městského
úřadu v Trutnově nebo na webových stránkách města www.trutnov.cz.
Eva Novotná
Městský úřad Trutnov
odbor rozvoje města a ÚP

Děti učí děti hospodařit s penězi
V úterý 25. 9. 2012 se žáci 9. A a 9. B ZŠ Mládežnická zúčastnili projektu Obchodní akademie Trutnov „Děti učí děti hospodařit s penězi“,
který je zaměřen na pomoc finančnímu vzdělávání žáků základních škol v našem regionu. Pod
vedením Ing. Petra Vika si studenti připravili
program „Jak sestavit rodinný a osobní rozpočet“ a pod vedením Ing. Michaely Slámové
„Marketing a cenové triky“.
Žáci se zaujetím vyplňovali pracovní listy, které
se týkaly přísloví o penězích nebo příjmů a výdajů v rodině. Hlavní částí programu bylo sestavit
přebytkový (nebo alespoň vyrovnaný) rozpočet
na letní tábor. Na dalším pracovním listu si vyzkoušeli a uvědomili, jaké triky a optické klamy
využívají tvůrci reklam. Sami se na některých
příkladech přesvědčili, že ne vždy jsou výprodeje a slevy skutečně pro zákazníka výhodné.
Na závěr této části žáci vyplňovali křížovku, ve
které si ověřili svoje znalosti. Za nejlepší řešení
byli odměněni Karolína Fidlerová, Jaroslav Goža
a Zdenek Kauer z 9. A a Filip Geisler, Vanessa Petrovová a Filip Mahrla z 9. B.
Ing. Petr Vik provedl žáky po škole a mj. jim
ukázal odbornou učebnu pro výuku odborného
předmětu fiktivní firma. Z pracovního setkání si
žáci určitě odnesli několik užitečných rad do svého finančního života. Za přípravu a provedení
tohoto programu patří studentům i vyučujícím
OA velký dík.
Mgr. S. Šubrová
vyučující matematiky
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zprávy z města
Dny otevřených dveří na České lesnické akademii v Trutnově
Zájemci o studium na ČLA se mohou dozvědět potřebné informace na dnech otevřených
dveří, které se konají: 9.11. 2012, 7.12. 2012
a 11.1. 2013 vždy od 13.00 do 15.00 hod.
v aule ČLA a prostorách školy. Po předchozí
telefonické dohodě na čísle 499 811 413 lze
navštívit školu přímo.
Nabízíme naše obory:
v Trutnově - lesnictví, ekologie a životní prostředí
ve Svobodě nad Úpou - mechanizace a služby, lesní mechanizátor
Přijímáme chlapce a dívky, kteří mají ukončené základní vzdělání. Většina našich absolventů studuje na vysokých školách, případně
pokračuje ve studiu na tříleté Vyšší odborné
škole lesnické a v souběžném bakalářském
studiu probíhajícím také na ČLA v Trutnově.
Absolventi s maturitou studují i na pomaturitní nástavbě na harvestory.
V současné době je na škole i ročník dálkového studia lesnictví, další 3 třídy už v uplynulých letech odmaturovaly a úspěšně zvládly
i státní maturitu.
Ubytování a stravování je pro studenty zajištěno v budově domova mládeže a kvalitní jídelně v areálu školy. Praktickou výuku zajišťuje akademie na svém školním polesí, které má
zázemí v Horním Starém Městě, a to včetně

nové budovy Centra odborného vzdělávání
v lesnictví.
Škola se stará o odbornou i sportovní zájmovou činnost v různých kroužcích, například
trubačském kroužku, který znají občané Trutnova z různých akcí. Mnohé studenty zaujal
i školní hokejový kroužek, který hraje i v pardubické ČEZ Aréně. Fotbalisté pravidelně
hrají o pohár časopisu Lesnické práce, střelci
zdokonalují své umění ve střeleckém kroužku. Hubertské zábavy a maturitní plesy školy
jsou v Trutnově proslulé výbornou organizací,
bohatou tombolou a skvělou výzdobou.
Lesnická škola byla vždy známa svými mezinárodními kontakty a akcemi. V uplynulém
školním roce se odborné exkurze, učební praxe a sportovní kurzy uskutečnily v Polsku, na
Korsice, v SRN a ve Švédsku.
Česká lesnická akademie je školou, která si
zachovává své tradice, a je místem, kde se
naprosté většině studentů líbí a dobře žije.
I v dalších letech bude potřeba pečovat o naše
lesy a chránit přírodu! Stát se lesníkem, hajným, ochranářem či operátorem harvestoru
je snem mnohých lidí. Naše škola Vám může
pomoci tento sen splnit. Přijďte se k nám podívat, budete srdečně vítáni!
Česká lesnická akademie Trutnov
www.clatrutnov.cz

Listopadové akce na CSA Trutnov
Měsíc listopad bude na CZECH SALES ACADEMY Trutnov opět nabitý. Každoročně se zapojujeme do projektu Příběhy bezpráví – měsíc
filmu na školách, který je součástí programu
Jeden svět na školách organizovaného společností Člověk v tísni. Studentům je vždy
promítnut dokumentární film, který se věnuje československým dějinám druhé poloviny
20. století, po němž následuje beseda s pamětníkem, historikem nebo filmařem. V letošním roce si filmem Hej Gusto – Z letopisů
Máselné Lhoty připomeneme, jak komunistický režim znemožňoval volnou uměleckou
tvorbu a jak její autory trestal nejen zákazem
činnosti, ale často i odnětím svobody.
Do výuky praktických cvičení v tomto školním
roce zařazujeme novinku, a to provozování
e-shopu se značkovým textilním zbožím „EMPHATY“. V rámci tohoto žákovského projektu si budete moci v pohodlí domova objednat
např. sportovní bundy, kalhoty nebo batohy.

E-shop naleznete na našich webových stránkách www.sosptu.cz.
Škola se v letošním roce již potřetí zapojila do
Týdne vzdělávání dospělých v Královéhradeckém kraji, pořádaného krajskou pobočkou
a kontaktními pracovišti Úřadu práce České republiky, který bude probíhat od 12. do 16.11.
2012. Široká veřejnost tak může navštívit ukázkovou hodinu z kurzu Základy obchodní korespondence. Lekce se zaměří na dopisy občanů
organizacím a účastníci si budou moci připomenout, jak písemně komunikovat s úřadem
nebo jak napsat podnikatelským subjektům,
případně potenciálním zaměstnavatelům. Těšíme se na Vás v úterý 13.11. 2012 v 16 hodin
v budově školy na Polské ulici.
Pokud se budete chtít s činností školy blíže seznámit, můžete navštívit také den otevřených
dveří v sobotu 24.11. 2012 od 10 do 14 hod.
Jste srdečně zváni!
CSA Trutnov – SOŠ, s.r.o.

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101

Škola s nadstandardní výukou informačních a komunikačních technologií
http://www.spstrutnov.cz | http://www.odborne-vzdelavani.cz
Den otevřených dveří 24.11. 2012
Obory zakončené maturitní zkouškou:
• Elektronické počítačové systémy
• Informační technologie a management
• Slaboproudá elektrotechnika
• Strojírenství ‑ počítačová grafika
Učební obory s výučním listem:
• Elektrikář ‑ silnoproud
• Elektrikář ‑ slaboproud
• Nástrojař
• Strojní mechanik
Partneři školy:

Potvrzení výjimečného postavení školy při
výuce informačních a komunikačních technologií
Dalšího úspěchu dosáhla Střední průmyslová
škola, Trutnov, Školní 101, v oblasti vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích. Po splnění náročných požadavků
(na hardware, software, odbornou a peda-

gogickou kvalifikaci lektorů) získala od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
akreditaci k provádění vzdělávacích programů zaměřených na další vzdělávání pedagogických pracovníků v oblasti počítačových sítí.
Akreditované programy:
• Počítačové sítě – 1. Základy počítačových sítí
• Počítačové sítě – 2. Routování
• Počítačové sítě – 3. Přepínání a bezdrátové sítě
• Počítačové sítě – 4. WAN sítě
Získaná akreditace bude využita pro vydání
osvědčení úspěšným absolventům v projektu Počítačové sítě ve škole, který škola realizuje již od roku 2011. Projekt s podporou
prostředků z Evropského sociálního fondu
a státního rozpočtu ČR s celkovou finanční
dotací 2,35 mil. Kč bude ukončen v prosinci
letošního roku. Kurzy doplní nabídku dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků
v Královéhradeckém kraji v rámci aktivit Centra odborného vzdělávání v elektrotechnice
a ICT, jehož statutu škola dosáhla v roce 2009.

POZVÁNKA NA DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ OBCHODNÍ AKADEMIE
Vážení rodiče a studenti posledních ročníků
základních škol, Obchodní akademie v Trutnově vás srdečně zve na Dny otevřených dveří, které se budou konat v pátek 23. listopadu
2012 od 14 do 17 hodin a v pondělí 28. ledna
2013 také od 14 do 17 hodin.
Co pro vás připravujeme?
Informace o studiu a probíhajících grantech
(Moderní metody a formy při výuce cizích
jazyků na OA Trutnov, dále projekt Finanční
gramotnost).
Informace o uplatnění absolventů - díky
množství odborných učitelů s praxí v oboru
se můžeme pochlubit stoprocentní úspěšností
v přijímání na vysoké školy.

Malý dárek pro všechny.
Prohlídka devíti moderních počítačových
a multimediálních učeben, kde vás vyučující seznámí s používanými metodami výuky
a zodpoví případné dotazy.
Přijďte se seznámit se „školou s vlastní duší“,
poznat vyučující i studenty zapojené do prezentace školy a poradit se o budoucnosti
svých dětí se zkušenými pedagogy, kteří vám
ochotně odpoví na všechny dotazy.
V případě, že se vám stanovený termín nehodí, můžete si kdykoliv domluvit individuální
schůzku.
Těšíme se na Vás!
Kontakt: tel.: 499 815 812, 499 816 255, email: oatu@oatrutnov.cz, www.oatrutnov.cz

Regionální Institut Ambulantních
Psychosociálních Služeb - RIAPS
www.riaps.cz, tel.: 731 441 264
V rámci Týdne sociálních služeb proběhl ve
všech střediscích RIAPSu další úspěšný Den
otevřených dveří. Navštívit nás přišli zástupci
spolupracujících organizací, škol i široké veřejnosti.
Manželská a rodinná poradna – stále nabízí poradenské služby v oblasti mezilidských
vztahů, např. v rodině, ve škole, na pracovišti,
či mezigeneračních problémů. Objednat se
je možné osobně, telefonicky i elektronicky
e-mailem bez doporučení lékaře.
Ambulance – nabízejí služby psychiatrů,
dětského psychiatra, klinických psychologů
a adiktologů. Ve Dvoře Králové nad Labem se
ambulance přesunuly do prostor ve 2. patře
vpravo od vstupního schodiště („stará poliklinika“, vlevo při výstupu z výtahu), kde tvoří
uzavřený celek. O mírně upravených ordinačních hodinách se dozvíte na www.riaps.cz.
Stacionář – si Vás a Vaše přátele dovoluje pozvat na výstavu obrazů uživatelů sociálně rehabilitačních služeb Stacionáře RIAPS „Duše
v obrazech“, která byla zahájena vernisáží
dne 18.10. 2012 ve Františkánském klášteře
v Hostinném. Výstavu je možné zhlédnout do
31.12. 2012.
Kontaktní centrum – prošlo akreditačním řízením a získalo akreditaci pracoviště pro výkon odborných praxí studentů Ústavu sociální
práce Univerzity Hradec Králové. Vedle Kliniky
adiktologie 1. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
se jedná již o druhou univerzitní instituci, se
kterou má kontaktní centrum uzavřenou dohodu o poskytování studentských praxí.
Nízkoprahový klub pro děti a mládež – Zajímá tě, co děláme v nízkoprahovém klubu pro
děti a mládež SHELTER? Je Ti mezi 8 a 21 lety
a nudíš se? Tak se k nám do klubu přijď podívat, jsme tu každý všední den kromě pátku.
Bližší a aktuální informace na www.riaps.cz/
shelter, e-mail: shelter@riaps.cz, tel.: 731 441
268, Facebook: NZDM Shelter.

ECDL JIŽ TAKÉ V TRUTNOVĚ
ECDL (European Computer Driving Licence
- volně přeloženo evropský řidičák na počítač)
je mezinárodní certifikační koncept zabývající
se testováním počítačové gramotnosti. Výhodou tohoto konceptu je, že se skládá převážně z praktických testů v reálném prostředí.
Úspěšní absolventi ECDL testování získají
doklady o dosažení mezinárodně uznávané
kvalifikace pro práci s počítačem, které jsou
v rámci států Evropské unie již řadu let doporučeny a používány jako standard. Testy jsou
určeny pro širokou veřejnost, firemní zaměstnance, zájemce o zaměstnání a zaměstnance
státní správy (mají povinnost tyto testy absolvovat). Co Vám koncept ECDL přinese: ECDL
certifikát, větší šance na uplatnění na trhu
práce, zvýšení sebedůvěry a zvýšení osobní
prestiže. ECDL testy lze absolvovat v trutnovské firmě PCstorm, která tuto finančně
i technicky náročnou akreditaci na testování
získala v letošním roce. Firma PCstorm nabízí
také možnost přípravy na samotné testování!
PCstorm: Přerušená 357, Trutnov, 774 214 514,
499 810 606, info@pcstorm.cz, www.pcstorm.cz
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje
Výstava betlémů
Termín: od 30. listopadu do 16. prosince
2012 denně od 10.00 do 17.00 hodin
Místo: prostory Staré radnice na Krakonošově náměstí v Trutnově
Tradice vánočních betlémů je velmi stará.
Vyvíjí se po staletí a patří neodmyslitelně
k atmosféře vánočních svátků. Překonala
obrovské vzdálenosti, čas i nejrůznější zákazy a omezení. Uchovala se při životě v domovech doslova po celém světě.
Při výrobě betlémů se postupně začala
uplatňovat lidová fantazie. Začaly se používat rozličné materiály, úpravy a techniky.
Vedle dekorativních scén „živých betlémů“
navazujících na původní pantomimu za
účasti živých lidí a zvířat se začaly vyrábět
modely trojrozměrných betlémů, dioramata, statické i dynamické modely s množstvím
figurek lidí i zvířat, modely města Betléma
a jeho okolní krajiny. Betlémy vznikaly z papíru, ze slámy, z porcelánu, pekly se z těsta
jako perníčky, tvarovaly se z hlíny nebo vosku, vyřezávaly se ze dřeva nebo dokonce ze
slonoviny. Pro větší efekt se vyráběly deko-

race z textilií a figurky se oblékaly do oblečků. Začaly se vytvářet náročné technické systémy, které dokázaly rozhýbat v rozličných
pohybech desítky figurek. I v betlemářství
se vytvořily v průběhu staletí četné krajové
rozdíly, jak v pojetí, tak i v materiálu. Betlémy obsahovaly modely staveb typických pro
danou oblast a v postavách koledníků byli
ztvárňováni představitelé místních řemesel.
Zveme vás proto na výstavu betlémů, kde

se můžete přesvědčit o tom, že betlemářská
tradice je u nás dosud živá. Setkáte se zde
s historickými betlémy z rodinných sbírek
a z depozitáře Muzea Podkrkonoší v Trutnově. Nebudou chybět ani díla současných
tvůrců, kteří pracují se dřevem, sklem, papírem nebo těstem. Součástí výstavy je expozice betlémů z dílny paní Jarmily Haldové.
V současné době je Jarmila Haldová jakousi
dvorní řezbářkou, malířkou a ilustrátorkou
celého orlického regionu. Ilustruje pověsti i pohádky Orlických hor, dělá kalendáře
i betlémy. Často se zabývá restaurováním
starších jesliček a betlémů pocházejících většinou z Orlických hor a Podorlicka, o kterých
má výborný přehled.
Nebudou chybět vystřihovací betlémy a pohlednice akademického malíře Jiřího Škopka.
V případě, že jste majiteli nebo tvůrci betlému a jste ochotni jej představit široké veřejnosti, přihlaste se do 18. 11. 2012.
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208

Rytíři vybojovali titul Mistr ČR
Do Ledenic, malebného městečka poblíž
Českých Budějovic, se o víkendu 6. a 7. října 2012 sjelo šest nejlepších týmů dlouhodobé soutěže, aby sehrály finálový turnaj
Teeballové Extraligy ČSA kategorie U10.
Ve druhém utkání se Rytíři do poloviny
zápasu nedokázali prosadit na pálce a závěrečný finiš přišel pozdě. Třetí zápas byl
opět plně v režii Rytířů, a to především
skvělé obrany, v níž dominovali Petr Preclík na spojce a David Mareš v centru zadního pole. Ostatní hráči jim ale velmi zdatně
pomáhali a předváděli velmi kvalitní hru.
Síla Trutnova však nebyla jen v precizní
obraně, ale i na pálce, kde ze všech hráčů na turnaji dominoval David Mareš se
svými 4 homeruny (odpaly až za oplocení
zadního pole). David ale v dobrých odpalech nebyl osamocen – výkony ostatních
rytířských nadějí snesly velmi přísná měřítka trenérů. A odrazilo se to i v ocenění
jednotlivců, kde nejlepší pálkařkou byla
trenéry zvolena Marie Jana Binková, trutnovská druhá meta.
Zápas o třetí místo mezi Painbusters a Klackaři byl po 15 minutách ukončen pro déšť
a nezpůsobilost hřiště. A tak nastoupili
komisaři, ředitelé, STK a snažili se vyřešit
vzniklou situaci. Navržené konečné řešení
a pořadí bylo překvapením pro všechny
4 týmy, které se praly o medaile. Direktoriát se rozhodl udělit titul Mistr ČR jak
Hrochům z Havlíčkova Brodu, tak Rytířům
a třetí místo Klackařům i Painbusters. Tak
se stalo, že Rytířům se cestou domů na krku
houpaly zlaté medaile. Na finálovém zlatu
se podíleli: Sára Kárníková, David Mareš,
Karel Řezníček, Marie Jana Binková, Petr
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M. J. Binková se svým oceněním

Preclík, Matěj Trýzna, Adam Trýzna, David
Novák, Adam Potoček, Adam Štěpánský,
Daniel Dušek, David Pospíšil, Mike Rotter
(hráči), Roman Klempíř, Michal Rotter, Jiří
Preclík (trenéři a koučové), David Potoček,
Helena Potočková, David Pospíšil (realizační tým). Na závěr je třeba zmínit další, kteří se podíleli na úspěšné sezoně: Hedvika
Stolínová – trenérka, hráči: Matyáš Stolín,
Daniela Kopecká, Radek Bojarský, Pavel
Kondis, Jiří Mužík, Nikol Romanowská, Jan
Romanowski, Jakub Zálabský, Viola Havlová, Eliška Seidelová, Veronika Kynčlová,
Jonáš Melichar.

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

Poděkování
Ve dnech 7. – 9.9. 2012 uspořádalo občanské
sdružení Nemysli jen na sebe již II. ročník Trutnovské pouti na Bojišti. K vidění byla řada pouťových
atrakcí, ale také zajímavý doprovodný program.
Zahájením doprovodného programu byly pověřeny taneční skupiny Pistolníci a Colty z trutnovského stacionáře. Obě dvě skupiny předvedly na
pódiu, ozářeném sluníčkem a za velkých ovací publika, skvělé country vystoupení Tell me a Zuzana.
Výtěžek z dobrovolného vstupného celé Trutnovské pouti byl určen právě Stacionáři pro zdravotně oslabené a tělesně postižené a činil 27 675,- Kč.
Za takto vysokou částku děkujeme všem návštěvníkům pouti, kteří projevili svou podporu stacionáři, a především občanskému sdružení Nemysli
jen na sebe, bez jehož velkého nadšení a píle by
se tato velmi zdařilá akce neuskutečnila.
Již se těšíme na další ročník, kde se budeme moci
opět veřejnosti předvést s novými vystoupeními.
Pracovníci a klienti
Stacionáře pro zdravotně oslabené
a tělesně postižené, Trutnov

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

Pravidelný provoz:
(herna do 15 h pouze v případě, že do Želvičky
dorazíte do 12 h, nebo po předchozí domluvě)
PONDĚLÍ
9:00 – 15:00 VOLNÁ HERNA
9:30
CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ - s možností hlídání starších dětí
10:00
MANIPULACE S MIMINKY A MALÝMI DĚTMI
ÚTERÝ
9:00 – 15:00 VOLNÁ HERNA
9:00
KULIHRÁŠCI - cvičení rodičů
s dětmi 1 – 1,5 roku
9:45
KULIHRÁŠCI II. - cvičení rodičů
s dětmi 1,5 – 2 roky
10:30
KLUBÍČKA - cvičení rodičů s dětmi od 6 měsíců do 1 roku
STŘEDA
9:00 – 15:00 VOLNÁ HERNA
9:30
RARÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi
od 2 let
ČTVRTEK
9:00 – 15:00 VOLNÁ HERNA
9:30
NOTIČKA - hravé zpívání, hudební nástroje, tanečky, rytmus ...
10:30
ŠIKULKA - výtvarná dílnička pro
děti a jejich rodiče
10:30
STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU
- rozvoj a kontrola všestranného psychomotorického, tj. psychického a pohybového vývoje
dítěte
16:30
SVĚTLUŠKY - taneční průprava
pro děti od 4 let. Tančí se bez
rodičů.
PÁTEK
9:00 – 15:00 VOLNÁ HERNA
10:00
ŠIKULKA - rozvoj jemné motoriky, grafomotorická cvičení

Týden vzdělávání dospělých 12.11. – 16.11. 2012
Program pro okres Trutnov
Pondělí 12.11. 2012
Ukázková hodina angličtiny - Jazyková škola Domino,
Hradební 12, Trutnov, od 18 hod.
Informace o nových možnostech výběru skel u optika, novinky - Kateřina Veselá, optika, Malé nám. 34,
Trutnov, od 9 do 17 hod.
Přednáška studium, dobrovolnictví a práce v Evropě Eurocentrum Hradec Králové, přednáška v prostorách
ÚP ČR – KrP v HK, pracoviště Trutnov, Horská 5, od 10
do 13 hod.
Přednáška kineziologie – zdraví, váha - Kateřina Veselá - optika, Malé nám. 34, Trutnov, od 17.30 hod.
Den otevřených dveří - Slezská univerzita v Opavě, ZŠ
V Domcích 488, Trutnov, od 15 do 17 hod.
Jazykový kurz AJ, úroveň A1 – A2 ukázka - Školské
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, Horská 5, učebna 604, od 16.45 do 18.15
hod.
Úterý 13.11. 2012
Ukázka líčení pod brýle - Vizážistka Lucie Prymšová,
Kateřina Veselá - optika, Malé nám. 34, Trutnov, od
9 do 15 hod.
Informace o nových možnostech výběru skel u optika, novinky - optika, Malé nám. 34, Trutnov od 9 do
17 hod.
Přednáška kineziologie – poruchy učení, soustředěnosti, korekce - optika, Malé nám. 34, Trutnov, od
17.30 hod.
MS Excel - Mgr. Horáček - PCstorm, Přerušená 357,
Trutnov, od 16 do 18 hod.
Jazykový kurz AJ, úroveň A2 – B1 ukázka - Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
KHK, Horská 5, učebna 604, od 16.30 do 18.00 hod.
Základy obchodní korespondence – ukázka z kurzu
- CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborná
škola s.r.o., Polská 367, Trutnov, od 16 hod.
Středa 14.11. 2012
Ukázka denního make upu - Ivana Nouzecká – AGENTURA START, prezentace v prostorách ÚP ČR – KrP
v HK, pracoviště Trutnov, Horská 5, od 10.30 do 11.30
hod.
Setkání poradenských pracovníků PPP s výchovnými
poradci - Pedagogicko psychologická poradna v Trutnově, Horská 5, Trutnov - zasedací místnost, 1. mezipatro, od 13 hod.
Informace o nových možnostech výběru skel u optika, novinky - Kateřina Veselá - optika, Malé nám. 34,
Trutnov, od 9 do 17 hod.
Prezentace VSŠ Moravská Třebová a profesionální
služby v armádě - Krajské vojenské velitelství Hradec
Králové, prezentace v prostorách ÚP ČR – KrP v HK,
pracoviště Trutnov, Horská 5, přízemí IPS, od 14 do
16 hod.

Na trutnovské průmyslovce studuje
mistr světa v silovém trojboji
Ve dnech 17. až 22. 9. 2012 se u našich slovenských
sousedů v Bardějově konalo MS v silovém trojboji
mezinárodní federace GPC. Na tuto vrcholnou soutěž se nominovali i žáci z trutnovské průmyslovky,
kteří byli členy reprezentace ČR. Ti byli společně
s dalšími závodníky zařazeni do kategorií dle věku
a váhy. Siláci poměřili svou výkonnost ve dřepu,
benchpressu a mrtvém tahu.

Více informací o připravovaných akcích najdete
na našich stránkách – www.zelvicka.webnode.cz.
Lenka Kuchařová, DiS.

Petr Karajanis
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Čtvrtek 15.11. 2012
Ukázková hodina angličtiny - Jazyková škola Domino,
Hradební 12, Trutnov, od 18 hod.
Informace o nových možnostech výběru skel u optika, novinky - Kateřina Veselá - optika, Malé nám. 34,
Trutnov, od 9 do 17 hod.
Práce s digitální fotografií - Mgr. Horáček - PCstorm,
Přerušená 357, Trutnov, od 16 do 18 hod.
Ukázková dvouhodina – práce s informacemi - Městská knihovna, Krakonošovo nám. 128, Trutnov, od
17 hod.
Přednáška kineziologie – péče o sebe s léčivou solí,
očista, detoxikace - Kateřina Veselá - optika, Malé
nám. 34, Trutnov, od 17.30 hod.
Jazykový kurz AJ, úroveň B1 – B2 ukázka - Školské zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
KHK, Horská 5, 2. mezipatro, učebna 604, od 16.45
do 18.15 hod.
Ukázkové hodiny AJ – začátečníci - JAZYKY KUŽELKA, U Nemocnice 83, Trutnov, od 19.00 do 19.45 hod.
Upravujeme digitální fotografii - Střední průmyslová
škola, Školní 101, Trutnov, od 16 do 17 hod.
Den otevřených dveří - Tkalcovské muzeum Dům pod
jasanem, Voletiny 22, Trutnov, od 15 do 18 hod.
Pátek 16.11. 2012		
Den otevřených dveří - JAZYKY KUŽELKA, U Nemocnice 83, Trutnov, od 10 do 17 hod.
Informace o nových možnostech výběru skel u optika, novinky - Kateřina Veselá - optika, Malé nám. 34,
Trutnov, od 9 do 17 hod.
Přednáška kineziologie – detoxikace mysli a těla - Kateřina Veselá - optika, od 9 do 12 hod.
Den otevřených dveří - JAZYKY KUŽELKA, U Nemocnice 83, Trutnov, od 10 do 17 hod.
Ukázkové hodiny AJ - JAZYKY KUŽELKA, U Nemocnice 83, Trutnov, od 14.15 do 15.00 hod. (falešní začátečníci), od 15.15 do 16.00 hod. (mírně pokročilí), od
16.15 do 17.00 hod. (středně pokročilí)

s p o rt

Titul mistra světa a zlatou medaili získal Jakub Holomíček, který nastoupil v kategorii T3 RAW do 75 kg.
V soutěži si zapsal 160 kg ve dřepu, při benchpressu vytlačil 130 kg a v mrtvém tahu zatáhl činku o
hmotnosti 190 kg. V součtu se jednalo o úctyhodných 480 kg. Další výborný výsledek zaznamenal
Ladislav Škop, který v kategorii T3 RAW do 82,5 kg
vybojoval bronzovou medaili. Škop zvládl dřep se
170 kg, na benchpressu si zapsal 110 kg a při mrtvém tahu exceloval výkonem 210 kg. Celkový součet
490 kg překonali pouze dva soupeři v této kategorii.
Oba dva žáci Střední průmyslové školy, Školní 101,
Trutnov přispěli svými výkony výraznou měrou do
celkové sbírky medailí České republiky na letošním
mistrovství světa v silovém trojboji. Silákům přejeme
hodně zdraví, sportovních i studijních úspěchů.

Kalendář akcí:
• 1. 11. HALLOWEEN - V BUŘTÁRNĚ U PĚTI
BUKŮ, OD 17 H
• 3. 12. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ŽELVIČCE
Připravované akce:
• Výživové poradenství, bioimpedanční měření - více informací na stránkách Želvičky
nebo na dotaz.
• STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - čtvrtek, od
10:30 h
• MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI
DĚTMI - 12., 19. a 26.11. od 10 h

Začínáme s internetem - Střední průmyslová škola,
Školní 101, Trutnov, od 16 do 17 hod.
Školení první pomoci vč. ukázek PP - Oblastní spolek
Českého červeného kříže Trutnov, Horská 5, od 14 do
17 hod.
Přednáška kineziologie – seminář pro ženy - Kateřina
Veselá - optika, Malé nám. 34, Trutnov, od 18 hod.
Den otevřených dveří - Slezská univerzita v Opavě, ZŠ
V Domcích 488, Trutnov, od 15 do 17 hod.
Jazykový kurz AJ, úroveň A1 – A2 ukázka - Školské
zařízení pro další vzdělávání pedagogických pracovníků KHK, Horská 5, 2. mezipatro, učebna 604, od
16.45 do 18.15 hod.

Sportovní klub bojových
umění Trutnov
V listopadu 2012 pořádáme:
Boj s nožem a sebeobrana proti noži
Sobotní jednodenní seminář pro zájemce
o bojová umění a sporty i pro širokou veřejnost zaměřený v dopolední části na správnou
techniku při boji s nožem, odpolední část
je zaměřená na sebeobranu při napadení
nožem. Akce je vhodná pro muže i ženy od
15 let, pro začátečníky i pokročilé. Seminář
povede profesionální instruktor sebeobrany
p. Vlastimil Bibr.
Termín: 24.11. 2012
Program: od 9.00 do 12.00 hod. techniky boje
s nožem
od 14.00 do 17.00 hod. sebeobrana
proti noži
Místo:
tělocvična ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově
Více informací a přihlášky na: www.skbutrutnov.cz nebo na tel. 608 958 019.

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

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
ZIMNÍ STADION
Zimní stadion nabízí možnost individuálně si
pronajmout ledovou plochu nebo navštívit veřejné bruslení, které je denně od 8:00 do 14:30
hod. a dále dle aktuálního rozpisu. http://www.
lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/zimni-stadion
Bruslení veřejnosti LISTOPAD 2012
3.11. 2012 Sobota – od 15:30 do 18:00 hod.
4.11. 2012 Neděle – od 16:00 do 18:00 hod.
11.11. 2012 Neděle – od 15:30 do 18:00 hod.
17.11. 2012 Sobota – od 15:30 do 18:00 hod.
24.11. 2012 Sobota – od 15:30 do 18:00 hod.
+ každý čtvrtek od 20:00 do 21:30 hod.

MUAY-THAI
Oddíl HIGHLANDERS představuje pilotní projekt, který nese název „HIGHLANDERS NIGHT“.
Ve společenském centru UFFO se milovníkům
bojových sportů představí zápasy v MMA
a MUAY-THAI, a to dle plných pravidel. Kluby z celé republiky a ze Slovenska představí
své „TOP“ fightery v zápasech kategorie „C“,
kteří změří síly mezi sebou a i s bojovníky oddílu HIGHLANDERS. Přijďte povzbudit místní
„fightery“ a nasát atmosféru profesionálního
galavečera, který se poprvé objeví v Trutnově. Více info na: www.lokotrutnov.cz/oddily/
muay-thai/highlanders-night

ODDÍLY
KRASOBRUSLENÍ
Srdečně zveme všechny příznivce krasobruslení na první mezioddílové závody s podtitulem
„Trutnovská bruslička“. Závodu se zúčastní
nejen děti z oddílu krasobruslení při TJ LOKO
Trutnov, které bruslí již druhou sezonu, ale
vystoupí i zkušenější bruslaři z oddílů Dvůr
Králové nad Labem, Nové Město nad Metují,
Chrudim a další. Závod se koná 10. 11. 2012 od
13 hod. na zimním stadionu Trutnov. Více na:
www.lokotrutnov.cz/oddily/krasobrusleni

Oddíl ZUMBY pod vedením Ivety Horákové
rozšířil své portfolio nabízených aktivit o čtvrteční PILATES. ZUMBA se cvičí každé pondělí
a středu v tělocvičně Na Nivách, a to od 18:00
hod., dětská ZUMBA – ZUMBATOMIC pak každé úterý od 16:00 pro nejmenší a od 17:00 pro
větší tanečnice v tělocvičně SOKOLOVNA. Čtvrtek je pak ve znamení BODYSTILINGU/PILATES,
a to opět v tělocvičně Sokolovna od 18:00 hod.
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JUDO
Velmi dobrá bilance trutnovských judistů na
turnaji „O pohár Karla IV.“ a ve čtvrtém kole
Polabské ligy v Novém Bydžově v pátek 28.9.
Zlato: Krákora 03, Gottwald 04, stříbro: Krákorová 04, bronz: Kudrna 01, Dvořák 00, 5. – 8.
místo Lisý 03, 9. – 13. místo Krčmář 03.
Trutnovští závodníci pokračovali v judu i po
turnaji. Do neděle 30.9. navázali judo kempem. Pod vedením profesionálních trenérů
a vedoucího sportovního střediska mládeže
pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký
kraj Jaroslava Hnáta získávali další cenné zkušenosti. Ve společnosti cca šedesáti malých judistů od Jihlavy po Litoměřice prožili nevšední
zážitky nejen na tatami. Podrobnější informace o průběhu jednotlivých zápasů naleznete
na: www.lokotrutnov.cz
PLAVÁNÍ

RICOCHET

ZUMBA

žákovské kategorie. Celkem startuje 12 družstev z obou východočeských krajů – Pardubického a Královéhradeckého.
Výsledky 1. turnaje VČPM:
1. Loko Trutnov - 759 - Petr Kotek 263, Marek
Žoudlík 240, David Ryzák 256
2. SKK Primátor Náchod A - 698 - nejlepší Petra
Dušková 272
3. TJ Červený Kostelec - 644 - Jan Vaněk 221
Na 5. a 6. místě se již s odstupem umístila družstva z Jičína a Hradce Králové.

Velkolepá ricochetová událost láká každoročně do německé Mekky ricochetu Chemnitzu
desítky hráčů. A nejinak tomu bylo i letos, kdy
počet přihlášených atakoval hranici 70 hráčů
a hráček. Turnaj byl organizován jako třídenní, a tak většina hráčů skutečně dorazila již
v pátečních odpoledních hodinách. Lokomotivu reprezentovali dva nejzkušenější hráči.
Jirka Herda, hrající trenér, a jeho svěřenec Jakub Šolín. Nutno podotknout, že v evropské
konkurenci obstáli. Ze 6 utkání 5 vyhráli a jedno prohráli. 33. místo bylo maximum, kterého
mohl Jakub dosáhnout. Jirka se prokousával
výš a výš a konečné 9. místo se dá považovat
za výborné umístění. Nutno dodat, že oba
hráči se zúčastní listopadového mistrovství
světa, které pořádá Praha. Oběma borcům
velká gratulace.
KUŽELKY
Východočeský pohár družstev
Vítězství Trutnova v prvním turnaji
Do 5. ročníku Východočeského poháru družstev mládeže vstoupili mladí trutnovští kuželkáři jako obhájce prvenství ze sezóny
2011/2012. V této soutěži startují tříčlenná
družstva mládeže a nastoupit k turnaji může
pouze 1 dorost, další dva musí být příslušníci

Plaveckou cenu vyhráli Janeček a Żukowska,
Elhenická „obhájila“ bronz
Český juniorský reprezentant Pavel Janeček
a Polka Paula Żukowska se stali vítězi hlavního
závodu 28. ročníku Velké ceny města Trutnova
v plavání. Na trati 200 metrů kraul náchodský závodník využil absence obhájce Pawla
Wernera a proklouzl na první místo před „Brňáky“ Tobiáše a Kočaře. Ženské finále vygradovalo v polský souboj Żukowska - Tchórz,
když nakonec prvně jmenovaná odsunula na
druhé místo účastnici letošní olympiády. Třetí
dohmátla stejně jako loni Martina Elhenická.
„Nevím, co se mnou bylo, asi jsem moc chtěla,
že to nešlo. Jsem zklamaná, chtěla jsem si vylepšit osobák a nakonec jsem zaplavala ještě
horší čas než před rokem,“ posteskla si domácí reprezentantka. Ve finále předvedla výkon
2:04,94, tedy dvě vteřiny za svým maximem.
„Rozjela jsem to pomalu a pak jsem to i pomalu dojela. Prostě všechno špatně,“ dodala sebekriticky. Druhá trutnovská finalistka Aneta
Pechancová skončila časem 2:10,45 na šestém
místě. „Malinko jsem čekala, že bych mohla
jet rychleji, protože si tady rok co rok dělám
osobák, tentokrát nepadl. Na začátek sezony
ale můžu být spokojená,“ sdělila účastnice
posledních dvou evropských šampionátů. Více
na: http://www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani/
velka-cena-trutnova

Republikové finále
pro atletky
Gymnázia Trutnov
Tradičně v září probíhají okresní a krajská kola
Corny středoškolského atletického poháru. Jedná
se výhradně o soutěž školních družstev v kategoriích chlapců i dívek a v letošním roce probíhá již
31. ročník. Jednotliví členové školních týmů absolvují předepsané běžecké a technické disciplíny,
přičemž není nejdůležitější pořadí v disciplíně, ale
dosažený výkon, který se převede podle atletických tabulek na body.
Okresní kolo
Družstvo dívek Gymnázia Trutnov si po suverénním výkonu v okresním kole vybojovalo přímý postup do krajského finále, které se uskutečnilo na
atletickém stadionu ve Dvoře Králové n. L.
Pořadí okresního kola (dívky): 1. Gymnázium
Trutnov 7299 b., 2. Gymnázium Dvůr Králové n. L.
7167 b., 3. VOŠZ a SZŠ Trutnov 5410 b.
V okresním kole se představil také tým chlapců,
který se umístil na konečném 3. místě. Přestože
na základě dosažených bodů si také vybojoval postup do krajského finále, z organizačních důvodů
se závodu nezúčastnil.
Pořadí okresního kola (chlapci): 1. SŠIS Dvůr Králové n. L. 7907 b., 2. Gymnázium Dvůr Králové n.
L. 7882 b., 3. Gymnázium Trutnov 7637 b.
Krajské finále
Papírové předpoklady favorizovaly tradičně vynikající atletky z Lepařova gymnázia Jičín, pravidelné
účastnice a medailistky z republikových finále. Trutnovské gymnazistky však ve všech disciplínách podaly vynikající výkony a v konečném účtování si s přehledem vybojovaly RF, které se uskuteční v Břeclavi.
Pořadí krajského finále (dívky): 1. Gymnázium
Trutnov 7637 b., 2. Lepařovo gymnázium Jičín
7187 b., 3. Gymnázium Dvůr Králové n. L. 6863 b.
Některé výkony jednotlivkyň: 200 m Daniela
Janatová 30,11 s; 800 m Alena Ulrichová 2:24,86;
Michaela Potočková 2:28,96; výška Daniela Janatová, Michaela Potočková 144 cm; dálka Alena
Ulrichová 501 cm; koule 3 kg Daniela Nováčková
10,38 m; Anna Rutrlová 9,52 m; štafeta 400-300200-100 Ulrichová, Potočková, Janatová, Kammelová 2:30,82.
Dívky Gymnázia Trutnov se v minulosti zúčastnily
republikových finále již čtyřikrát a vždy vynikajícím způsobem reprezentovaly školu i region, když
se umisťovaly v polovině startovní listiny. Přejeme
jim i letos na republikovém finále hodně úspěchů.
text a foto Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

Vítězné družstvo dívek Gymnázia Trutnov

Trutnovský oddíl běžeckého
lyžování Olfin Car – Vella Trutnov
se zhostil role pořadatele srazu sportovních středisek běžeckého lyžování. Za podpory trutnovské
radnice, Svazu lyžařů ČR a partnerů lyžařského oddílu se do Trutnova ve dnech 5. – 7. 10. 2012 sjelo
45 nadaných lyžařů/lyžařek s vedoucími trenéry
sportovních středisek. Hned po příjezdu čekal na
mladé lyžaře ročníku narození 1998 a 1999 „vědomostní test“, který prověřil jejich teoretickou
úroveň lyžařských znalostí a zároveň se sportovci
vyjadřovali ke svým osobním postojům a motivaci
z hlediska sportovních cílů. Největší problém měli
sportovci s charakteristikou metody vytrvalostního
tréninku nazvanou fartlek. Že se jedná o jakousi
„hru s rychlostí“, věděl pouze jeden sportovec. Pro
trenéry byly mnohem cennější informace, které
se týkaly vztahu sportovců k běžeckému lyžování. Trenéři se tak dozvěděli, jak důležití jsou rodiče při začátcích sportovní aktivity dětí a jaký vliv
mají kamarádi a přátelé. Téměř všichni sportovci
by jednou rádi napodobili naše bývalé či současné
reprezentanty.
Vrcholem této sportovní události byl závod v přespolním běhu, který se konal v sobotu 6. 10. v prostředí trutnovské paradráhy. Srovnáním výkonnosti byl závod v krosu na 3 km, který byl součástí
tradičního přespolního běhu, jenž se běhá jako
memoriál Květy Lelkové. Zde se projevila výborná
výkonnost nominovaných sportovců, kteří dominovali jak v kategorii žactva, tak dorostu. Dalším
programem byl v sobotu odpoledne a v neděli
dopoledne soubor několika dovednostních disciplín, které měly prověřit všestranné pohybové
schopnosti a dovednosti sportovců. Po sobotní
večeři měli navíc možnost poměřit síly ve vybraných sportovních hrách. Sportovci byli rozděleni
do čtyř družstev a i přesto, že se výsledky nezapočítávaly do pořadí jednotlivců, sladká odměna
byla značná.
Soubor 17 testovaných disciplín:
1. přespolní běh - čas
2. skok daleký z místa
3. obratnostní překážková dráha - čas
4. šplh na tyči 4 m - čas
5. leh - sed 60´´- počet
6. slalom medicinbal - čas
7. hod medicinbalem
8. shyby/výdrž ve shybu - počet/čas
9. 30 m rytmický běh přes bedýnky,
start z lehu - čas
10. kliky vzadu - počet
11. 240 m - čas
12. běh k metám - hvězdice 5x10 m - čas
13. švihadlo 60´´- počet
14. střelba na koš - 5x - počet
15. slalomová dráha s driblingem
basketbalový míč - čas
16. kop - hod na branku - počet trefených PET
17. šestiskok - vzdálenost
V celkovém pořadí se nejlépe umístili Zuzana Holíková (roč. 1999), Dominka Hanušová (roč. 1998),
Ondřej Martinec (roč. 1999), Jiří Mánek (roč.
1998). Sportovci i trenéři si pochvalovali program
celého prodlouženého víkendu a nezbývá než
doufat, že se podaří zúročit přípravu v nadcházející zimní sezóně. Před sportovci je nyní dlouhá
cesta komplexního rozvoje s vidinou, že v dalších
letech budou sklízet ovoce své „dřiny a odříkání“.

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