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Realizací největší letošní investice, vybu-
dováním splaškové kanalizace v městské 
části Volanov, učiní město Trutnov další 
krok ke zlepšení kvality vody a životního 
prostředí. Obyvatelé Volanova se záro-
veň dočkají dosud chybějícího chodníku, 
který povede nad vybudovanými sítěmi. 
Souběžná výstavba stavbu samozřejmě 
zlevní.

Na akci v celkové hodnotě přes 42 milio-
nů korun město opět (stejně jako v přípa-
dě výstavby kanalizace na Bojišti) požá-
dalo o dotaci Fond soudržnosti Evropské 
unie a Státní fond životního prostředí. 
V případě získání této dotace bude stav-
ba zahájena v dubnu a potrvá 13 měsí-
ců. V jejím průběhu bude na silnici I/16 
třeba počítat s dopravním omezením. Od 
zahájení výstavby bude průjezd Volano-
vem řízen semafory, takže se řidiči musí 
připravit na zdržení při průjezdu touto 
částí města.

Nová kanalizace bude sloužit jako splaš-
ková kanalizace pro celý Volanov. Budou 
do ní přepojeny splaškové vody z přileh-
lých objektů bydlení, podnikatelských 
i rekreačních, které byly dosud napřímo 
nebo přes septiky napojeny na protéka-
jící Volanovský potok nebo jeho přítoky. 
Dešťové vody budou odváděny původní 
kanalizací svedenou do zmíněných vo-
dotečí, jejichž čistota se zásadním způso-
bem zlepší, anebo nově navrženou dešťo-
vou kanalizací vedenou v trase chodníku. 
Tato kanalizace bude odvádět srážkové 
vody ze silnice. Součástí stavby jsou také 
veřejné části domovních přípojek k jed-
notlivým objektům (tj. části vedoucí po 
veřejných pozemcích). Pro vlastní napo-

jení domů si budou muset jejich vlastníci 
pořídit projektovou dokumentaci a povo-
lovací doklad. Náklady na soukromé části 
ponesou majitelé jednotlivých objektů.

Nový chodník povede ve směru z Trutno-
va po pravé straně zhruba od autobusové 
zastávky u průmyslové zóny po odbočku 
na Oblanov. V prostoru pod hřištěm TJ 
Volanov bude vybudován i nový autobu-
sový záliv. Stavba však bude realizována 
z opačného směru.

V roce 2010 byl učiněn základní předpo-
klad pro kanalizační napojení Volanova, 
když byla v poslední etapě projektu Čistá 
Horní Úpa dokončena čistička odpadních 
vod v Bohuslavicích. Tato ekologická ini-
ciativa vyšla v letech 2007 až 2010 na více 
jak půl miliardy korun a vedle Trutnova 
se do ní zapojily i Mladé Buky, Svoboda 
nad Úpou, Janské Lázně či Horní Maršov. 
Navýšení kapacity ČOV v Bohuslavicích 
umožňuje napojení dalších lokalit do 
kanalizační sítě. V roce 2011 mohlo být 
napojeno Bojiště a nyní je tedy na řadě 
Volanov. 

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

Městský park a hřbitov 
projdou výraznou obnovou

V prosinci loňského roku byla zahájena 
realizace projektu Rekonstrukce význam-
ných ploch zeleně města Trutnova, jehož 
cílem je obnova sídelní zeleně v lokali-
tách městský park, městský hřbitov, okolí 
Janské kaple a památníku Gablenz, tedy 

na území o rozloze přibližně 15 ha. Ak-
tuálně realizovaná veřejná zakázka řeší 
stávající porost, jeho prořezání a ošetře-
ní stávajících stromů. Jsou odstraňovány 
dřeviny do průměru 10 cm a dřeviny, kte-
ré jsou v havarijním stavu. Dojde rovněž 
k ošetření keřů, k regeneraci travních 
ploch a budou provedeny terénní práce 
související se stabilizací svahů. 

Zakázku realizují na základě výběrové-
ho řízení společnosti GARDENLINE s. r. o. 
a Okrasné zahrady arboristika, s. r. o., kte-
ré budou po dokončení díla koncem září 
ještě tři roky pečovat o vysazené dřeviny.

Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií – Evropským fondem pro regionální 
rozvoj a Státním fondem životního pro-
středí ČR v rámci Operačního programu 
životní prostředí. 

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

Volanov letos získá s novou kanalizací 
také potřebný chodník
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Výroční schůze 
SDH Trutnov HSM
V pátek 11. ledna 2013 se konala Výroční 
valná hromada Sboru dobrovolných hasi-
čů Trutnov - Horní Staré Město v hasičské 
zbrojnici. Schůze se zúčastnili nejen členo-
vé sboru, ale také významní hosté: ředitel 
HZS Královéhradeckého kraje Ing. Franti-
šek Mencl, ředitel územního odboru Trut-
nov Mgr. Martin Lelka a starosta okrsku 
č. 1 Bc. Václav Schreier.

Po zahájení schůze byl zhodnocen a shrnut 
uplynulý rok činnosti sboru. Mezi význam-
nější akce, kterých se sbor zúčastnil, patří 
dětský den na hřišti v HSM, návštěva spřá-
teleného polského OSP Nowolesie ve městě 
Strzelin. Další akce, které sbor uspořádal, 
byly: 21. ročník Výstavy hasičské techniky, 
tradiční prodej vánočních kaprů ve zbrojnici 
a malý sborový pingpongový turnaj. Zhod-
notily se také výjezdy jednotky sboru za 
minulý rok, kterých bylo mnoho. Jednotka 
vyjížděla celkem k 56 událostem (29 požá-
rů, 18 technických pomocí, 2 dopravní ne-
hody, 7 planých poplachů). Taktická cvičení 
se v minulém roce konala dvě. V prvním 
cvičení byla prověřena orientace ve velkých 
průmyslových halách v dýchacích přístrojích 
a měsíc poté jednotka kácela nebezpečné 
stromy v okolí hasičské zbrojnice za pomoci 
vysokozdvižné plošiny. Ve sportovní činnos-
ti sbor také nezahálel. Sportovní družstvo 
se zúčastnilo třinácti závodů, z nichž ve 
většině obsadilo místo na stupních vítězů. 
Nejlepším výsledkem sezóny bylo 2. místo 
v okresním kole požárních sportů a postup 
do  krajského  kola, kde se už ale družstvu 
moc nedařilo.

Ředitel HZS Královéhradeckého kraje Ing. 
František Mencl poděkoval sboru za velmi 
dobrou činnost. Vyzdvihl důležitost a profe-
sionalitu výjezdní jednotky.

Na závěr schůze byli vyznamenáni členové 
sboru. Jedno z nejvyšších ocenění, které 
může dobrovolný hasič obdržet,  je řád Sva-
tého Floriána. Tento řád obdržel František 
Valenta, který ve sboru působí již 53 let. 
Dále byli oceněni Stanislav Havel st. a Jan 
Klossovski medailí za zásluhy,  medaili za 10 
let u sboru obdržel Pavel Majer.  

Jakub Šlégr

společenská rubrika

Matriční události a občanské 
obřady v roce 2012
V roce 2012 se v Trutnově narodilo celkem 
638 dětí (v roce 2011 to bylo 586 dětí), 
z toho bylo 200 trutnovských dětí (o 7 dětí 
méně než v roce 2011). Z tohoto počtu bylo 
93 chlapců a 107 děvčat. Mimo Trutnov se 
narodilo 85 dětí, 37 chlapců a 48 děvčat, 
6 dětí se narodilo v cizině.
V minulém roce bylo uzavřeno celkem 
154 manželství (o 8 manželství méně než 
v roce 2011), z toho bylo 5 sňatků církev-
ních. Dále se konaly jubilejní svatby – 5 zla-
tých (50 let společného života) a 1 diaman-
tová (60 let společného života). Komise pro 
občanské záležitosti pořádá každoročně 
společenskou akci, Stříbrné podvečery, pro 
manželské dvojice, které slaví 25 let od 
uzavření sňatku, tzv. stříbrnou svatbu. Této 
akce se v minulém roce zúčastnilo 14 man-
želských párů. 
V roce 2012 zemřelo v Trutnově 478 lidí 
(v roce 2011 to bylo 453 lidí), trutnovských 
občanů zemřelo 256, z toho 137 mužů 
a 119 žen. Mimo Trutnov zemřelo dalších 
81 občanů.
Do Trutnova se přistěhovalo 508 nových 
obyvatel (v roce 2011 to bylo 487) a od-
stěhovalo se 594 obyvatel (v roce 2011 to 
bylo 544). Trutnov měl k 31.12. 2012 cel-
kem 30 785 obyvatel, v roce 2011 to bylo 
30 896, tzn. -111 obyvatel. 
Posláním komise pro občanské záležitos-
ti jsou především návštěvy starších ob-
čanů města při životních jubileích 80, 85, 
90 a více let, organizování malých slavností 
vítání dětí do života, jubilejní sňatky a také 
se podílí na předávání maturitních vysvěd-
čení a výučních listů.

V uplynulém roce 2012 bylo při životních 
jubileích navštíveno 490 občanů s blaho-
přáním a malým dárkem, v roce 2011 bylo 
navštíveno 494 občanů.
Při vítání dětí do života bylo do pamět-
ní knihy města Trutnova zapsáno celkem 
199 dětí (v roce 2011 to bylo 203 dětí). Za 
věnované fotografie z těchto malých slav-
ností děkujeme touto cestou paní Aleně 
Tommové, majitelce fotoateliéru v radnici. 
Poděkování patří rovněž Střední zdravot-
nické škole v Trutnově, jejíž studentky po-
máhají při těchto akcích, a mateřským ško-
lám v ulici Gorkého, Žižkova, V Domcích, 
Tkalcovská a Novodvorská, které připravují 
kulturní vystoupení.

Věra Ouhrabková
odd. matriky a evidence obyvatel 

Matriční události 
v prosinci 2012
V měsíci prosinci se v Trutnově narodilo 
celkem 53 dětí, z toho bylo 21 dětí trut-
novských, 9 chlapců a 12 děvčat.
Slavnostní vítání dětí do života se konalo 
ve Staré radnici ve dnech 1.12. a 8.12. Do 
pamětní knihy našeho města bylo zapsáno 
celkem 28 nových trutnovských občánků.
V prosinci zemřelo v Trutnově 32 lidí, z toho 
bylo 18 našich občanů, 10 mužů a 8 žen. 
V tomto měsíci bylo uzavřeno 9 sňatků. 
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích 39 trutnovských 
občanů s kytičkou a malým dárkem. Všem ju-
bilantům ještě jednou blahopřejeme.

Věra Ouhrabková
odd. matriky a evidence obyvatel 

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

V sobotu 23. 2. 2013 otvíráme akreditova-
ný kurz PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE na 150 
hodin - VÍKENDOVĚ!

Zveme Vás na jednodenní semináře:

Základy psychologie v přímé praxi s klientem
Termín: 12. 2. 2013, 9 – 15 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba 

Diabetes mellitus pro ošetřovatele, pečující
Termín: 13. 2. 2013, 9 – 15 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

Supervize v sociálních službách
Termín: 19. 2. 2013, 9 – 15 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena 850,- Kč/osoba

Další semináře najdete na našich www.
mostkzivotu.cz

Zveme Vás na naše dlouhodobé akredito-
vané kurzy:

• Základy podnikání (120 h.)
• Účetnictví a daňová evidence (130 h.)
• Mzdové účetnictví a personalistika (190 h.)
• Pracovník sociální péče (150 h.)

Rezervace a informace k seminářům i kur-
zům: Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 775 303 
116 nebo 499 841 998, most.zvolankova@
seznam.cz, www.mostkzivotu.cz.

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

ÚNOR

Dvůr Králové nad Labem
do 3. 2. 2013 - VÝSTAVA MERKUR 
http://www.muzeumdk.cz/

Hradec Králové 
do 26. 5. 2013 - MUZEUM STOLETÉ 
– PŘIJĎTE PŘED STO LETY
http://www.muzeumhk.cz/ 

Chrudim
16. 2. 2013 - MASOPUSTNÍ JARMARK
Masopustní obchůzka a veselice s Náro-
dopisným souborem Kohoutek.
http://www.chrudimdnes.cz/ 

František Valenta s vyznamenáním.
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Srdíčko poprvé 
na Ostrově přírody
V pátek 11. 1. 2013 se děti z Kytičkové třídy 
MŠ Srdíčko vydaly na zimní výpravu. Cílem byl 
Ostrov přírody na Bojišti. Část cesty se svez-
ly autobusem a potom šlapaly pěšky až na 
Bojiště. Cestou se mohly kochat nádherným 
výhledem na Krkonoše, protože počasí nám 
opravdu přálo. Po necelé hodině chůze se 
před námi otevřelo malebné údolí, kde na děti 
čekala zvířátka – oslík Toník, maminka Kesja 
s hříbátkem Kukim, beránci, ovečky a kozičky. 
Děti měly plné batůžky dobrot pro zvířátka, 
tak si mohly na vlastní kůži vyzkoušet, jak se 
krmí přímo z ručky. To byl pro děti obrovský 
zážitek. Na vlastní oči viděly, kde zvířátka byd-

lí, co jim chutná a jak spolu žijí. Ovečky jim 
předvedly i nová jehňátka.  Potom měly děti 
možnost pod lupou pozorovat různé tvary sně-
hových vloček. Ve vyhřáté chaloupce na děti 
čekal teplý čaj a svačinka. Po chvilce odpočinku 
třídily obrázky zvířátek, které viděly na výpra-
vě, a mohly si je vybarvit. Velké překvapení ale  
čekalo za dveřmi. Děti navštívil sám vládce hor 
Krakonoš.  Plné dojmů a nových zážitků vyrazi-
ly na zpáteční cestu. Nadšené děti se  na Ostrov 
přírody za zvířecími kamarády jistě rády vrátí.

Mgr. Radomíra Viková

Poděkování
Ve vánočním čase si mezi sebou přejeme hlav-
ně zdraví. Ne každému se však toto přání splní. 
Dětem, které trávily vánoční čas na dětském 
oddělení trutnovské nemocnice, jsme se poku-
sili  zpříjemnit toto období vánoční výzdobou 
a sváteční atmosférou. Každoročně nám s tou-
to snahou pomáhá firma Lesy a parky Trut-
nov, s.r.o., překrásným stromem, který darují 
našemu oddělení. Letos děkujeme i drobným 
sponzorům za nádherné ozdoby, světelný ře-
těz a hračky. 
Ještě jednou děkujeme a přejeme všem hlavně 
zdraví. 

Děti, paní učitelky ze školy při nemocnici 
a personál dětského oddělení Oblastní 

nemocnice Trutnov

Únor 2013

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 naro-
zení do 3 let. V případě zájmu se mů-
žete kdykoliv připojit.

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 Drahomírou Tvrdíkovou 
(tel.: 603 150 473, e-mail: draagon@
centrum.cz) 

ÚTERÝ
8:00 – 15:00 Školka nanečisto – příprava dětí na 

„školkový režim“. Společný tematic-
ký program v menším kolektivu dětí. 
Dopolední program od 8 do 12 hod.  
nebo od 8 do 15 hod.

16:30 – 18:00 Výtvarná dílna s Blankou – výtvar-
né tvoření pro děti od 3 let bez ro-
dičů, kurz pro přihlášené. Lektorka 
Bc. Blanka Vylíčilová.

STŘEDA
8:30 – 14:00 Nastávající maminky a miminka 

– volný prostor pro vzájemné sdílení 
nastávajících a novopečených ma-
minek. Cvičení maminek s dětmi do 
1 roku. Poradna psychomotorického 
vývoje a laktační poradna.

16:15 – 17:15 Blešky – taneční a pohybová průpra-
va pro děti od 4 let s Janou Micha-
ličkovou (kurz pro přihlášené, který 
probíhá v tanečním sále ZUŠ)

ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi

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 přihlá-
šené

18:00 – 20:00 Arteterapie pro rodiče – zábava, rela-
xace, sebepoznání. Lektorka Bc. Pet-
ra  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 a rodiče

Pokračuje:
ŠKOLKA NANEČISTO – příprava dětí na vstup do MŠ, 
každé úterý od 8 do 12 nebo 15 hod.
ARTETERAPIE PRO RODIČE – každý čtvrtek od 
18 hod., přihlášky přijímá lektorka Bc. Petra Adam-
cová, petra.adamcova.javornik@seznam.cz  

Připravujeme:  
• 16.2. TVOŘIVÁ SOBOTA – od 9.30 pro všechny mi-

lovníky ručních prací (panenky z ovčí vlny, pletení, 
háčkování, pedig atd.), pro širokou veřejnost. Svůj 
zájem hlaste Mgr. Janě Bartoňové, tel. 606 171 
014, janka.bartonova@centrum.cz 

• MIMIHRY – cvičení pro rodiče a děti od 4. měsí-
ce, středa od 10 hod. Na setkání se těší Darina 
Albrechtová, profesionální lektorka cvičení rodičů 
s dětmi.

• ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL S AJURVÉDOU – pravidelné 
setkání na dané téma se  Zuzanou Trpákovou, více 
informací v MC.

• CANISTERAPIE – léčebné setkání 2 pejsků (čivavy) 
s dětmi a rodiči, přesný termín naleznete na we-
bových stránkách.

• RODIČOVSTVÍ JE UMĚNÍ – přijďte nahlédnout do 
problematiky rodičovství a výchovy. Termíny 2.3., 
6.4. a 11.5. 2013. Více informací Mgr. Jana Barto-
ňová.

Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu 
na tel. 702 056 685 nebo na www.mckarolinka.cz, 
e-mail: mckarolinka@volny.cz.

 Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Mateřské centrum KAROlínka
Klub zdraví Trutnov 

zve všechny příznivce zdravého životního stylu 
na setkání u tématu SEDM TAJEMSTVÍ LÁSKY 
- aby láska přinášela radost. 4.2. 2013 v 17.30 
hod., budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za 
nemocnicí), lektor Líba  Jobová. Ochutnávky. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Únor v Centru spokojené 
ženy K-studio
Pondělí 18.2. „Krotíme vaše tuky“
Hubnout můžete s radostí, přirozeně a trvale. 
Na co si dát při hubnutí pozor? Jaké potraviny 
vám prospívají a jaké škodí? 
Poradí vám náš host: Ing. Lenka Nyklíčková, 
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 vol-
ných míst je limitován „velikostí“ našeho prosto-
ru. Připravujeme  individuální i skupinové kurzy 
hubnutí, ve kterých vám pomůžeme zvládnout 
nesnáze ve stravování. Podrobné informace na-
jdete v našem měsíčníku na http://www.k-studio.
cz/mesicnik.pdf

Mateřská škola, Základní škola 
a Praktická škola, Trutnov 
Horská 160, Trutnov 2

Zápis do 1. třídy 
pro žáky se zdravotním postižením 
12. 2. 2013 12.00 – 16.00 hod. 
S sebou přineste občanský průkaz a rodný 
list dítěte.
Bližší informace na webových stránkách 
školy www.mzpstrutnov.cz. Dotazy na tel.: 
499 733 386 nebo e-mailem: mzps.trut-
nov@volny.cz

Škola nabízí: 
- nízký počet žáků ve třídě (ZŠ praktická 

6 – 14 žáků, ZŠ speciální 4 – 6 žáků); 
- mnohaletou zkušenost se vzděláváním 

žáků s poruchou autistického spektra; 
- možnost individuální péče; 
- přítomnost asistentů ve třídách; 
- nadstandardně vybavenou učebnu výpo-

četní techniky; 
- arteterapii, canisterapii, hipoterapii, mu-

zikoterapii, plavání; 
- nově vybavenou relaxační místnost; 
- bezplatnou ranní a odpolední družinu. 

Základní škola pro žáky se specifickými 
poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1
pořádá ve dnech 14. a 15. 2. 2013 v době 
od 14 do 17 hodin

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY.
Nabízíme např.: 
• příjemné prostředí školy, umístění v klid-

né okrajové části Trutnova;
• nízký počet žáků ve třídě;
• individuální přístup, kladnou motivaci, 

pozitivní vztahy;
• kvalifikovanou péči speciálních pedagogů;
• moderní metody a formy výuky atd.

Další informace na webu školy (www.zsvo-
letiny.cz).
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odbory Městského úřadu inforMují

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze 
dne 20.12. 2012 a 21.1. 2013 zveřejňujeme zá-
měr města pronajmout byty:

Trutnov – V. Nezvala čp. 282 
/objekt na st. p. 2007 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Kryblice/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 7,10 m2, pokoj 16,00 m2, standardní 
byt, číslo bytu 15, 5. podlaží. Součástí bytu je 
WC + koupelna 3,30 m2, předsíň 4,40 m2 a sklep 
5,58 m2. Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 1 526,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.2. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Byt se bude pronajímat na dobu neurčitou na 
základě výběrového řízení, kde se bude nabí-
zet předplacení nájemného. Předplacení ná-
jemného musí být nabídnuto minimálně ve výši 
50 000,- Kč. 

Trutnov – M. Gorkého čp. 264
/objekt na st. p. 1999 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Kryblice/

Jedná se o pronájem bytu vel. 0+1 o výměře - po-
koj 16,66 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 1. pod-
laží. Součástí bytu je WC + koupelna 1,90 m2, 
předsíň 1,74 m2 a sklep 1,35 m2. Topení dálkové. 
Minimální měsíční nájemné: 1 119,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.2. 
2013 v 8.15 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 15
/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. pod-
laží. 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 1.2. 
2013 v 8.30 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
/objekt na st. p. 31 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře - ku-
chyň 7,30 m2, 1. pokoj 21,80 m2, 2. pokoj 14,12 m2, 
standardní byt, číslo bytu 1, 2. podlaží. Součástí 
bytu je koupelna 6,70 m2, WC 1,35 m2, předsíň 
5,90 m2 a půda 21,15 m2. Topení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 4 039,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.2. 
2013 v 8.45 hod. přímo na místě.

Byty M. Gorkého 264, Krakonošovo nám. 15 
a Jihoslovanská 26, standardní byty, se budou 
pronajímat na dobu neurčitou na základě vý-
běrového řízení, kde se bude nabízet měsíční 
nájemné a zároveň předplacení nájemného. 
Předplacení nájemného musí být nabídnuto 
minimálně ve výši 50 000,- Kč. Bude se posu-
zovat měsíční nájemné. V případě rovnosti 
nabídek se bude posuzovat i výše předplacení 
nájemného.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispo-
zici na internetových stránkách, v inforecepci 
a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.

Žádosti je možné podat do 8.2. 2013 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 12.2. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

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

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 17.12. 2012 přijalo usnesení:

* č. 2012-211/5, kterým schválilo zveřejnění zá-
měru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zá-
sad pro prodej ...“ bez upřednostnění nájemců:

Obsazená nebytová jednotka 
č. 220/7 v čp. 220 v ul. Horská 
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Před-
městí 
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 248 000,- Kč.

Jedná se o nebytový prostor o třech místnostech 
(místnost s předsíní a chodbou). Celková výměra 
podlahové plochy činí 18,9 m2. Nebytový prostor 
se nachází ve 4. NP. Není napojen na el. energii 
a nemá žádné vybavení. Nebytový prostor je ob-
sazen nájemcem s nájemní smlouvou na dobu 
určitou do 31.10. 2013. K nebytové jednotce 
č. 220/7 je zřízeno věcné břemeno na umístění 
a provozování předávacích stanic tepla.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce je 
započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 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 na účet 
města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3629478, konst. 
symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své 
jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „ne-
byt Horská 220/7“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 
16, nejpozději do 11.3. 2013 - 12:00 hodin. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a před-
pokládaný způsob využití objektu. K nabídce je 
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude 
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě 
složena, nebude brán zřetel.

Žadatel může podat pouze jednu nabídku.

Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 12.3. 2013 v 8:00 hodin v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpozději 
však do doby možnosti podání nabídky.

* č. 2012-209/5, kterým schválilo zveřejnění zá-
měru prodeje obsazených bytových jednotek 

č. 476/104, 476/106 a 476/110 v domě čp. 476, 
ul. Žižkova, na pozemku st.p. 4083, v části měs-
ta Horní Předměstí, v obci Trutnov, k.ú. Trutnov, 
včetně příslušenství a spoluvlastnických podílů 
na společných částech domu čp. 476 a pozemku 
st.p. 4083, dle Zásad pro prodej, s upřednostně-
ním nájemců, s uplatněním 20% slevy ze sjed-
nané ceny. Bytové jednotky budou prodávány 
dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění:

Byt. jednotky v domě 
čp. 476 Žižkova 
v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v části obce Hor-
ní Předměstí
na st.p. 4083 820 m2

podlaží číslo jednotky velikost
podl. plocha nabídková cena
1. NP 476/104 1+1
48,90 m2 194 217,- Kč
1. NP 476/106 1+1
48,90 m2 188 505,- Kč
1. NP 476/110 1+1
48,90 m2 192 573,- Kč

V domě je celkem 39 bytových jednotek. Před-
mětem prodeje jsou tři bezbariérové bytové 
jednotky, které jsou obsazeny nájemci s před-
nostním právem na nabytí bytové jednotky.

Nabídky s vyplněným formulářem „Nabídkový 
projekt“ se přijímají v zalepených obálkách s ná-
pisem „neotvírat“ a heslem „Žižkova 476/104“, 
„Žižkova 476/106“ nebo „Žižkova 476/110“ 
(samostatně na každou bytovou jednotku) na 
adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovan-
ské náměstí 165, Trutnov 541 16. Formulář, vzor 
obálky a bližší informace obdržíte na majetko-
vém odboru v kanceláři č. 408, telefon 499 803 
279, 499 803 281.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 
10 000,- Kč (na každý byt samostatně). Kauce 
musí být složena bezhotovostním převodem na 
bankovní účet města Trutnova vedený u Komerč-
ní banky, číslo účtu: 6015-124601/0100, variabil-
ní symbol: 3629483 - pro byt 476/104, 3629484 
- pro byt 476/106 a 3629485 - pro byt 476/110, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. název 
právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení kau-
ce musí být přiložena k nabídkovému projektu.

Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní 
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej ne-
bude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude 
kauce vrácena zpět po rozhodnutí Zastupitel-
stva města a bude vyplacena na účet složitele. 
V případě neuskutečnění prodeje ze strany ku-
pujícího propadá kauce ve prospěch města.

Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadova-
né výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude 
brán zřetel.

Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení 
kauce je třeba podat tak, aby byla k dispozici 
na určeném místě pro příjem nabídek nejpoz-
ději v den před otevíráním nabídek do 12:00 
hodin. Při odeslání poštou je proto třeba ze 
strany zájemce volit potřebný předstih k zajiš-
tění služeb pošty. K záměru je také možno po-
dat připomínky nebo námitky písemným podá-
ním, nejpozději však do doby možnosti podání 
nabídky (do 29.7. 2013 do 12 hodin). 

Otevírání obálek bude provedeno dne 30. 7. 
2013 v 8:00 hodin v malém sále Městského úřa-
du Trutnov. Žadatelé mohou být přítomni.

pokračování >>
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* č. 2012-210/5, kterým schválilo zveřejnění zá-
měru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zá-
sad pro prodej ...“ bez uplatnění 20% slevy ze 
sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, na 
dobu neurčitou, nejméně 30 dnů, do rozhod-
nutí zastupitelstva města o první předložené 
relevantní nabídce koupě:

Obsazená nebytová jednotka 
č. 528/101 - garáž v domě čp. 528 
- 530 Jiráskovo náměstí 
v obci Trutnov, v k.ú. Trutnov, v části obce Střed-
ní 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 společných 
částech domů čp. 528-530 Jiráskovo náměs-
tí a na pozemcích st.p. 1760/1, st.p. 1760/3, 
1760/4 a 1760/5
Úvodní cena pro jednání 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. Střecha 
objektu je pultová s krytinou z lepenky. V rohu 
dvougaráže a v podlaze jsou provedeny roz-
vody potrubí, které jsou v majetku ČEZ, a.s. 
Dvougaráž o podlahové ploše 43 m2 je obsa-
zena dvěma nájemci s uzavřenými nájemními 
smlouvami na dobu neurčitou.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení 
je složení kauce ve výši 10 000,- 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 3629474, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a pří-
jmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„528/101 dvougaráž Jiráskovo náměstí“ za-
sílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ 
Trutnov, majetkový odbor, Slovanské nám. 165, 
Trutnov, 541 16. Nabídky lze podat i osobně. 
V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob 
její úhrady a předpokládaný účel využití objek-
tu. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu 
o zaplacení kauce v požadované výši. Na nabíd-
ky, u nichž nebude kauce v požadované výši a ve 
stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.

K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpozději 
však do doby možnosti podání nabídky.

* č. 2012-212/5, kterým schválilo zveřejnění zá-
měru prodeje obecným zveřejněním mimo „Zá-
sad pro prodej ...“ bez uplatnění 20% slevy ze 
sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců, na 
dobu neurčitou, nejméně 30 dnů, do rozhod-
nutí zastupitelstva města o první předložené 
relevantní nabídce koupě:

Budova bez čp./če. - garáž v ul. 
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

Úvodní cena pro jednání 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 říze-
ní je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce je 
započitatelná 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 na účet 
města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3629460, konst. 
symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své 
jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „garáž 
Kožešnická“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, majetkový odbor, Slo-
vanské nám. 165, Trutnov, 541 16. Nabídky lze 
podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou 
cenu a způsob její úhrady. K nabídce je nutné 
přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v poža-
dované výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce 
v požadované výši složena, nebude brán zřetel.

K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním.

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 pro-
deje rozhoduje zastupitelstvo města. Město 
Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje 
odstoupit či změnit podmínky.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne 
17. prosince 2012 přijalo usnesení č. 2012-213/5, 
kterým schválilo prodej volné bytové jednotky 
č. 174/1 v domě čp. 174 na st.p. 924 v ul. Blanická, 
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 24.10. 2012 
a Změny prohlášení vlastníka budovy ze dne 19.4. 
2011, včetně spoluvlastnických podílů na společ-
ných částech domu a pozemku st.p. 924, v části 
města Střední Předměstí, v obci a k.ú. Trutnov, na-
bídkovým řízením odlišným od „Zásad pro prodej 
...“ bez uplatnění 20%  slevy z nabídnuté ceny:

byt. j. č. 174/1 v čp. 174 Blanická 
v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v části obce 
Střední Předměstí
na  st.p. 924 323 m2 
podlaží číslo jednotky velikost
podl. plocha nabídková cena
1. NP 174/1 1+1
71,26 m2 352 000,- Kč

V domě je celkem 6 bytových jednotek, z toho 
5 bytových jednotek je v osobním vlastnictví ji-
ných vlastníků. Předmětem prodeje je jedna by-
tová jednotka, která není obsazena nájemcem.

Nabídky se přijímají v zalepených obálkách s ná-
pisem „neotvírat“ a heslem „b.j. 174/1 Blanic-
ká“ na adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan Šmída, 
Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16. Bližší in-
formace obdržíte na majetkovém odboru v kan-
celáři č. 408, telefon 499 803 279, 499 803 281.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 
10 000,- Kč. Kauce musí být složena bezhoto-
vostním převodem na bankovní účet města 
Trutnova vedený u Komerční banky, číslo účtu: 
6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629486, 
konstantní symbol 0558.  Do zprávy pro příjem-
ce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby. Kopie dokladu o zapla-
cení kauce musí být přiložena k nabídce.

Kupujícímu bude kauce započtena do smluvní 
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej ne-

Příspěvek na technickou 

a dopravní infrastrukturu
Město Trutnov poskytuje i v letošním roce 
příspěvek na technickou a dopravní in-
frastrukturu (dále jen infrastrukturu) za 
účelem podpory bytové výstavby městem 
Trutnovem. Infrastrukturou se rozumí ve-
řejně přístupná komunikace (vč. chodní-
ků), veřejné osvětlení a další sítě technické 
infrastruktury.

Příspěvek se poskytuje stavebníkům ro-
dinných domků a bytových domů v lo-
kalitách na území města Trutnova, kde 
se město Trutnov nepodílí na provádění 
infrastruktury.

Příspěvek se poskytuje na základě písemné 
žádosti a činí max. 80 000,- Kč na 1 nově 
postavenou bytovou jednotku a nesmí 
překročit 50 % celkových nákladů staveb-
níka vynaložených na infrastrukturu. Uží-
vání bytové jednotky musí být započato 
nejpozději do 5 let od řádného provedení 
infrastruktury.

Žadatel je povinen provést infrastrukturu 
vlastním nákladem nejpozději do 30. 11. 
2013 a v této lhůtě odboru rozvoje města 
a ÚP prokázat náklady (fakturou a dokla-
dem o uhrazení) efektivně a hospodárně 
vynaložené žadatelem na infrastrukturu. 
Předkládané faktury a doklady nesmí být 
starší jednoho roku. Po splnění všech podmí-
nek bude příspěvek zaslán na účet žadatele.

Žádosti o příspěvek pro letošní rok lze 
podat nejdéle do 31. března 2013 na od-
bor rozvoje města a územního plánování 
Městského úřadu v Trutnově.

Odbor rozvoje města a ÚP prověří žádos-
ti po technické stránce a předloží je ke 
schválení zastupitelstvu města.

Ivana Vlasáková
odbor rozvoje města a ÚP

bude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude 
kauce vrácena zpět po rozhodnutí zastupitel-
stva města a bude vyplacena na účet složitele. 
V případě neuskutečnění prodeje ze strany ku-
pujícího propadá kauce ve prospěch města.

Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadova-
né výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude 
brán zřetel.

Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení 
kauce je třeba podat tak, aby byla k dispozici 
na určeném místě pro příjem nabídek nejpoz-
ději v den před otevíráním nabídek do 12:00 
hodin. Při odeslání poštou je proto třeba ze 
strany zájemce volit potřebný předstih k zajiš-
tění služeb pošty. K záměru je také možno po-
dat připomínky nebo námitky  písemným podá-
ním, nejpozději však do doby možnosti podání 
nabídky (do 4.3. 2013 do 12 hodin). 

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 14.2. 
2013 v 10:00 hod., sraz zájemců je před vcho-
dem do domu čp. 174 Blanická.

Otevírání obálek bude provedeno dne 5. 3. 
2013  v 8:00 hodin v malém sále Městského 
úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být přítomni. 

O způsobu prodeje a konečném schválení pro-
deje rozhoduje zastupitelstvo města. Město 
Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje 
odstoupit  či změnit podmínky.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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Ve Střední průmyslové škole v Trutnově byl na 
konci roku 2012 ukončen projekt „Počítačové 
sítě ve škole“. Tento projekt byl realizován 
v rámci Operačního programu vzdělávání pro 
konkurenceschopnost z prostředků Evropské 
unie a státního rozpočtu České republiky. 
Projekt trval 15 měsíců a pomohl pedagogům 
základních a středních škol v regionu získat 
nebo si prohloubit znalosti v oblasti počíta-
čových sítí. V rámci projektu vznikly 4 na sebe 
navazující vzdělávací moduly:

• Základy počítačových sítí
• Směrování
• Přepínané a bezdrátové sítě
• WAN sítě

Pro tyto moduly byly připraveny výukové ma-
teriály a moduly byly pilotně ověřeny v rámci 
jednotlivých kurzů. Každý modul se skládal 
z minimálně 10 kurzů po 4 hodinách výuky 
a dalších předpokládaných 80 hodin samostu-
dia. Všechny kurzy vycházejí z celosvětového 
výukového systému počítačových sítí Cisco 
Networking Academy a byly přizpůsobeny 
a doplněny o specifické podmínky prostředí 
základních a středních škol.
Do prvního kurzu se přihlásilo 24 zájemců, 
z nichž 18 úspěšně kurz dokončilo. Koneč-
ný počet úspěšných absolventů za všechny 
4 kurzy vystoupal na 63, čímž byl cíl projektu 
splněn. Mezi účastníky kurzů byli pedago-
gové nejen z Trutnova a blízkého okolí, ale 
i z Broumova, Nového Města nad Metují, Ja-

roměře nebo z téměř 70 km vzdáleného Kos-
telce nad Orlicí.
V čem byly tyto kurzy tak lákavé? Názornou 
formou zpracované originální výukové ma-
teriály Cisco Networking Academy doplněné 
výkladem lektorů s dlouholetou zkušenos-
tí ve výuce informačních a komunikačních 
technologií, počítačových sítí a s budováním 
těchto technologií ve školním prostředí. Pro-
to byly teoretické lekce doplněny praktickými 
zkušenostmi, ukázkami možností využití ve 
škole i praktickými cvičeními účastníků.
Ředitel SPŠ Trutnov Ing. Vladislav Sauer 
o projektu uvedl: „Jsem velmi rád, že znalosti 
našich učitelů v oblasti informačních a komu-
nikačních technologií jsou na takové úrovni 
a že se o jejich znalosti a zkušenosti můžeme 
podělit s ostatními učiteli v regionu. Projekt 
podtrhuje naše dlouholeté snažení o zabez-
pečení co nejlepší úrovně výuky našim žákům 
v oblasti ICT a počítačových sítí. Skvělé od-
borné a praktické znalosti našich učitelů ve 
spojení s výborným materiálně-technickým 
zabezpečením výuky přináší našim žákům 
nadstandardní úroveň výuky v této oblasti 
v porovnání se školami obdobného zaměření 
nejen v regionu, ale i v celé republice.“
Právě uzavřený projekt se tak zařadil k celé 
řadě dalších projektů, které škola úspěšně 
ukončila, nebo projektů, které právě probí-
hají. Projekt přispěl k dalšímu rozvoji školy 
a systému celoživotního vzdělávání.

Základní škola Poříčí ve spolupráci s Domem 
zahraničních služeb připravila projekt „Škola 
v Evropě - Evropa ve škole“. Žáci natočili krát-
ké video o své zemi a škole, které s anglickým 
komentářem rozeslali do různých evropských 
zemí s prosbou o zaslání podobného videa. Zá-
roveň se rozdělili do skupinek podle vybraných 
zemí, aby se mohli připravit na projektový den.

22.11. 2012 se žáci sešli v dohodnutých sku-
pinkách s připravenými pomůckami a hlavou 
plnou nápadů. První tři hodiny malovali vlaj-
ky, mapy, ale i sebe, připravovali prezentace 
na počítači, strojili se do kostýmů, někteří va-
řili a všichni secvičovali závěrečné vystoupení. 
Před polednem představení, které navštívili 
i zástupci města a tisku, zahájil pan ředitel. 
Slováci zaujali svým veršovaným vystoupením 
v kostýmech s vyrobenými valaškami, Raku-
šané zatančili valčík a fandili svému sjezda-
ři hlasitěji než Švýcaři, ale ti zase předvedli 
prezentaci. Oranžoví Holanďané měli pečlivě 
připravené obrazy a velký rozruch vyvola-
la ochutnávka holandských koblížků a sýrů. 
Zelení Irové tančili téměř jako Lord of the 
Dance. Skandinávci představili dánské lego i 
švédskou Pipi Dlouhou punčochu. Červeno-

žlutí Španělé nás nadchli úžasně zazpívanou 
a zatancovanou španělskou abecedou. Italo-
vé zaujali dialogem Romea a Julie. Chorvaté 
komentovali svou prezentaci, obrázky a upo-
mínkové předměty z dovolených. Řekové 
představili své bohy i řecký tanec Zorba. Moc 
se líbila i ukrajinská pohádka o rukavici a zá-
věrečný ruský Mrazík nemohl chybět.

Zvítězili všichni, protože všichni se bezvad-
ně připravili, pobavili a dozvěděli se při tom 
mnoho nového. 

RNDr. Eva Rusová

Střední průmyslová škola Trutnov 
učila pedagogy z regionu jak na počítačové sítě ve škole

Škola v Evropě - Evropa ve škole

zprávy z Města

Střední průmyslová škola 
Trutnov vybojovala dvě 
prvenství v celostátních 
technických soutěžích
Koncem loňského roku žáci SPŠ Trutnov zís-
kali dvě skvělá vítězství v celostátních tech-
nických soutěžích s projektem Výrobní linky 
pro kostky domina.

První vítězství získali 14. prosince v kreativní 
soutěži výukových robotů pro střední a zá-
kladní školy KYBER robot 2012 pod záštitou 
Fakulty mechatroniky, informatiky a mezi-
oborových studií Technické univerzity v Li-
berci. V konkurenci 10 středních škol z Čes-
ké republiky jsme s výrobní linkou domina 
nejen zvítězili, ale také zaujali každého, 
kdo navštívil prostory vyhrazené pro zázemí 
týmů. Náš projekt tříčlenného týmu Milana 
Ambrože, Patrika Šimůnka a Tomáše Jóna 
(žáci oboru slaboproudá elektrotechnika) 
pod vedením učitele Bc. Jakuba Šenkýře při-
tahoval pozornost během celého testovací-
ho dopoledne. „Přestože jsme stejně jako 
vloni čelili během příprav drobným tech-
nickým potížím, podařilo se nám nakonec 
linku předvést obecenstvu a porotě tak, jak 
bylo zamýšleno,“ uvedl Jakub Šenkýř.

Druhé vítězství se nám podařilo získat 
o den později v 1. ročníku soutěže Merkur 
ROBODAY v Polici nad Metují, jejímž orga-
nizátorem byl tradiční český výrobce hraček 
a stavebnic, společnost Merkur Toys. Za naši 
školu se ve volné kategorii soutěže zúčast-
nili také Jaromír Holoubek a Josef Paulus 
(žáci oboru elektronické počítačové systé-
my) s robotem přezdívaným „Piškvorkátor“, 
který je schopen hrát s lidským protihráčem 
piškvorky. Mimo soutěž přijel naši školu 
reprezentovat Tomáš Spudich (žák oboru 
elektronické počítačové systémy) s dálkově 
řízeným robotem typu BIOLOID.

„Obě vítězství s výrobní linkou domina vní-
máme jako nezávislé potvrzení kvalit toho-
to projektu, a proto jsme se rozhodli linku 
ještě technicky vylepšit a rozšířit o další mo-
dul. Věříme, že se nám navržené změny po-
daří do jara dokončit a že dokážeme obstát 
i v další významné celostátní soutěži - Stře-
doškolské odborné činnosti,“ uvedl Jakub 
Šenkýř.

Střední průmyslová škola, 
Trutnov, Školní 101

Škola s nadstandardní výukou informačních 
a komunikačních technologií
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I. běh – Horní Bradlo
Termín: 29. 6. – 13. 7. 2013
Věková kategorie: 5. – 9. třída
Cena poukazu: 3 700,- Kč
Hlavní vedoucí: Michal STRNAD
Zaměření: = CK.TRO.SEC.NIK.CZ =
Pouze naše cestovní kancelář vám jako 
jediná exkluzivně nabízí hit letní sezóny 
2013! Pobyt v ráji. Elegantní a vytříbený 
Eldorado hotel je umístěn na jedineč-
ném místě, v Žabí zátoce na úpatí maje-
státních Železných hor. Celý resort je za-
halen v tropické přírodě, která zaručuje 
klid a únik od všedních starostí i těm nej-
náročnějším návštěvníkům. Jeden z nej-
lepších hotelů na ostrově Horní Bradlo 
se rozprostírá uprostřed svěží vegetace 
podél nekončící 500 m dlouhé pláže s bí-
lým pískem ve tvaru tří půlkruhů, která 
nabízí překrásný výhled na tyrkysově 
modré moře i hory v pozadí.
Každý den budete obdivovat romantic-
ký výhled na exotickou zahradu, bílou 

pláž a jiskřivý tyrkysový oceán, objedná-
te-li si náš exkluzivní zájezd.

II. běh – Horní Bradlo 
Termín: 27. 7. – 10. 8. 2013
Věková kategorie: 1. – 5. třída 
Cena poukazu: 3 700,- Kč 
Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ
Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ
Zaměření: = „S“ versus „XL“ – Kostky 
jsou vrženy! =
Přijedu! Uvidím! Zvítězím? Toť otázka 
… Odvážnému štěstí přeje a chybovat je 
lidské, ale budeme moci vzdát čest po-
raženým a slávu vítězi? Slunce svítí pro 
všechny, a proto celá galská vesnice už 
netrpělivě čeká na Tvůj příjezd a Tvoji 
tolik potřebnou pomoc! 
Na holičkách nás nenechá ani Asterix 
s Obelixem. Každý svého štěstí strůjcem, 
proto tedy neponechej raději nic náho-
dě a do léta se posilňuj kančími specia-
litami a různými lahodnými nápoji, pro-

Letní dětský tábor – SEJFY 2013 
Český červený kříž Trutnov pořádá letní dětský 
tábor.
Termín konání tábora: od neděle dne 30.06. 
2013 (nástup) do soboty dne 13.07. 2013 (ukon-
čení)
Místo konání tábora: Retropark Sejfy v Mla-
dých Bukách
Cena za jednoho účastníka: 3 990,- Kč
Věková kategorie: Tábor je určen především 
pro děti ve věku od 8 do 15 let.
Zaměření tábora:
- celotáborová hra se spoustou odměn
- ozdravný pobyt v přírodě a regenerace sil
- aktivní odpočinek vyplněný hrami a zábavou
- nové znalosti, dovednosti a kamarádi
Cena zahrnuje:
- ubytování ve 4lůžkových chatkách (13 nocí)
- pravidelná strava 5x denně v restauraci Retro-

parku
- celodenní pitný režim
- lékařský dohled po celou dobu konání tábora
- doprava z Trutnova do místa konání tábora 

a zpět
Retropark Sejfy je umístěn v údolí potoka ob-
klopeného lesy a loukami. Jeho dominantou je 
lesní plovárna napájená horskou vodou. Areál 
je vybaven hlavní budovou s restaurací, volej-
balovým a fotbalovým hřištěm, ohništěm se 
zázemím, sociálním zařízením a společenskou 
místností. Samotné chatky jsou umístěny v horní 
části areálu. 

Případné další informace týkající se tábora je 
možno získat na e-mailu: mstrutnov-cck@se-
znam.cz. Zájemci, neváhejte nás kontaktovat 
na e-mailu a my Vám obratem zašleme ofici-
ální přihlášku s informacemi o konání tábora. 
Informace je možné dále získat v kanceláří Ob-
lastního spolku ČČK Trutnov na adrese Horská 5 
v Trutnově (budova bývalého okresního úřadu), 
kde je možné také vyzvednout přihlášku. Hlav-
ní vedoucí tábora Lukáš Buroň - tel. 776 063 
546, kancelář OS ČČK Trutnov - tel. 499 810 810.

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická, Trutnov

PRAVIDELNÝ PROVOZ

PONDĚLÍ
9 - 15 h Volná herna
10 - 11:30 h Manipulace s miminky 

a malými dětmi
	 na	objednání
9:30 - 10:30 h Cvičení pro těhotné
	 na	objednání
ÚTERÝ
9 - 15 h Volná herna
9 h Cvičení rodičů s dětmi od 

1 do 1,5 roku
	 KULIHRÁŠCI
9:45 h Cvičení rodičů s dětmi od 

1,5 do 2 let
	 KULIHRÁŠCI	II.
10:30 h Cvičení rodičů s dětmi od 

6 měsíců do 1 roku
	 KLUBÍČKA
STŘEDA
9 - 15 h Volná herna
9:30 h Cvičení rodičů s dětmi od 

2 let
	 RARÁŠCI
ČTVRTEK
9 - 15 h Volná herna
9:30 h Hravé zpívání a tanečky
	 NOTIČKA
10:15 h Výtvarná dílnička
	 ŠIKULKY
10:30 h Stimulace dětí do 1 roku
	 na	objednání
16:30 h Taneční průprava pro 

děti od 4 let - bez rodičů
	 SVĚTLUŠKY

PÁTEK
9 - 15 h Volná herna
10 h Úkoly a cvičení na rozvoj 

jemné motoriky
	 ŠIKULKY

Kalendář akcí:
• 1. - 8. 2. bude Želvička uzavřena – JAR-

NÍ PRÁZDNINY
• 13. 2. Odpolední herna s dílničkou 

– 16 - 18 h
• 14. 2. Muzikohrátky v Želvičce 

– 9:30 - 10:30 h, lektorka Lenka Janšíková
• 22. 2. Znakování – řeč s batolaty 

– 9:30 h, lektorka Lenka Bittnerová
• 28. 2. Odpolední herna s písničkou 

– 16 - 18 h
• Manipulace s novorozenci a malý-

mi dětmi – 11., 18. a 25. 2. od 10 do 
11:30 h - kurz nejen pro nastávající 
rodiče, těhotným ženám kurz hradí ZP!

• Stimulace kojenců (0 - 6 měsíců) 
– 21. a 28.2. od 10:30 do 12 h

• Stimulace kojenců (6 - 12 měsíců) 
– 13. a 20. 2. od 10:30 do 12 h

Na březen pro Vás připravujeme:
9. 3. Karneval
11. - 15. 3. JARNÍ BAZAR
20. 3. Odpolední herna s pohádkou
23. 3. Záhada velikonočního zajíčka
28. - 29. 3. Želvička uzavřena – Veliko-
noční prázdniny

Podrobné informace k připravovaným 
akcím najdete na stránkách www.zelvic-
ka.webnode.cz. Volné herny a pravidel-
ný provoz zůstávají beze změny. 

Těším se na Vaši návštěvu.
Lenka Kuchařová, DiS.

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

CSA Trutnov po roce přivítá 
soutěžící ze základních škol
Na středu 20. února 2013 připravila CZECH 
SALES ACADEMY Trutnov – střední odbor-
ná škola s.r.o. (starší název: Střední odbor-
ná škola podnikatelská Trutnov, s. r. o.) pro 
žáky 8. a 9. tříd základních škol druhý ročník 
soutěže – BUSINESSDAY. Přihlášené 5člen-
né týmy žáků si budou moci vyzkoušet, jak 
se orientují v ekonomických a finančních 
záležitostech. Jejich výkony bude hodnotit 
odborná porota, ve které zasednou zástup-
ci podnikatelských subjektů našeho regi-
onu, vyučující odborných ekonomických 
předmětů naší školy a také zvolený zástup-
ce z řad vyučujících základních škol. Více in-
formací k soutěži lze najít na www.sosptu.
cz, přihlášky lze zasílat do středy 13. února 
2013 na e-mail Bday@sosptu.cz.

Dále škola nabízí všem zájemcům z řad 
maturantů přípravné kurzy ke společné 
části maturitní zkoušky z předmětů – ma-
tematika, český jazyk a literatura, cizí ja-
zyk (anglický, německý). Kurzy budou pro-
bíhat v budově školy od února do dubna 
pod vedením zkušených vyučujících CSA 
Trutnov. Podrobnosti k jednotlivým kur-
zům, včetně přihlášky, naleznete na 
www.sosptu.cz. 

Mgr. Petra Velebová
CSA Trutnov

pokračování >>
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Na sklonku loňského roku se na trutnovském 
zimním stadionu uskutečnil již 35. ročník Ško-
ly bruslení, což je zejména pro mladé kluky 
a jejich rodiče skvělá příležitost přihlásit ná-
sledně své ratolesti do hokejové přípravky. 
Právě z tohoto důvodu se místní HC Trutnov 
ve spolupráci se Školou bruslení rozhodl 
uspořádat na ledové ploše zimního stadionu 
třicetiminutový ukázkový trénink, kterého se 
zúčastnili hráči 2. až 7. tříd mládežnického 
oddílu HC Krkonoše pod vedením zkušených 
trenérů.

Tato akce se uskutečnila 18.11. 2012 a jejím 
cílem bylo ukázat rodičům, jež doprovázejí 
své ratolesti na Školu bruslení a kteří se se-
šli v ochozech stadionu v hojném počtu, jak 
taková hokejová výuka vypadá a jak je o děti 
postaráno. Ale hlavně – vzbudit u mladých 
kluků zájem o tuto krásnou kolektivní hru 
a získat hokejové talenty pro nábor do pří-
pravky s cílem vychovat do budoucna vlastní 
odchovance pro HC Trutnov.

Petr Hůlek

HC Krkonoše – hokejová výuka

Právní poměry v rakouské monarchii přes 
úsilí Marie Terezie byly ještě i v roce 1775 
neurovnané a více středověké než pokroči-
lejší. Přípis krajského hejtmana Karla Josefa 
Biennenberga z 29. srpna trutnovské měst-
ské radě sděluje k celkové situaci po selských 
bouřích: protože v současné době v Trutnově 
ubytované dvě kompanie vojáků mají v nej-
bližší době odmašírovat, je třeba při sebe-
menších zjištěných selských nepokojích ihned 
o tom uvědomit rytmistra v Jaroměři a vojáky 
v Broumově. Do Trutnova má být ihned pře-
sunuto 39 husarů. Neklid v trutnovské krajině 
přetrvával, jak svědčí sdělení krajského úřadu 
z 18. října městské radě, že přibývají loupeže 
na cestách, vraždy a násilnosti. Je nutné zno-
vuzavedení stanného práva. 

Zajímavý je kriminální rozsudek z této doby. 
Týká se vesnice Voletiny, kde se ve svém obyd-
lí oběsil domkář Jeremiáš Schmidt. Kriminální 
asistent Johan Josef Gerhard Döning a radnič-
ní asistent Mentzel prováděli úřední ohledání 
oběšence. Voletinský rychtář podává městu 
Trutnovu oznámení, že 19. října se Jeremiáš 
Schmidt na půdě nad obytnou světnicí své-
ho domku oběsil. Po ohledání oběšeného na 
vlastní oči a vyšetření okolností se konstatova-
lo, že Schmidt se měl dostavit k projednání na 
něj vzneseného obvinění. Protože se zřejmě 
obával tvrdého postihu pro své dluhy, poslal 
za sebe na toto jednání svou ženu. Ta po ná-
vratu domů našla manžela oběšeného. Byla 

vyslýchána řada jeho sousedů, ale žádný nebyl 
schopen pravdivě vysvětlit tuto tragickou udá-
lost. Uvedli ale i přitěžující okolnosti sebevraž-
dy. Kladli mu za vinu, že v jeho světnici kromě 
na stěně zavěšeného krucifixu nebyl žádný 
obraz světce. U vchodu do místnosti chyběla 
kropenka se svěcenou vodou. V poslední době 
už ne jako dříve vedl své děti ke zbožnosti. To 
nyní však už úplně zanedbával.

Případ se uzavřel zjištěním, že Schmidt úplně 
ztratil víru v Boha a že si vzal život ze zou-
falství. Podle rozhodnutí úřadů ho kat s po-
mocníkem zbavili oděvu, který byl předán 
pozůstalým, a potom ho shodili otvorem ve 
střeše před domek. Jako kus dobytka byl pak 
položen na káru a na hanlivém místě stranou 
hřbitova zahrabán, aby po něm nic nezůstalo.

Archivně je doloženo vyúčtování nákladů, 
které si tato sebevražedná událost vyžádala. 
Dva radniční komisaři měli dostat tři zlaté, 
kriminální asistent Döning jeden, felčar Josef 
Bernard Stieff za ohledání sebevraždy jeden 
zlatý a deset krejcarů, městský rychtář také 
jeden zlatý a deset krejcarů, kat šest zlatých. 
Celkem dvanáct zlatých a dvacet krejcarů. 
Protože ale pozůstalá vdova se dvěma malý-
mi dětmi neměla žádný majetek na zaplacení 
a na živobytí si musela vyžebrávat, byly uve-
dené náklady uhrazeny z obecní kasy.

Antonín Just

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

tože mezi nimi se Ti třeba podaří odhalit 
tajemství kouzelného nápoje a podělíš 
se s námi o něj.

III. běh PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 1. – 4. 7. 2013
Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin 
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 850,- Kč 
Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ
Zaměření: = Prázdninové radovánky =
Hledáte zajímavý program na začátek 
prázdnin? A chcete se bavit a nenudit 
se doma u televize nebo počítače? S pří-
městským táborem vás čekají dny plné 
výletů do přírody i za památkami, spor-
tovní hry, soutěže a mnoho dalšího … 
Nenechte si ujít spoustu prázdninových 
zážitků a přidejte se k nám!

IV. Florbalový kemp – ZŠ Mládežnická
Termín: 19. 8. – 23. 8. 2013
Věková kategorie: 1. – 5. třída 
Cena poukazu: 1 400,- Kč (vč. stravy 
a ubytování)
Hlavní vedoucí: Věra MENZELOVÁ
Florbalový kemp se zaměřením na roz-
voj herních dovedností pod dohledem 
kvalifikovaných trenérů.

Přihlášky na všechny tyto tábory a kemp 
si můžete vyzvednout v KZČ „Eldorádo” 
od středy 13. 2. 2013 od 7:30 hod. Bliž-
ší informace získáte na tel. 499 859 956 
nebo na eldorado@zsmltu.cz u pracov-
níků KZČ.

sport

Zumba - aerobic pro dospělé
Zumba - aerobic pro dospělé na ZŠ Mládež-
nická přináší od ledna 2013 novinku. Začátek 
lekcí bude vždy v úterý a v neděli od 19 do 
20 hodin. Cena je stále příjemná, a to 50,- Kč/
permanentka. Pro majitelky permanentek 
máme pitný režim zdarma - iontové drinky 
různých příchutí. Novinkou je pro nové člen-
ky ukázková hodina zdarma, kde máte mož-
nost si vše vyzkoušet na vlastní kůži. Lekcemi 
vás provází několik certifikovaných lektorů. 
Kontakt tel. 725 960 971.

ZUMBA s profesionálním tanečníkem 
a lektorem Michalem Němečkem

Taneční kurz se koná každé úterý v tělocvič-
ně ZŠ Gorkého (u letadla) v čase od 19 do 
20 hodin.

Začínáme 5.2. 2013 a tento půlroční kurz po-
trvá do 28.5. 2013, tedy 17 lekcí. Zajistěte si 
včas svou permanentku na celý kurz v ceně 
1 400,- Kč (ušetříte 300,- Kč). Jednotlivě vstup 
po předchozí domluvě v ceně 100,- Kč (bez 
záruky).

KONTAKT: Petra Janovská, tel. 721 451 977, 
http://petula.janovska.sweb.cz/, FB: Zumba 
Agentura Petry Janovské.

pohledy do Minulosti
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Taneční škola 
Příměstský tábor je zaměřen na všeobec-
nou taneční průpravu a výuku tanečních 
stylů street dance (hip hop, break dance), 
country tance, line dance, irské tance, břiš-
ní tance a disco dance. První turnus je určen 
pro děti od 7 do 10 let a druhý turnus pro 
děti od 11 do 15 let. Program tábora na-
bídne svým účastníkům co nejširší taneční 
přehled a umožní snadnou orientaci při vý-
běru zájmových útvarů. Součástí programu 
budou tři taneční bloky denně, při kterých 
budou děti rozděleny podle pokročilosti. 
Chybět nebudou soutěže a kolektivní hry. 
Tábora se mohou účastnit i začátečníci. 
Termín: 1. turnus 22. – 26. 7. 2013
 2. turnus 29. – 2. 8. 2013 
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 - 16.30 hod.
Cena: 1100,- Kč
Kontakt: Jana Kašparová, tel.: 608 638 118, 
e-mail: kasparova@svctrutnov.cz

Barevný týden
Tři turnusy příměstského tábora pro děti 
ve věku od 7 do 10 let mají v programu za-
řazeny kolektivní hry, rukodělné činnosti, 
sportovní aktivity a výlety do blízkého oko-
lí. Tentokrát se chystáme na cestu po staro-
věkých civilizacích. Prostory SVČ Trutnov se 
denně v době od 8.00 do 16.00 hod. změní 
v oblasti Středozemního moře - Egejské os-
trovy, Sicílii nebo Egypt. Hry a soutěže bu-
dou inspirovány řeckými bájemi, kde sta-
tečnost, věrnost a odvaha vítězí. Na závěr 
chystáme Olympijské hry.
Termín: 1. turnus 1. – 4. 7. 2013
 2. turnus 8. – 12. 7. 2013
 3. turnus 19. – 23. 8. 2013
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 - 16.00 hod. 
Cena: 1. turnus 900,- Kč, 2. a 3. turnus 
1100,- Kč
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 
208, e-mail: sarka@svctrutnov.cz 

3rd Basseball Camp 
Soustředění je určeno ke zdokonalení zá-
kladních herních návyků pro T-ball, Base-
ball, Softball a Slowpitch. Jeho účastníkem 
se může stát jak člen klubu Rytíři Trutnov, 
tak případný budoucí zájemce o člen-
ství – a to děti od 5 let i dospělí do 99 let. 
Trénovat se bude na hřišti SK Horní Staré 
Město v Trutnově a v baseballovém areálu 
Redfield na Kryblici pod vedením držitelů 
trenérských licencí II. a III. stupně. Účastníci 
budou ubytováni přímo na hřišti nebo za 
nepříznivého počasí v blízké tělocvičně. 
Více informací najdete na stránkách www.
rytiri-trutnov.cz. 
Termín: 22. – 25. 8. 2013
Místo: areál SK Horní Staré Město Trutnov
Cena: 500,- Kč
Kontakt: Michal Rotter, tel.: 776 707 478
Roman Klempíř, tel.: 731 552 537
Hedvika Stolínová, tel.: 604 788 158

Indiánské léto 
Jedná se o tradiční pobytový stanový tá-
bor, jehož klíčovou náplní je zdolávání jed-
notlivých etap celotáborové hry. Přestože 
název tábora napovídá, že se bude jed-
nat o tábor s indiánským zaměřením, jsou 
vždy pro děti připravována nová témata. 
V minulých ročnících jsme prožívali dobro-
družství jako osadníci, galové, námořníci 
nebo rytíři. Letos nás čeká další výprava, 
která je pro stávající, ale i nové táborníky 
velkým překvapením. Celý tým vedoucích 
a instruktorů však už ví, že i letos bude na 
Bokouši dobře.
Termín: 10. 8. – 24. 8. 2013
Místo: Táborová základna Bokouš, Vlčkovi-
ce v Podkrkonoší
Cena: 3 500,- Kč
Kontakt: Josef Khol, tel.: 731 610 518, e-mail: 
pepa@svctrutnov.cz

Florbalový tábor
Tábor příměstského typu určený všem 
sportovním nadšencům. Je zaměřený na 
hru, která je na školách nejoblíbenějším 
sportem a po fotbale má v Česku druhý 
největší počet členů. Snad je to tím, že 
hráči florbalu nepotřebují žádné speciální 
chrániče a drahé náčiní. Stačí pouze florba-
lová hůl a lehký míček, který nikoho nezra-
ní. Florbalový tábor, to znamená pět dní 
plných nejen florbalu, ale i dalších sportov-
ních a zábavných her. Čeká na vás nácvik 
a zlepšování základních hráčských doved-
ností, tréninky plné rozmanitých cvičení, 
různé dovednostní soutěže o ceny, mini 
turnaje, zábavné pohybové hry. Každý den 
proběhnou ve sportovní hale minimálně 
dva tréninkové bloky zaměřené na florbal, 
které jsou doplněny sportovními a pohy-
bovými hrami venku. Účastníci budou roz-
děleni do tréninkových skupin podle věku 
a dovedností, rádi přivítáme i začátečníky. 
Florbalový tábor je určen pro žáky i žákyně 
třetí až deváté třídy ZŠ. Program zajišťují 
zkušení trenéři a instruktoři.
Termín: 5. – 9. 8. 2013
Místo: SVČ Trutnov
Cena: 1100,- Kč
Kontakt: Miloš Poláček, tel.: 776 148 277, 
polacek@svctrutnov.cz

Krkonošský florbalový pohár
Termín: 21. – 22. února 2013
Místo konání: sportovní haly ZŠ R. Frimla
a ZŠ Mládežnická, Trutnov
Cílová skupina: žáci ZŠ a obdobných ročníků ví-
celetých gymnázií trutnovského regionu
Soutěžní kategorie: mladší a starší dívky
  mladší a starší chlapci
Jedná se o přátelský turnaj. Přesto že jde 
o první ročník této soutěže, nejedná se o no-
vinku v oblasti florbalových turnajů pro zá-
kladní školy v Trutnově. Pořádáním KFP by-
chom chtěli navázat na tradici florbalových 
turnajů pořádaných v letech 2004 – 2008, kte-
ré se těšily velkému zájmu. Prostřednictvím 
této akce chceme probudit u žáků základ-
ních škol zájem o pohyb právě nejoblíbenější 
sportovní hrou současnosti. Umožnit jim zku-
šenost se soutěžením a nabídnout možnost 
změřit síly s žáky dalších škol trutnovského 
regionu. Jednotlivé školy mohou přihlásit 
družstva do čtyř soutěžních kategorií.
Více informací na www.svctrutnov.cz

Soutěž ve zpěvu
Termín: 19. – 20. března 2013
Místo konání: Základní umělecká škola Trut-
nov, Krakonošovo nám. 73, 541 01
Cílová skupina: žáci ZŠ, obdobných ročníků 
víceletých gymnázií, ZUŠ, DDM a dalších or-
ganizací trutnovského regionu 
Soutěžní kategorie 19. března 2013:
O. (1. třída ZŠ) sólo, I. (2. - 3. třída ZŠ) sólo 
a dua, II. (4. - 5. třída ZŠ) sólo a dua
Soutěžní kategorie 20. března 2013:
III. (6. - 7. třída ZŠ) sólo a dua, IV. (8. - 9. třída 
ZŠ) sólo a dua 
Cílem soutěže je podpora talentů a konfron-
tace různých stylů práce s dětmi v oblasti hu-
dební výchovy. Postupový klíč: z každé sou-
těžní kategorie vždy jedno sólo a jedno duo. 
Žáci si připraví jedno vystoupení s hudebním 
doprovodem a jedno bez doprovodu. 
Soutěž není postupová. 

Obě soutěže jsou spolufinancovány 
Královéhradeckým krajem.

Za podporu našich aktivit a výbornou spolu-
práci v roce 2012 děkujeme těmto institucím 
a firmám: město Trutnov; Královéhradecký 
kraj; Klub seniorů Trutnov; Lesy a parky, s.r.o., 
Trutnov; Muzeum Podkrkonoší v Trutnově; 
Zahradnictví Mečíř; DEPO PJ Trutnov; Vende-
va s.r.o.; Společnost Tyco Electronics EC Trut-
nov s.r.o.; ČEZ a.s. - Elektrárny Poříčí; Šlégr 
– razítka, tisk, reklama; Martin Bureš, údržba 
a opravy silničních vozidel; Technické služby 
Trutnov; UFFO Trutnov; Pink reality s.r.o.; IN-
FRASTAV s. r. o.; S.E.Q. s r.o.; Bytové interiéry 
a kuchyňské studio IOTA; Klub železničních 
modelářů, Trutnov.

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

Nabídka letních táborů

Soutěže

Poděkování
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Velká Úpa po roce 
opět plná hvězd
Sportovní hvězdy české freeski a snowboardové 
scény budou 9. února 2013 již po druhé k vidění 
na závodech Subaru XV Snow Session v areálu 
Skiport Velká Úpa. Zmíněný závod je úžasná po-
dívaná pro celou rodinu zakončená afterparty 
v hotelu Úpa s kvalitními DJs. Takže pokud Vás 
baví sledovat dechberoucí triky závodníků, ne-
nechte si tuto velkolepou akci s názvem Subaru 
XV Snow Session ujít. 
Ten, kdo loni zavítal do Velké Úpy, určitě neli-
toval. Skok s tablem 16 metrů a elita české SKI 
& SNB scény Marek Skála, Honza Nečas, Pepé 
Kalenský, Martin Mikyska, Dan Hanka a další se 
postarali o skvělou podívanou.
I letos se bude závodit o celkovou sumu 
40 000 Kč a očekává se hojná účast jak závodní-
ků, tak návštěvníků. Jak se nám svěřila hlavní or-
ganizátorka závodů, návštěvníci se můžou i letos 
těšit na den plný zábavy. Vedle sledování závodů 
budou mít příchozí možnost si prohlédnout vozy 
Subaru, které jsou do prostředí hor jako dělané. 
Také budou připraveny stánky s občerstvením. 
Pro případ loňských mrazů bude v pohotovosti 
stánek společnosti Czechoslovakia Spirit a s defi-

citem energie si poradí Rock Star a jejich energy 
drinky. Pro lyžaře je připravena testovačka lyží 
od české společnosti Oxskis.
Moderování závodů se chopí Robin Sobek. Bě-
hem celého dne bude na svahu znít muzika, 
o kterou se postará DJ Niemand, a po skončení 
závodů proběhne v hotelu Úpa afterparty, kde 
zahrají DJ Robot a první dva zmínění. 
Kdo tedy zavítá druhou únorovou sobotu do Ski-
portu Velká Úpa na Subaru XV Snow Session, roz-
hodně se nudit nebude. Pro více informací, foto-
grafie a video z loňského ročníku navštivte www.
SubaruXVSnowSession.cz nebo www.subaru.cz. 
Na viděnou v Úpě!

Vojtěch Kulhánek

Klub JÓGA TRUTNOV
organizuje již 29 let pravidelné cvičení pro 
začátečníky a pokročilé. Cvičení probíhá 
v dopoledních i odpoledních hodinách na 
Stomatologii v Trutnově pod vedením kva-
lifikovaných a zkušených cvičitelů jógy. 

Otevírají se 2 nové kurzy pro začátečníky, 
které jsou pro vás připraveny ve středu 
13.2. 2013 od 17:00 hod. nebo ve čtvrtek 
14.2. 2013 také od 17:00 hod. 

Cvičení se absolvuje v jednom celku, to je 
13 lekcí po 1,5 hodině. Členský příspěvek je 
stanoven ve výši 500,- Kč.

Přihlásit se můžete na tel. 721 631 506 
nebo e-mailem: magdalena.tov@seznam.
cz u paní M. Továrkové, kde získáte po-
drobnější informace. Úhrada příspěvků 
bude provedena na prvním cvičení.

Zájemci o cvičení pro začátečníky, neváhej-
te, počet míst je limitován.

Další informace o Klubu Jóga Trutnov na-
jdete na www.joga.xf.cz

Jarní prázdniny 
s LOKOMOTIVOU
příměstský sportovní tábor
www.lokotrutnov.cz
4. – 8. 2. 2013

Příměstský sportovní tábor „Jarní prázdniny 
s Lokomotivou“ bude probíhat každý den od 
4. do 8. 2. 2013 od 7.30 do 15.00 hod. 
Sraz bude každý den v Sokolovně, zde si budete 
děti i vyzvedávat (pokud máte zájem, aby vaše dítě 
odcházelo samo, prosíme předem o potvrzení).
Program: bazén, bruslení, pohybové hry, sou-
těže, gymnastika, rockenroll, atletika, výlet, vý-
tvarná činnost … Pro děti z plaveckého oddílu 
bude každý den zajištěn trénink. Program bude 
přizpůsoben počasí. Svačina, oběd, odpolední 
svačina a pitný režim zajištěn.
Info: L. Davidová, tel. 603 183 650, davidova@
lokotrutnov.cz
Těší se na vás instruktorky Lenka, Jitka a Petra.

Doplňujeme plavecké kurzy - plavání kojenců 
a batolat, plavání rodičů s dětmi, minipřípravky 
a přípravky.  Info: L. Davidová, tel. 603 183 650, 
davidova@lokotrutnov.cz

ODDÍLY
           SPV

V sobotu 8.12. proběhlo mikulášské cvičení pro 
rodiče s dětmi, sešlo se 24 dětí i s rodiči. Bylo to 
krásně strávené odpoledne, kde si děti i rodiče 
zasoutěžili a společně si vyzkoušeli, jak jsou se-
hraní. Bylo se na co dívat a samozřejmě k nám 
zavítal pan Mikuláš s Andělem, předal dětem 
balíčky s diplomy a děti na oplátku ukázaly, co 
už umějí. Děkuji všem, kdo se zúčastnil, a také 
cvičitelkám, které mi pomáhají.  Sofie Pryclová 

           STOLNÍ TENIS

V prosinci 2012 uspořádal oddíl stolního tenisu 
pro své mladé členy tradiční vánoční turnaj. Na 

rozdíl od předchozích ročníků si nebývalý pří-
chod nových členů při omezené kapacitě herny 
vynutil rozdělení turnaje do dvou kategorií. Ve 
finále neregistrovaných členů zvítězil Michal Ho-
vorka nad Janem Zástavou, na dalších místech se 
umístili Jáchym Drašar, Tomáš Jakl, Matěj Břeň 
a Filip Borůvka. Vysoká nemocnost ovlivnila 
i účast na turnaji registrovaných hráčů, který ná-
sledoval s týdenním zpožděním. Vedoucí posta-
vení na klubovém žebříčku potvrdila ještě mladší 
žákyně Natálie Holá, za ní se teprve umístili Petr 
Kocourek, Petr Kotek a Tomáš Týfa. Kromě di-
plomu si každý účastník turnaje odnesl i pěkný 
dárek, zakoupený z finančního příspěvku vede-
ní města. Poděkování patří i Lence Kaláškové, 
Ing. Zdeňku Čurdovi a Miroslavu Prokopcovi, 
kteří se podíleli na organizaci turnajů. 

           MUAY-THAI

HIGHLANDERS vítězně na TOP Gala večeru „Pěs-
ti v Praze“
Předposlední den roku 2012 se zapíše do dějin od-
dílu Highlanders TJ Loko Trutnov jako den velkého 
vítězství. Thajboxer Jakub Klauda totiž dokázal při 
trutnovské premiéře vyhrát zápas na prestižním 
mezinárodním galavečeru K-1 a Muay Thai v praž-
ské Lucerně. Vyprodaný svatostánek českého thaj-
boxu mu aplaudoval po skalpu „neporazitelného“ 
domácího bojovníka Lukáše Dvořáka. Ten se do 
té doby pyšnil vizitkou 16 vítězství v 17 zápasech, 

z toho dvanáctkrát KO. Více na http://lokotrutnov.
cz/oddily/muay-thai

           PLAVÁNÍ

Nejúspěšnější šampionát v historii. Plavkyně vy-
bojovaly šest titulů
Šest zlatých a tři stříbrné medaile, neboli šest titu-
lů mistra republiky a tři vicemistra. Zimní domácí 
šampionát plavců v Plzni dopadl z trutnovského 
pohledu nejlépe v dějinách oddílu. O všechny 
cenné kovy se zasloužily reprezentantky Aneta 
Pechancová a Martina Elhenická. „Byly tam pak 
ještě nějaké bramborové medaile a další umístění 
do desátého místa. Myslím si, že to bylo perfektní 
vyvrcholení úspěšné sezony,“ pochvaloval si tre-
nér TJ Loko FM Servis Tomáš Břeň.
Devatenáctiletá gymnazistka Martina Elhenická 
se stala čtyřnásobnou českou šampiónkou v dis-
ciplínách: 200 a 400 polohovka, 800 a 1500 kraul. 
Čtvrtá pak doplavala na 200 znak a 200 kraul. 
O rok starší studentka práv Aneta Pechancová 
rozšířila svou letošní bohatou sbírku úspěchů 
o mistrovské tituly na 50 kraul a polohovém 
závodu na 100 metrů. Stříbrná dohmátla na 
50 a 100 motýlek a 50 znak. Čtvrtá byla ještě na 
znakařské stovce.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje
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MEBYS Trutnov, s.r.o.

Od 1.1. 2013 přešel zimní stadion, sportov-
ní areál Na Nivách a krytý bazén pod sprá-
vu nové společnosti MEBYS Trutnov, s.r.o.

ZIMNÍ STADION
Na Lukách 463, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 811 337

Nadále nabízíme možnost individuálně 
si pronajmout ledovou plochu nebo na-
vštívit veřejné bruslení, které je každý 
všední den od 08:00 do 14:30 hod. a dále 
dle aktuálního rozpisu, který naleznete 
na nových webových stránkách http://
www.sportoviste-trutnov.cz/, od února 
2013 také aktuální on-line informace na 
Facebooku. 

Provozní doba sportovního areálu pro 
veřejnost

Pondělí – Pátek 08:00 - 14:15 hod. 
Čtvrtek 20:00 - 21:00 hod. 

Bruslení veřejnosti

2.2. 2013 Sobota 13:30 - 17:00 hod.
3.2. 2013 Neděle 13:30 - 15:45 hod.
4.2. 2013 Pondělí 09:00 - 14:00 hod.
5.2. 2013 Úterý 09:00 - 14:00 hod.
6.2. 2013 Středa 09:00 - 14:30 hod.
7.2. 2013 Čtvrtek 09:00 - 14:00 hod.
 20:00 - 21:30 hod.
8.2. 2013 Pátek 09:00 - 14:15 hod.
9.2. 2013 Sobota 10:00 - 17:00 hod.
10.2. 2013 Neděle 13:00 - 15:45 hod.
14.2. 2013 Čtvrtek 20:00 - 21:30 hod.
16.2. 2013 Sobota 15:00 - 17:30 hod.
17.2. 2013 Neděle 13:30 - 17:00 hod.
21.2. 2013 Čtvrtek 20:00 - 21:30 hod.
24.2. 2013 Neděle 13:30 - 17:00 hod.
28.2. 2013 Čtvrtek 20:00 - 21:30 hod.  

SPORTOVNÍ AREÁL 
NA NIVÁCH
Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 814 655

Máte možnost individuálně si prona-
jmout tělocvičnu, ricochetové kurty 
nebo horolezeckou stěnu či DOJO. A to 
dle aktuálního rozpisu, který naleznete 
na nových webových stránkách http://
www.sportoviste-trutnov.cz/, od února 
2013 také aktuální on-line informace na 
Facebooku. 

Provozní doba sportovního areálu

Pondělí - Pátek 09:00 - 12:00 hod.    
 15:00 - 21:00 hod.
Sobota - Neděle 09:00 - 19:00 hod. 

KRYTÝ BAZÉN
Na Lukách 448, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 817 100, 499 816 888

Služby a vybavení: 
• velký bazén - 25 m, 8 drah 
• dětský bazén - 12 x 6 m 
• skokanské můstky 
• 2 sauny 
• turbosolárium 
• fitness
• vířivka

Toto zařízení nabízí velké množství spor-
tovních a regeneračních aktivit. Na no-
vých webových stránkách http://www.
sportoviste-trutnov.cz/ naleznete pro-
vozní doby, ceníky, omezení provozu 
a řadu dalších informací. Na Vaši návště-
vu se těší zaměstnanci krytého bazénu. 
Od února 2013 také  aktuální on-line 
informace na Facebooku.

informuje

Základní provozní doba krytého bazénu pro veřejnost

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 - 17:00 19:00 - 21:00 –

Sobota 11:00 - 20:00
10:00 - 11:00 

plavání těhotných

Neděle 10:00 - 18:00 9:00 - 10:00 nudi
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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

Nabídka psů z útulku
06-131. pes, kříženec ohař, stáří cca 9 let
08-170. pes, kříženec NO, stáří cca 8 let
08-195. pes, kříženec, stáří cca 10 let
09-020. pes, kříženec, stáří cca 6 let
09-123. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
10-059. pes, kříženec, stáří cca 9 let
10-083. pes, pitbull, stáří cca 4 roky
10-098. pes, kříženec, stáří cca 8 let
10-102. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
11-144. fena, angl. kokr, stáří cca 8 let
12-009. fena, kříženec, stáří cca 10 let
12-016. pes, kříženec, stáří cca 5 let
12-071. pes, kříženec NO, stáří cca 4 roky
12-102. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
12-118. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
12-119. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
12-124. pes, kříženec jezevčík, stáří cca 5 let
12-127. pes, kříženec, stáří cca 5 měsíců
12-132. pes, kříženec, stáří cca 1, 5 roku 
12-151. pes, jezevčík, stáří cca 8 let
12-159. pes, kříženec, stáří cca 4 měsíce
13-001. pes, kříženec belg.ovčák, stáří 1 rok
13-003. pes, jezevčík, stáří cca 4 roky

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kom-
binovanou vakcinací, odčerveni a prohléd-
nuti veterinárním lékařem. Noví majitelé po 
zaplacení poplatku 500,- Kč dostanou i oč-
kovací průkaz a jsou po dobu tří let osvobo-
zeni od placení poplatku ze psa.

V případě nalezení opuštěného nebo za-
toulaného psa můžete kdykoliv zavolat 
Městskou policii Trutnov, tel. 156 nebo 499 
813 064, která se o psa postará. 

Pro případné dárce finanční hotovosti 
máme č.ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Ko-
merční banky v Trutnově.

Návštěvní doba: 
pondělí 13.00 – 16.00 hod.
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 11.00 – 13.00 hod.
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou 
dobu.

Za vánoční dárky přinesené do útulku či za-
koupené v prodejně SUPER ZOO Trutnov, OC 
Family center moc děkujeme.

Jiří Hejna
odbor životního prostředí
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