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Čeští i polští podnikatelé fandí obnovitelným
zdrojům energie
Obnovitelné energetické zdroje a úspora
energií jsou témata, která trápí podnikatele
na obou stranách hranice. „Setkání podnikatelů, které se konalo 17. března v rámci
projektu Města Trutnov a Świdnica podporují podnikání, jednoznačně odhalilo, že české
a polské podniky řeší podobné problémy,“
říká Ivan Adamec, starosta Trutnova. „Je jasně zřetelná snaha o co největší úspory energií
a instalace efektivnějších zdrojů,“ upozorňuje
na poslední trendy Richard Sobaňski, prezident Sudecké Izby Przemyslowo-Handlowej.
Setkání se zúčastnili zástupci patnácti polských společností a deseti českých.
Energetická úspornost, alternativní zdroje
nebo jejich kombinace s konvenčními systémy byly tématem pondělního setkání českých
a polských podnikatelů, které se uskutečnilo
v rámci projektu Města Trutnov a Świdnica
podporují podnikání. „Tlak na ceny je dnes
všudypřítomný a energetická náročnost výroby se neustále zvyšuje. Proto jsem velmi rád,

že se čeští a polští manažeři zajímají o to, jak
dosáhnout případných úspor, jaké nové technologie se dají využít v jejich společnostech
nebo zda se nemohou inspirovat na druhé
straně hranice. A právě inspirace a předávání
zkušeností byly hlavním tématem již druhého
setkání,“ přibližuje program Kooperační burzy firem Ivan Adamec, starosta Trutnova.
Zaměření na nové technologie je podle Ivana
Adamce zároveň velkou konkurenční výhodou a může přinést osvíceným společnostem
výrazně lepší obchodní výsledky, ale profitovat bude i celý region. „Vše je spojené. Pokud
se bude dařit zdejším firmám, můžeme předpokládat nižší nezaměstnanost a zároveň rozvoj města. Zaměření na inovace a efektivní
technologie je hudba budoucnosti,“ vzkazuje
starosta Trutnova.
Účastníci setkání se se starostou Adamcem sešli v prostorách trutnovské Staré radnice, kde
proběhlo zahájení celodenního programu
a zároveň bližší seznámení účastníků mezi se-

bou. „Prohlubování přátelských vztahů, dnes
se tomu někdy také říká networking, je základním cílem celého projektu. Pokud budou
čeští a polští podnikatelé mezi sebou komunikovat a dělit se o zkušenosti, je reálný předpoklad větší provázanosti i v byznysu,“ doplňuje Adamec. V rámci dopoledního programu
proběhla prohlídka nových technologií elektrárny Trutnov-Poříčí a také společnosti Step
TRUTNOV, která se zabývá výrobou a instalací
kotlů na biomasu. Odpoledne se pak živě diskutovalo v konferenčních prostorách hotelu
Davídek. „Podobná setkání jsou rozhodně
důležitá. Předávání zkušeností přímo z praxe, názorná ukázka využití technologií nebo
různé možnosti instalace nových energetických zdrojů se těžko popisují v případových
studiích,“ kladně hodnotil odpolední diskusi
Paweł Ułaszewski, viceprezident Sudecké Izby
Przemysłowo-Handlowej ve Świdnici.
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

V Trutnově se uskuteční
5. ročník Krkonošského
veletrhu
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Krkonošský veletrh se letos bude konat v pátek 2. května a v sobotu 3. května od 9 do 18
hodin ve Společenském centru UFFO v Trutnově. Oblíbená výstavní akce bude mít malé, páté
jubileum. Vzhledem k jarnímu termínu konání
nese veletrh výstižný podtitul – Stavíme, bydlíme se zaměřením na Stavbu – Bydlení – Zahradu – Hobby. Krkonošský veletrh ale přivítá
i regionální výrobce s jiným zaměřením.
Škála vystavovatelů bude široká – od výrobců dveří, garážových vrat, podlah, střech až
po nabídku nábytku, nástrojů a nářadí pro
kutily. Dobře zastoupená bude i nabídka různých druhů vytápění. Většina vystavovatelů
bude nabízet výrazné výstavní slevy.
V letošním roce bude veletrh rozšířen o zahraniční účast polských firem v rámci projektu „Města Trutnov a Świdnica podporují
podnikání“. Souběžně se v sobotu 3. května
konají v centru Trutnova oblíbené dračí slavnosti Už ho nesou!. Více na www.omnis.cz.

TIC VELIKONOČNÍ
V předvelikonočním týdnu, na Modré pondělí, Šedivé úterý a Škaredou středu (14. –
16. 4.) vždy od 14.00 do 16:30 hod. (v úterý do 15:30 hod.) budeme v TIC předvádět
drátování vajíček a dalších předmětů. Co
odrátujeme, to si můžete i koupit. Přijďte se
podívat, jak vzniká krása.
Srdečně zve
Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC

První občánek města
v roce 2014

Jubilejní 10. Trutnovské
vinařské slavnosti

Dne 24. února t. r. předal starosta města
Mgr. Ivan Adamec pamětní list, finanční
dar ve výši 5 tisíc korun a květinu mamince
prvního letošního občánka města Trutnova
Davida Vratislava Lévaie. Ten je v pořadí
již 15. miminkem, z toho sedmým chlapečkem, kterému se dostalo tohoto přivítání
do života.

Občanské sdružení Přátelé dobrého vína
srdečně zve na další ročník vinařských
slavností. Letos se uskuteční jubilejní - již
10. ročník Trutnovských vinařských slavností ve dnech 23. a 24. 5. 2014. Tradičně
v prostorách historické trutnovské radnice
a na Krakonošově náměstí. Přátelé dobrého vína chystají pro slavnosti několik
novinek. Poprvé začnou TVS již pátečním
odpolednem, kdy na Krakonošově náměstí
zahraje živá hudba a bude probíhat ochutnávka a prodej vín ze čtyř vinařství. V sobotu bude hlavní program – ochutnávka vín
v radnici a od 16 hod. pokračování slavností na náměstí s živou hudbou a prodejem
vybraných vín. Hlavní část vín, prezentovaných na oblíbené oslavě vín pod vrcholky
Krkonoš, bude tradičně od moravských
a českých vinařských společností, ale zkrátka nepřijdou ani příznivci zahraničních
vín. O přípravách se můžete dozvědět více
na webu Přátel dobrého vína na adrese
www.vinaritrutnov.cz.

Královská věnná města zvou

Duben
Hradec Králové
7. – 8. 4. 2014 - ISSS/LORIS/V4DIS 2014
– INTERNET VE STÁTNÍ SPRÁVĚ
A SAMOSPRÁVĚ
www.aldis.cz
11. – 25. 4. 2014 - KRÁLOVÉHRADECKÝ
MAJÁLES – STUDENTSKÝ TÝDEN
26. – 27. 4. 2014 - GRAND PRIX HRADEC
KRÁLOVÉ – SVĚTOVÝ POHÁR KARATE
www.karatecup.com, www.spartak.cz

Dvůr Králové nad Labem
12. – 13. 4. 2014 - DVORSKÁ JEDNIČKA
10. ročník taneční soutěže pro čtyři věkové
kategorie z celé ČR.
www.ddmdvurkralove.cz
30. 4. – 1. 5. 2014 - KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
Tradiční oslavy „1. máje“.
www.dvurkralove.cz, www.hankuv-dum.cz

Jaroměř
5. 4. 2014 - SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
TURISTICKÉ SEZÓNY V JOSEFOVĚ – PŘEDÁNÍ
KLÍČE OD PEVNOSTI
Slavnostní předání klíčů od Pevnosti Josefov
správci objektu za účasti vojenských jednotek. Vojenský průvod, bitevní ukázky, bohatý
kulturní program. Místo konání: Dolík, Podzemní chodby Josefov.
www.pevnostjosefov.cz

Polička
19. – 20. 4. 2014 - VELIKONOCE NA HRADĚ
SVOJANOVĚ
Akce přenese návštěvníky do historie – tradiční velikonoční veselice. Předvádění řemesel, dobová hudba, šermíři.
www.svojanov.cz
22. – 27. 4. 2014 - POLIČKA JAZZ 2014
Tradiční víkend plný jazzové muziky, ale i divadlo, kino a fotografie s jazzovou tematikou.
www.jazz.policka.org

Vysoké Mýto
12. 4. 2014 - JARNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK
Řemeslný jarmark s jarní a velikonoční tematikou, kulturní program.
www.vysoke-myto.cz
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Pivofest nabídne více
místa i pestrý
hudební program
Desetiletím prověřený, oblíbený trutnovský
Pivofest letos v sobotu 14. června vstoupí
do druhé dekády své existence. A čeká ho
několik změn. Tou na první pohled nejzřetelnější bude nové uspořádání na Krakonošově náměstí, ke kterému přispělo i zbourání arboret. Mělo by vzniknout více místa
pro návštěvníky i přehlednější uspořádání
stánků. Chybět by neměly ani zcela nové
pivovary, které se na Pivofestu ještě nikdy
neprezentovaly. Tím nejlákavějším by ale
v letošním roce měl být hudební program,
který organizátoři začnou odkrývat prostřednictvím facebookového profilu Pivofestu 1. dubna.
-DŠ-

Most k životu, o.p.s.
Vzdělávací centrum Trutnov
Šikmá 300
V měsíci dubnu otevíráme akreditovaný rekvalifikační kurz účetnictví a daňová evidence na 130 hodin, výuka bude probíhat
ve všední dny (dopoledne). Zájemci se mohou
hlásit na níže uvedených kontaktech.
Dále nabízíme krátkodobé semináře pro pracovníky v sociálních službách, ale i pro zájemce z řad veřejnosti:

Rehabilitační ošetřovatelství (1 den)
– poslední volná místa!
Termín: 7. 4. 2014, 9 – 14 hod. (5 hod.)
Cena: 750,- Kč/osoba
Kde: Most k životu, o.p.s., Šikmá 300

Péče o klienty s inkontinencí (1 den)
– akreditace MPSV
Termín: 16. 4. 2014, 11.30 – 17.30 hod.
(6 hod.)
Cena: 850,- Kč/osoba
Kde: Most k životu, o.p.s., Šikmá 300
Veškerou nabídku vzdělávacích aktivit –
kurzy, semináře – najdete na našich webových stránkách www.mostkzivotu.cz. Další
info a přihlášky: most.zivotu@volny.cz, tel.:
499 841 998, 777 303 115.

Podporované zaměstnávání
na Trutnovsku a Jičínsku
Již rok v Trutnově úspěšně funguje služba Podporované zaměstnávání na Trutnovsku a Jičínsku při Diakonii ČCE – středisko Světlo ve Vrchlabí.
Podporované zaměstnávání je časově omezená služba, určená zdravotně
postiženým lidem, kteří si chtějí získat
a udržet zaměstnání v běžném pracovním prostředí. Těmto lidem, ale i jejich
budoucím zaměstnavatelům nabízíme
individuální podporu, pracovní asistenci,
poradenství. Služba je poskytována zcela
zdarma.
Dosud jsme pomohli najít zaměstnání 3
našim uživatelům, další 3 uživatelé čekají
na sepsání pracovních smluv a na následný nástup do práce, dva z našich uživatelů získali rekvalifikaci, a mají tudíž větší
šanci na uplatnění.
Děkujeme Úřadu práce v Trutnově
za spolupráci, paní zprostředkovatelky
i pan ředitel nám velmi vycházejí vstříc.
Informace o naší službě naleznete
na webových stránkách http://vrchlabi.
diakonie.cz nebo osobně u pracovní
konzultantky pí Věry Zezulové, ulice
Pražská 59, Trutnov, po předchozí domluvě na tel. čísle 734 236 070, e-mail:
zezulova.svetlo@diakonie.cz.
Věra Zezulová
pracovní konzultantka, pobočka Trutnov

Dětský tábor Krakonoš
Týdenní dětské tábory 5. 7. – 30. 8. 2014,
chata Anička, Velká Úpa 270, Pec pod Sněžkou. Odjezd a příjezd vždy v sobotu. Cena
1 700,- Kč dítě/týden. 5x denně strava,
pitný režim, ubytování, ostatní akce (výlety …). Po celou dobu pobytu je přítomen
zdravotník.
Pořádá Ing. Ivo Trpkovič, 13 let praxe jako
hlavní vedoucí dětských táborů.
Přihlášky a informace na e-mail: trpkovic@
seznam.cz nebo na tel. 775 142 739.

Mateřské centrum KAROlínka
Duben 2014
Pravidelný provoz
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:30 – 11:00 Walinka - setkávání maminek se zájmem o waldorfskou pedagogiku –
maminky se střídají v přípravě programu pro děti ve věku od 0 do 4
let. Společné prožívání přirozeného rytmu roku ve zpívání a tvoření.
V případě zájmu se můžete kdykoli
připojit.
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek pro předškolní
děti. Lektorka Bc. Jana Švecová.
ÚTERÝ
10:00 – 11:00 Gravidjoga - jóga pro těhotné.
Lektorka Ilona Limberská.
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice - hudební přípravka pro děti od 1. třídy
Cvrček muzikant - hudební přípravka pro předškolní děti
Více informací o metodě poskytne Drahomíra Tvrdíková, tel.:
603 150 473.
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.
9:00 – 10:00 Mimihry - cvičení maminek s ležícími miminky
10:10 – 11:10 Mimihrátky - cvičení maminek
s lezoucími miminky
16:00 – 17:00 KOŤATA - cvičení a pohybové hry
pro děti od 3 do 7 let
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi, kreativní dopoledne pro maminky - ukázky ručních prací,
přednášky a poradenství dle programu a zájmu
9:30 – 10:15 Výtvarná dílna pro děti
10:30 – 11:00 Cvičení pro radost - rodiče s dětmi
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice (Building
Blocks of Music) s Drážou (klavír)
pro přihlášené

PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 10:00 Cvičení rodičů s dětmi - chodící
děti s rodiči
10:00 – 10:30 Zpívání s Notičkou - písničky, první
zkušenost s hudebním nástrojem
a tanečky
Dopolední školička pro děti od 3 do 6 let.
Od 1. 4. 2014 nově nabízíme celotýdenní hlídání
dětí v rámci projektu Sítě MC. Ceník a více informací na stránkách www.mckarolinka.cz
Kundaliní Joga – pondělí 7. 4., 28. 4. 2014 od 18
do 21 hod. Seminář pro začátečníky i pokročilé,
kde se naučíte speciální jógové sestavy, protáhnete tělo a nastartujete detoxikační proces. Lektorka Daniela Krynková. Více informací a přihlášky na krynkova@seznam.cz (tel.: 777 858 400).
Cvičení TAI-ČI – každý čtvrtek od 9:30 hod. Hlídání dětí zajištěno.
AJURVÉDA – čtvrtek 10. 4. 2014 od 9 do 11 hod.
Přednáška o zdravém životním stylu zaměřená
na očistu organizmu vhodnou stravou, spojená
s ochutnávkou. Přednáší Zuzana Trpáková.
Příměstský tábor – Matka Země má mnoho tváří
… Let´s discover them all!
Přijďte s námi objevit poklady přírody.
Dobrodružství, odvaha, dobrá nálada a chuť poznávat je vše, co potřebujete na týdenní příměstský tábor v MC KAROlínka. Pro děti ve věku 5 - 10
let v termínu 14. 7. – 18. 7. 2014 od 8 do 16 hod.
Cena 950 Kč/členové OS KARO, ostatní 1150 Kč.
V ceně plná penze včetně pitného režimu. Lektorka Petra Richtrová.
Příměstský tábor – Dělání, dělání, nudu vždycky
zahání. Tvoření, sport, zábava v přírodě i mateřském centru. Tábor pro děti ve věku 4 - 8 let
v termínu 28. 7. – 1. 8. 2014 od 8 do 16 hod. Cena
950 Kč/členové OS KARO, ostatní 1150 Kč. V ceně
plná penze včetně pitného režimu. Na vaše děti
se těší lektorky Pavla Adamová a Jana Švecová.
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu na tel. 737 335 651 nebo na www.mckarolinka.cz, e-mail: mckarolinka@volny.cz.
Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Společenská rubrika

Matriční události
v únoru 2014
Noví občánci města

V měsíci únoru se v trutnovské porodnici narodilo celkem 43 dětí, z tohoto počtu je 17 občánků města Trutnova - 9 chlapců a 8 děvčat.

Uzavřené sňatky

Ve stejném měsíci bylo na Staré radnici
a v Koncertní síni Bohuslava Martinů uzavřeno celkem 5 sňatků.

Úmrtí

V měsíci únoru zemřelo v Trutnově 33 občanů, z tohoto počtu bylo 17 trutnovských spoluobčanů - 9 mužů a 8 žen. 2 občané zemřeli
v obci Pilníkov.

Jubilea

Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích v měsíci únoru
celkem 28 spoluobčanů s gratulací, kytičkou
a malým dárkem. Kytička byla předána i občanům z Domova pro seniory v Trutnově:
středisko R. Frimla – 1 jubilant; středisko Dělnická – 2 jubilanti. Touto cestou ještě jednou
všem občanům blahopřejeme.
Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky
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Vzácné životní jubileum
Dne 1. 3. 2014 oslavila 102. narozeniny nejstarší občanka našeho města paní Kateřina Růžičková. Po celé řadě gratulantů přijala dne 5. 3.
blahopřání trutnovského starosty Mgr. Ivana
Adamce a členek komise pro občanské záležitosti. Paní Růžičková se těší dobrému zdraví,
má stále dobrou náladu a plno energie. Ještě jednou srdečně blahopřejeme a těšíme se
na setkání při oslavě dalších narozenin.
Za komisi pro občanské záležitosti
Věra Ouhrabková
místopředsedkyně komise

Pozvánka na Stříbrné
podvečery
Komise pro občanské záležitosti města Trutnova připravuje pro manželské dvojice, které
v tomto roce oslaví 25 let společného života,
přátelské setkání ve Staré radnici v Trutnově.
Srdečně zveme všechny zájemce o toto setkání a prosíme, aby se přihlásili na matrice
Městského úřadu v Trutnově, Slovanské nám.
165, nebo na tel. čísle 499 803 210, e-mail:
ouhrabkova@trutnov.cz, do 30. 4. 2014.
Věra Ouhrabková
místopředsedkyně komise

Krátce

Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního stylu na setkání u tématu: SNÍDANĚ – Co a jak
snídat? 7. 4. 2014 v 17.30 hod., budova CASD,
ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), lektor
Líba Jobová. Ochutnávky. Více na http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Rozvrh témat na rok 2014:

5. 5. Voda jako léčebný prostředek (použití
vně i vnitřně)
Červen, červenec, srpen - prázdniny
1. 9. Vaříme z luštěnin (i málo známých)
6. 10. Čím lze nahradit chleba
3. 11. Pět jazyků lásky
1. 12. Zdravé vánoční menu

Skauti pořádají tradiční
humanitární sbírku

Velikonoční skautské
kuřátko
16. dubna zvou všechny děti na Krakonošovo
náměstí. Od 16 do 18 hod. si budou moci děti
zahrát hry a zasoutěžit.

Měření glykémie pro
veřejnost
Vážení občané města Trutnova, jak jsme vás
již upozornili v únorovém vydání Radničních
listů, připravuje pro vás město Trutnov, Oblastní nemocnice Trutnov a územní organizace Trutnov Svazu diabetiků České republiky
na měsíc duben měření glykémie - koncentrace cukru v krvi.
Město Trutnov poskytlo pro tento účel velký sál městského úřadu, nemocnice Trutnov
zajistí odborný zdravotní dohled, který bude
zajišťovat sestra z poradny pro diabetiky,
a pracovnice trutnovské územní organizace
zajistí organizaci celé akce a další potřebný
personál.
A nyní ta nejdůležitější informace, kdy a kde
se bude měření konat. Bude to v úterý 8.
dubna od 9 do 16 hodin ve velkém sále Městského úřadu v Trutnově.
Pokud se rozhodnete zúčastnit, bude vám
změřena glykémie a v případě zjištění zvýšených hodnot vám odborná pracovnice diabetologické poradny trutnovské nemocnice
poradí, jak dále postupovat.
Srdečně vás zveme k účasti na této akci a těšíme se na shledání s vámi.
Výbor územní organizace Trutnov
Svazu diabetiků ČR

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hod.
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
29. 3. a 30. 3. – MUDr. Jana Vacková, Říční
102, Trutnov, tel.: 972 351 522
5. 4. a 6. 4. – MUDr. Vladimír Hrudík, Žižkova
239/16, Trutnov, tel.: 499 817 592
12. 4. a 13. 4. – MUDr. Petra Pilcová, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, tel.: 491 617 006
19. 4. a 20. 4. – MUDr. Rudolf Dušánek, Kladská 466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
21. 4. – MUDr. Margita Novotná, Bystřická
326, Mladé Buky, tel.: 499 873 116
26. 4. a 27. 4. – MUDr. Miroslava Vojáčková,
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 229
1. 5. – MUDr. Jiří Čermák, Úpské nábřeží 379,
Trutnov, tel.: 499 826 531
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech akutní a neodkladné péče poskytuje
Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.:
495 833 487; Lékařská služba první pomoci zubní - Hradec Králové, tel.: 495 755 223.

Odbory městského úřadu informují
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto bytů

Žádosti je možné podat do 4. 4. 2014 do 12.00
hod. Veřejné otvírání obálek 8. 4. 2014 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově
ze dne 17. 3. 2014 zveřejňujeme záměr města
pronajmout byt:

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispozici na internetových stránkách, v inforecepci a na odboru rozvoje a majetku města
MěÚ Trutnov.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 124
/objekt na st. p. 192 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře
- kuchyň 7,60 m2, 1. pokoj 22,00 m2, 2. pokoj
10,60 m2, standardní byt, číslo bytu 2, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 1,40 m2, koupelna 2,60
m2 a předsíň 7,48 m2. Topení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 2 666 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1. 4.
2014 v 8.25 hod. přímo na místě.
Byt se bude pronajímat na dobu neurčitou
na základě výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíční nájemné a zároveň předplacení
nájemného. Předplacení nájemného musí být
nabídnuto minimálně ve výši 50 000 Kč. Bude
se posuzovat měsíční nájemné. V případě
rovnosti nabídek se bude posuzovat i výše
předplacení nájemného.

Žádost je možné podat do 4. 4. 2014
do 12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 8. 4.
2014 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově
ze dne 3. 3. 2014 zveřejňujeme záměr města
pronajmout byty:

Trutnov – Na Struze čp. 153
/objekt na st. p. 43/2 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře
- kuchyň 17,50 m2, 1. pokoj 30,90 m2, 2. pokoj
20,10 m2, 3. pokoj 13,10 m2, standardní byt,
číslo bytu 2, 2. podlaží. Součástí bytu je WC
3,60 m2, koupelna 9,10 m2, předsíň 10,30 m2,
sklep 8,86 m2 a půda 20,00 m2. Topení elektrické etážové.
Minimální měsíční nájemné: 6 885 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1. 4.
2014 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 125
/objekt na st. p. 191 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2 o výměře - kuchyň 25,68 m2, 1. pokoj 32,50 m2, 2.
pokoj 19,52 m2, standardní byt, č. bytu 1, 2.
podlaží. Součástí bytu je koupelna 4,55 m2,
WC 1,50 m2, předsíň 21,50 m2, spíž 2,00 m2,
komora 6,00 m2 a sklep 15,00 m2. Topení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 6 616 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1. 4.
2014 v 8.15 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.
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Bližší informace obdržíte na odboru rozvoje a majetku města MěÚ, čís. dveří 409, tel.
499 803 282.
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto prostor
sloužících podnikání
Na základě usnesení Rady města v Trutnově
ze dne 17. 3. 2014 zveřejňujeme záměr města
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Národní čp. 199
(restaurace)
objekt na st.p.č. 991 v kat. úz. Trutnov, část
města Střední Předměstí
Jedná se o prostory sloužící podnikání umístěné v I. NP o celkové výměře 244,75 m2 (2 restaurace 42,05 m2 a 28,55 m2, výčep – bar
10,10 m2, kuchyň 53,70 m2, kancelář 10,60 m2,
chodba u WC pro veřejnost 14,00 m2, chodba
u kuchyně a skladu 11,30 m2, chodba u kanceláře 7,80 m2, skládek u umývárny nádobí
2,40 m2, přípravna – škrabárna 3,05 m2, sklad
u kuchyně 5,45 m2, sklad u WC pro veřejnost
4,20 m2, WC muži – personál 3,50 m2, WC
ženy – personál 8,20 m2, WC muži – veřejnost
8,60 m2, WC ženy – veřejnost 9,40 m2, umývárna nádobí 21,85 m2).
Prostory se pronajímají za účelem provozování restaurace a baru.
Úvodní cena pro jednání: 120 000 Kč/rok
za celé prostory sloužící podnikání
(K nabízenému nájemnému bude nájemci
účtováno i nájemné za zařízení ve výši 1 200
Kč/rok + DPH dle aktuální sazby.)

K žádosti o pronájem prostoru sloužícího podnikání 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 možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie živnostenského
listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační
recepci MÚ, na www.trutnov.cz – v příloze,
příp. na odboru rozvoje a majetku města MÚ
Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270). Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena
číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ, Trutnov –
Národní čp. 199 (restaurace), „NEOTVÍRAT“.

Trutnov – Max. Gorkého čp. 261 – „B“
objekt na st.p.č. 1996 v kat. úz. Trutnov, městská část Kryblice
Jedná se o prostory sloužící podnikání v I. NP
- prodejna B (pravá strana) o celkové výměře 247,00 m2 (1 prodejna 90,70 m2, 6 výloh
o celkové výměře 4,80 m2, 1 kancelář 9,50 m2,
2 sklady 28,10 m2 a 38,60 m2, 4 sociální zařízení o celkové výměře 10,80 m2, 1 zásobovací
rampa 28,50 m2 a 6 sklepů o celkové výměře
36,00 m2).
Tyto prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, provozovny služeb apod.
Úvodní cena pro jednání:
226 116 Kč/rok za celý prostor sloužící podnikání – za účelem zřízení prodejny
162 540 Kč/rok za celý prostor sloužící podnikání – za účelem zřízení provozovny služeb

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou s výpovědní lhůtou 3 měsíce, včetně
uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného, za účelem provozování restaurace
a baru. Nájemce bude hradit zálohy na služby
spojené s užíváním prostor sloužících podnikání, 1x ročně pronajímatel provede vyúčtování
služeb. Nájemce provede na vlastní náklady
úpravy prostor k požadovanému způsobu
využití s tím, že v případě ukončení nájemní
smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor sloužících podnikání
k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci uhrazeno.
V objektu nebude povolen provoz ve smyslu
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 7. 4. 2014
do 12.00 hod. Veřejné otevírání obálek: 8. 4.
2014 v 8.00 hod., malý sál MÚ Trutnov

Žádosti je možné podat do: 7. 4. 2014
do 12.00 hod. Veřejné otevírání obálek: 8. 4.
2014 v 8.00 hod., malý sál MÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 12 000 Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620566, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, případně název
právnické osoby.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 23 000 Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620567, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, případně název
právnické osoby.
pokračování >>
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K žádosti o pronájem prostoru sloužícího
podnikání žadatel přiloží doklad o složené
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena. Kauce nebude
úročena. V případě odstoupení od uzavření
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá
kauce ve prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie živnostenského
listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační
recepci MÚ, na www.trutnov.cz – v příloze,
příp. na odboru rozvoje a majetku města MÚ
Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270). Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena
číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ, Trutnov –
M. Gorkého čp. 261 – „B“, „NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost dávat písemné připomínky a námitky,
nejpozději však do doby možnosti podání
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel.
Žadatel, který podá včas svoji nabídku, má
možnost zúčastnit se otvírání obálek v termínu výše uvedeném.
Na pronájem prostorů sloužících podnikání
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 24. 2. 2014 přijalo usnesení číslo:
* 2014‑7/1, kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje volné nebytové jednotky č. 213/2
v domě č. p. 213, v ul. Národní, včetně spoluvlastnických podílů na společných částech
domu a pozemku st.p.č. 993 k.ú. Trutnov, obecným zveřejněním, mimo Zásady pro prodej …,
bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny.

Nebytová jednotka č. 213/2
v č.p. 213 ul. Národní
vše v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce
Střední Předměstí
na pozemku st.p.č. 993 (zastavěná plocha a nádvoří) o výměře 418 m2
včetně spoluvlastnických podílů na společných
částech domu a pozemku st.p.č. 993
Úvodní cena pro jednání je 955 910,- Kč.
Jedná se o prostor sloužící podnikání, který je
volný.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení
je složení kauce ve výši 20 000,- Kč. Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn
ze strany prodávajícího. V 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 3629492,
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konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem „Národní 213/2“ zasílejte v uzavřených obálkách
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16,
nejpozději do 21. 4. 2014 – 12:00 hod. Nabídky
lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel využití objektu, číslo účtu pro možnost
vrácení kauce a kontaktní údaje. K nabídce je
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce
v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě
složena, nebude brán zřetel.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 22. 4.
2014 v 8:00 hod. v malém sále v suterénu městského úřadu. Žadatelé mohou být přítomni.
* 2014-6/1, kterým schválilo zveřejnění záměru
prodeje věci nemovité – pozemku označeného
jako st.p.č. 244/1 o výměře 152 m2, jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba - budova fary,
v obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku.
Prodej novým obecným zveřejněním, mimo Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 20% slevy ze
sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců.

Lípové náměstí č.p. 236
v obci Trutnov, v k.ú. Poříčí u Trutnova, v části
obce Poříčí
pozemek označený jako st.p.č. 244/1 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 152 m2
včetně všech součástí, které tvoří: budova č.p.
236 – bytový dům
Úvodní cena pro jednání je 1 731 660,- Kč.
Součástí st.p.č. 244/1 je stavba. Jedná se o zděný
čtyřpodlažní objekt, který je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a podkroví. Objekt je napojen na veřejný vodovod a veřejnou
kanalizaci. Rozvody horkovodu jsou přivedeny
do 1. podzemního podlaží.
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 3629489,
konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce
uveďte své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Lípové náměstí 236“ zasílejte v uzavřených
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov,
541 16, nejpozději do 21. 4. 2014 - 12:00 hod.
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a předpokládaný 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.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 22. 4. 2014 v 8:05 hod. v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci
mohou být přítomni.
* 2014-5/1, kterým schválilo zveřejnění záměru
prodeje věci nemovité – pozemku označeného
jako st.p.č. 536 o výměře 649 m2, jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba čp. 57 a pozemek

označený jako p.p.č. 251/1 o výměře 680 m2, vše
v k.ú. a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku. Prodej novým obecným zveřejněním, mimo
Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 20% slevy ze
sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců.

Na Nivách č.p. 57
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí
pozemek označený jako st.p.č. 536 – zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 649 m2
včetně všech součástí, které tvoří:
budova č.p. 57 – stavba občanského vybavení,
pozemek p.p.č. 251/1 – zem. půdní fond - trvalý
travní porost o výměře 680 m2
Úvodní cena pro jednání je 4 250 000,- Kč.
Součástí st.p.č. 536 je stavba. 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 5. 5. 2014 - 12:00 hod. Nabídky lze
podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou
cenu, způsob její úhrady a předpokládaný 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.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 6. 5. 2014 v 8:05 hod. v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci
mohou být přítomni.
* 2014-4/1, kterým schválilo zveřejnění záměru
prodeje věci nemovité – pozemku označeného
jako st.p.č. 3672 o výměře 481 m², jehož součástí
je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba čp. 367 v k.ú.
a obci Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku.
Prodej novým obecným zveřejněním, mimo Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců. Přilehlé
pozemky p.p.č. 701/12 a p.p.č. 701/1, k.ú. Trutnov,
budou prodány samostatně, dodatečně.

Polská č.p. 367
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí
pozemek označený jako st.p.č. 3672 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 481 m2
včetně všech součástí, které tvoří: budova č.p.
367 – stavba občanského vybavení
Úvodní cena pro jednání je 10 800 000,- Kč.
Součástí st.p.č. 3672 je stavba. Jedná se o železobetonovou montovanou stavbu nepravidelného
tvaru s plochou střechou. Má čtyři nadzemní
pokračování >>
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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) 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 5.
5. 2014 - 12:00 hod. Nabídky lze podat i osobně.
V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob její
úhrady a předpokládaný 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.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 6. 5. 2014 v 8:00 hod. v malém sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci
mohou být přítomni.
* 2014-8/1, kterým schválilo záměr prodeje nemovitostí nebytové jednotky č. 220/7 o celkové
výměře 18,90 m² v čp. 220 ul. Horská, v rozsahu
znaleckého posudku, novým obecným zveřejněním, mimo Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny.

Nebytová jednotka č. 220/7 v č.p.
220 v ul. Horská
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí
na pozemku st.p.č. 497/3 (zastavěná plocha
a nádvoří) o výměře 356 m2
včetně spoluvlastnického podílu na společných
částech domu č.p. 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. K nebytové jednotce č. 220/7 je zřízeno věcné břemeno na umístění a provozování předávacích stanic tepla. Nebytový prostor je volný.
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 3629478, konst. symbol 0558.
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem
„nebyt Horská 220/7“ zasílejte v uzavřených
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov,
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541 16, nejpozději do 19. 5. 2014 - 12:00 hod.
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a předpokládaný 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.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 20. 5. 2014 v 8:00 hod. v malém sále v suterénu 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.
Bližší informace poskytuje odbor rozvoje a majetku města Městského úřadu v Trutnově 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. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Volby do Evropského
parlamentu
Upozorňujeme voliče, že informace o volbách do Evropského parlamentu, které
proběhnou 23. a 24. května 2014, budou
průběžně zveřejňovány na internetových
stránkách Ministerstva vnitra ČR (www.
mvcr.cz) pod logem Evropských voleb
a na internetových stránkách města Trutnova (www.trutnov.cz) a dále v Radničních listech a na úřední desce Městského
úřadu Trutnov.
-rl-

PŮJČKY ZE STÁTNÍHO
FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
NA OPRAVY BYTŮ A DOMŮ
Jak již jistě z Radničních listů víte, 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
nyní prodloužen až do 31. 12. 2014.
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. Půjčky jsou poskytovány na výměnu
střešních krytin, zateplení fasád, výměny oken
a dveří, opravy ústředního topení a dalších
vnitřních instalací, opravy výtahů a jiné práce
na opravách a modernizacích bytů a domů.
Nejzazší možný termín splacení půjčky je 30. 6.
2020 s výhodným úrokem 3 % p.a. 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 8.496.862,Kč na půjčky ze Státního fondu rozvoje bydlení.
Vedení města má zájem podpořit vlastníky bytového fondu v Trutnově a umožnit jim provedení jeho oprav a modernizací, a proto počítá
s uvolněním maximální možné částky.
Žádosti o poskytnutí úvěru na výše uvedené účely mohou být podávány denně v době
od 8.00 do 15.00 hod., v úředních dnech (pondělí, středa) od 8.00 do 17.00 hod. prostřednictvím podatelny Městského úřadu v Trutnově
nebo na odboru rozvoje a majetku města.
Bližší informace včetně formulářů žádostí o půjčku můžete získat na odboru rozvoje
a majetku města MěÚ Trutnov, č. dv. 415, nebo
na webových stránkách města www.trutnov.cz.
Eva Novotná
odbor rozvoje a majetku města

Zprávy z města

Trutnovští diabetici plánovali
V únoru se konala členská schůze územní organizace Trutnov Svazu diabetiků ČR. Protože
uplynuly čtyři roky od volby výboru a revizní
komise a skončilo tedy jejich volební období,
proběhly na členské schůzi volby těchto orgánů na příští volební období do roku 2018.
Vzhledem k tomu, že oba orgány pracovaly
v uplynulém volebním období dobře a jejich
členové jsou ochotní v práci dále pokračovat,
bylo členské schůzi navrženo, aby byli jejich
členové zvoleni i na další volební období.
V hlasování byly výbor i revizní komise schváleny v navrženém složení.
Na následující schůzi výboru a revizní komise
byli zvoleni funkcionáři obou orgánů. Předsedou územní organizace je Jiří Jörka, hospodářkou Zdenka Jirková, jednatelem Jindřich
Podlipný a tajemníkem Jan Greň. Dále je
členkou výboru Libuše Prouzová. Předsedkyní revizní komise byla zvolena Dana Vejvodová a členkami jsou Dana Stupková a Věra
Libnarová.
Připravované akce na letošní rok:
Veřejné měření glykémie v Trutnově.
Ve středu 14. května připravujeme výlet
do Náchoda s návštěvou výrobny Divoké kosmetiky a náchodského zámku.
O prázdninách plánujeme výlet do Jeleni Góry,

pokud bude jezdit vlak, jako jezdil v minulých
letech. Termín bude upřesněn.
Na pátek 12. září uvažujeme o zájezdu na výstavu jiřin do České Skalice s následujícím pěším výletem do Ratibořic.
Na tyto akce chceme samozřejmě pozvat všechny diabetiky a příznivce, i pokud nejsou členy
naší územní organizace. Pro zájemce se budou
konat informační schůzky v tělocvičně sokolovny vždy v pondělí před konáním akce od 9 hod.,
a to 12. května, 23. června a 8. září. V průběhu
roku vás budeme v Radničních listech o jednotlivých akcích ještě informovat. Ke konci září je
připraven rekondiční pobyt ve Vrbně pod Pradědem v hotelu Koliba. Bude zaměřen hlavně
na výlety a vycházky a na využití nabídky státních lázní v Karlově Studánce. Nadále pokračuje cvičení každé pondělí v tělocvičně sokolovny od 9 hod. O cvičení je velký zájem a zveme
na něj i další zájemce. Cvičení probíhá po celý
rok mimo období školních prázdnin.
Jak vidíte, činnost naší organizace je bohatá
a věříme, že účastníkům jednotlivých akcí přinese zlepšení psychické i fyzické kondice a diabetikům usnadní jejich život s diabetem.
Výbor územní organizace Trutnov
Svazu diabetiků ČR

Snoezelen – mnoho práce a splněný sen
Mateřská škola, Základní škola a Praktická
škola, Trutnov v Horním Starém Městě aplikuje jako jediná škola v Trutnově relaxační
metodu snoezelen.
Za tímto neobvyklým názvem se skrývá vybudování speciální psychorelaxační místnosti
v hodnotě 280 tisíc korun, proškolení všech
pedagogických pracovníků a nyní už i nadšené děti a jejich rodiče. Vždyť kdo jiný by
se měl stát hlavním propagátorem nejmodernějších trendů výuky a relaxace než škola
našeho zaměření?
Jedná se o opticky a akusticky upravenou
místnost se speciálními světly, vodním sloupem a spoustou pomůcek zaměřených na využití hudby, působení barev, vůní i chuti. Veškerá práce v této multismyslové místnosti se
přizpůsobuje individuálním potřebám žáků.
Z výše uvedeného vyplývá, že v místnosti probíhá především relaxace a bazální stimulace
pod vedením terapeutky, ale výjimkou ne-

jsou ani výukové hodiny. Chodí sem všechny
více zdravotně postižené děti ve skupinkách
do 6 dětí.
Význam zřízení snoezelenu podtrhuje i účast
radní pro školství Královéhradeckého kraje
na slavnostním otevření 17. 5. 2013. Velmi
nás těší, že nám bude po téměř ročním provozu udělen certifikát, potvrzující bezchybnou aplikaci této výjimečné metody. Jsme
přesvědčeni, že netradiční formy výuky a relaxace výrazně zvyšují kvalitu života našich
žáků, a i proto nabízíme pracovníkům ostatních pedagogických zařízení možnost seznámit se s naší učebnou. Po telefonické dohodě
(tel.: 499 733 386) zorganizujeme ukázkovou
hodinu pro 5 účastníků. Více o snoezelenu je
možné se dozvědět také na www.mzpstrutnov.cz nebo ve výloze textilní galanterie
(vedle knihovny) na Krakonošově náměstí.
Rádi Vás přivítáme!
vedení školy

Den otevřených dveří
v MAJÁKU
centru pro rodiny s dětmi v náhradní rodinné
péči
Dne 15. 4. 2014 Vás srdečně zveme k návštěvě
a oslavě 1. výročí otevření našeho Centra MAJÁK, které vzniklo při Oblastní charitě Trutnov
a svou činností pomáhá rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči.
MAJÁK bude otevřen v čase od 8 do 18 hodin,
možnost volné prohlídky centra, možnost rozhovoru s pracovnicemi centra Mgr. Janou Bartoňovou a Martinou Vágner Dostálovou. Pro
školy v rámci společenskovědních předmětů
nabízíme možnost besedy o náhradní rodinné péči po předchozí domluvě s pracovnicemi
centra.
Od 16.30 do 17.30. hodin proběhne beseda
o náhradní rodinné péči (osvojení, pěstounská
péče, přechodná pěstounská péče, poručnictví).
Přítomni budou pěstouni, osvojitelé i pracovnice OSPOD Trutnov (Oddělení sociálně právní
ochrany dětí), které mají na starosti příjem žádostí o osvojení a pěstounskou péči. Vyslechnete jejich příběhy a příběhy jejich dětí, možnost
diskuse a odpovědí na položené dotazy.
Děti mají možnost hrát si v herně nebo se zúčastnit výtvarné soutěže na téma Rodina pod
jednou střechou. Nakreslené obrázky budou
odměněny a vystaveny pro veřejnost a na webových stránkách Oblastní charity Trutnov.
Přijďte nás navštívit!
Martina Vágner Dostálová, tel.: 737 333 665,
www.trutnov.charita.cz, e-mail: martina.vagnerdostalova@seznam.cz

ZÁPIS DO TŘÍD
PŘEDŠKOLNÍCH DĚTÍ
VE STACIONÁŘI

Základní umělecká škola Trutnov ve spolupráci s Občanským sdružením Studio a tanečními skupinami z Trutnova pořádá oslavu letošního Mezinárodního dne tance.

29. duben 2014 - Den plný tance
V roce 1982 poprvé vyhlásil Taneční komitét ITI (International Theatre Institut
- Mezinárodní divadelní ústav) 29. duben
Mezinárodním dnem tance. Od té doby
je tento den každoročně slaven na celém
světě jako připomínka narození velkého
tanečního reformátora Jeana-Georgese
Noverrea (1727).
Smyslem oslav je představit tanec jako
umění pro všechny věkové kategorie – jako
zábavu, životní styl, ale i jako nástroj sebepoznání a kreativity. Letošní 29. duben je
v Trutnově opět otevřen všem zájemcům
z řad veřejnosti, kteří si chtějí vyzkoušet
některý z tanečních stylů (např. scénický tačas

nový taneční sál

16.30 – 17.00
17.05 – 17.35

dancehall (Defect de-Ice)

starý taneční sál
rock and roll (Drak and roll)
street dance - choreo (Rebels team)

17.40 – 18.10

balet (ZUŠ)

zumba (Rebels team)

18.15 – 18.45

scénický tanec (ZUŠ)

rock and roll (Rebels team)

18.50 – 19.20

poppin (UPROCKERS)

19.25 – 19.55
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nec, balet, street dance, break dance, rock
and roll).
Odpolední taneční workshopy pro veřejnost, které jsou určeny všem bez rozdílu
věku a dosavadních tanečních zkušeností,
budou probíhat od 16.30 hodin v Základní
umělecké škole Trutnov ve Školní ulici (budova A).
Vybrat si můžete kterýkoliv z nabízených
workshopů nebo můžete absolvovat malý
taneční maraton a vyzkoušet všechny. Lekce
jsou zdarma. Lektoři vyučují bez nároku na honorář. Lze přijít bez přihlášení. Bližší informace
vám podá Jana Michaličková, tel.: 604 355 695,
a Blanka Matysková, tel.: 737 814 622.

–
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house dance (Defect de-Ice)
break dance (UPROCKERS)

Od měsíce března každý všední den od 8
do 15 h si mohou rodiče podávat přihlášky
k přijetí svých předškolních dětí do stacionáře
na pracovišti Sedmikráska, Kryblická 423 v Trutnově, pro školní rok 2014/2015. V případě zájmu o osobní konzultaci je vhodné se předem
domluvit s ředitelkou zařízení na schůzce – tel.
číslo 499 813 066 nebo na e-mail: stacionar@
trutnov.cz.
Co Sedmikráska vašim dětem nabízí? Poskytujeme pedagogicko-ozdravnou péči dětem
předškolního věku se zdravotním, tělesným či
mentálním postižením, v případě volné kapacity i dětem bez obtíží.
Děti jsou rozděleny do třech tříd, kdy v jedné
třídě jsou děti s těžším postižením a v ostatních třídách jsou děti se zdravotním oslabením
(astma, alergie - i potravinové, diabetes apod.).
Počty dětí ve třídách jsou nižší než v běžné mateřské škole, proto je možné individuálně přistupovat k potřebám dětí.
Podrobné informace o naší činnosti a možnost
stažení přihlášky najdete na www.stacionartrutnov.cz
Renata Bezděková
ředitelka stacionáře

ROZPTYL - VSYP

Termíny rozptylů a vsypů v roce 2014 jsou:
31. května 2014
6. září 2014

28. června 2014
4. října 2014

Bližší informace poskytne správa hřbitova. Telefon: 499 819 060, 603 332 210,
732 109 365.
V době rozptylů budou taktéž úřední hodiny.
Správa hřbitova Trutnov

Setkání fotografů
na Rýchorské boudě
Trutnovský fotoklub Nadraka připravil na první květnové dny pravidelné setkání fotografů
na Rýchorské boudě. Setkání se účastní fotografové z Čech, Slovenska i Polska. Jde o nekomerční akci. Mezi účastníky jsou obvykle
i učitelé fotografie a profesoři výtvarných vysokých škol, se kterými je možno diskutovat
o vlastní tvorbě i fotografiích dalších fotografů. Přes den probíhá fotografování v terénu, večer následuje promítání diapozitivů
z cest po Korei, Vietnamu, Kambodži a Iráku,
připravena je přednáška o makrofotografii
s následnou praktickou ukázkou. Chystáme
i přednášku paní profesorky z výtvarné vysoké
školy o portrétu.
Na akci je ještě několik volných míst, proto pokud máte zájem, je možné se na akci přihlásit.
Každý účastník si hradí jen náklady spojené
s ubytováním a stravováním. Podmínkou účasti na akci je přinést deset vlastních fotografií
na papíře. Ty nebudou hodnoceny, ale poslouží
k inspiraci ostatním fotografům. Kontaktní telefon pro přihlášky: 777 591 002. Bez předchozí
potvrzené přihlášky není možné se vzhledem
k omezeným prostorám akce zúčastnit.
Roman Dula

A zase ty počítače
Na Základní škole Mládežnická již jedenáct let
nabízíme žákům se zájmem o počítače rozšířenou výuku informatiky. Probíhá od 6. do 9.
třídy a jejím cílem je naučit žáky využívat své
„stroje“ smysluplně. Samozřejmě se řídíme
heslem J. A. Komenského „Škola hrou“. Proto nabízíme akční hry typu tvorba prezentací,
hry na hrdiny – robotika, bojové hry – práce
s textovými editory, arkády – rastrová a vektorová grafika, adventury – tvorba webových
stránek, logické hry – práce s tabulkovým procesorem, simulační hry – webové služby, online hry – využití internetu a online aplikací,
cloud computing. Průvodce našim žákům poskytují zkušení playeři (= vyučující IT), kteří si
dají záležet, aby Vaše děti věděly, k čemu všemu se počítače a mobilní zařízení dají využít.
Pokud tedy máte doma budoucího šesťáka
a chtěli byste, aby jeho vysedávání u počítače pro něj mělo co největší přínos, zkuste ho
přihlásit na přijímací zkoušky do naší rozšířené výuky.
Pro sportovně založené žáky nabízíme od
6. třídy také rozšířenou výuku tělesné výchovy
- zaměření fotbal, florbal. Trenéři z řad našich
vyučujících poskytují žákům kvalitní tréninkové jednotky, a podporují tak rozvoj jejich
sportovního talentu.
Více informací a přihlašovací formuláře naleznete na školních stránkách www.zsmltu.
cz nebo Vám je poskytne vedení školy na tel.
499 859 992. Pozor, termín odevzdání přihlášek je 30. 4. 2014.
Mgr. Michal Strnad
zástupce ředitele, ZŠ Mládežnická
Soukromá jazyková
školka a jesličky

MELUZÍNEK
pořádá LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY V MELUZÍNKU PO CELOU DOBU PRÁZDNIN.
Více info na: www.meluzinek.cz,
tel. +420 777 260 315.
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Třetí ročník soutěže
o NEJLEPŠÍ BUSINESSTEAM
2014 zná své vítěze

TÁBORY 2014

Již potřetí se ve středu 26. února v prostorách
CZECH SALES ACADEMY Trutnov – střední odborné školy s. r. o. sešly pětičlenné týmy tvořené
žáky 8. a 9. tříd základních škol z trutnovského regionu, aby se utkaly v soutěži o NEJLEPŠÍ BUSINESSTEAM 2014. Tato soutěž proběhla
v rámci akce BUSINESSDAY 2014. Cílem soutěže
je pomocí otázek a úkolů z oblasti peněžnictví
podpořit výuku finanční gramotnosti na základních školách, ale také rozvíjet schopnost týmové
spolupráce a prezentace na veřejnosti.
Akce se zúčastnilo celkem 9 pětičlenných týmů
ze ZŠ Úpice - Lány, ZŠ a MŠ Radvanice, ZŠ Podharť Dvůr Králové nad Labem, ZŠ a MŠ Pilníkov,
ZŠ Mládežnická Trutnov, ZŠ Komenského Trutnov a ZŠ R. Frimla Trutnov. Jejich výkony hodnotila odborná porota, v níž zasedli zástupci
partnerů celé akce, mezi které patřila Komerční
banka Trutnov, firma JHT CZ s.r.o., Mladé Buky,
Krkonošský deník, Krajská hospodářská komora
- jednatelství Náchod a Omega Investment a.s.,
zřizovatel naší školy.
Stejně jako v loňském roce byl první soutěžní
úkol zadán v předstihu, aby se na něj mohly
soutěžní týmy dostatečně připravit. Soutěžící
měli vymyslet název svého týmu, jeho motto
a logo, připravit jmenovky pro členy týmu a připravit krátké představení celého týmu. Dále
měli soutěžící odpovědět na otázky týkající se
české měny, prokázat orientaci v kurzovním
lístku a dovednost přepočtu cizí měny na CZK,
vyhledat a doplnit informace o bankovních kartách, zhodnotit rozpočet fiktivní rodiny a vytvořit reklamní propagaci vylosovaného předmětu
určeného pro přepravu. Soutěžící nezklamali
a stejně jako v předchozích dvou ročnících porotu a ostatní diváky velmi pobavili prezentacemi např. papírové bedýnky, skládací přepravky,
kočárku, plastového koše nebo jutového pytle.
První místo a titul „NEJLEPŠÍ BUSINESSTEAM
2014“ obhájil tým FČELY ze ZŠ Úpice - Lány, druhý skončil A - Team ze ZŠ a MŠ Radvanice a třetí
místo si do Dvora Králové nad Labem odvezl
tým Business Kings ze ZŠ Podharť.
Děkujeme všem soutěžícím za účast a předvedené výkony, členům poroty za čas, který naší
soutěži věnovali, a partnerům akce za hodnotné ceny a těšíme se na setkání při příštím ročníku „BUSINESSDAY“.
Mgr. Ivana Balánová
CSA Trutnov

Termín konání: 5. – 19. 7. 2014
Cena: 1 880,- Kč
Místo konání: tábořiště (stany s podsadou)
„Zátoka krokodýlů“ v Křenově u Žacléře.
Určeno dětem, které se chtějí stát na 14 dní
detektivy a jsou ve věku od 8 do 15 let.
Bližší informace a přihlášky: Ladislav Kubeček, Havlovice 58, e-mail: ladakuba@volny.cz
Chcete se podívat, jak to u nás chodí? Přijďte
na naši schůzku, která se koná každý 3. pátek v měsíci od 16:00 hod. v naší klubovně
v budově Církve bratrské.

Letní dětský tábor Sherlock Holmes - „Záhada prázdného zápisníku“

Příměstský tábor „Noe a zvířátka“
Výtvarně-hudebně-dramatický týden, kdy
společně postavíme archu. Pro děti ve věku
od 4 do 7 let.
Termín konání: 4. – 8. 8. 2014 (od 7:30 do 16
hod.)
Cena: 950,- Kč
Místo konání: budova Církve bratrské v Trutnově, K Přejezdu 103
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Pavla Ptáčková, e-mail: pavlaptackova@gmail.com

Pořadatel:
Dorostová unie, Dorostová skupina 001 Trutnov při sboru Církve bratrské v Trutnově,
http://www.cb.dorost.cz/trutnov
Sbor Církve bratrské v Trutnově, K Přejezdu
103, Trutnov, www.cb.cz/trutnov

Mateřský klub
ŽELVIČKA,
při ZŠ, Mládežnická 536,
Trutnov 2

Pravidelný provoz v MK Želvička najdete
na www.zelvicka.webnode.cz
Jednorázové akce
9. 4. ŠKOLNÍ AKADEMIE (ZŠ Mládežnická, kinosál)
12. 12. ZÁHADA VELIKONOČNÍHO ZAJÍČKA –
průběžný start od 15 do 16 h
- tradiční jarní procházka s úkoly a pátráním
po zajíčkovi Kryštůfkovi
- přihlášení do 9. 4. (osobně, mailem nebo
přes přihlašovací formulář na stránkách Želvičky)
17. – 18. 4. ŽELVIČKA UZAVŘENA - VELIKONOČNÍ PRÁZDNINY
24. 4. ODPOLEDNÍ HERNA S POHÁDKOU
- herna otevřena do 18:30 h
- začátek pohádky v 16:30 h
30. 4. ČARODĚJNICE SE ŽELVIČKOU - od 17 h
- tradiční upalovací akce s úkoly pro děti
v BUŘTÁRNĚ U PĚTI BUKŮ
- přihlášení na úkoly do 28. 4.
HIIT – VYSOCE INTENZIVNÍ INTERVALOVÝ
TRÉNINK – KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17:30 h
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI
DĚTMI - 7., 14. a 28. 4. od 10 h
- na tento kurz lze čerpat příspěvky u některých zdravotních pojišťoven
- přihlášení v Želvičce nebo u lektorky kurzu
Mgr. Ivy Bolehovské, tel. 605 414 719, brzla@
seznam.cz  
Všechny aktivity MK Želvička jsou přístupné
široké veřejnosti!
Lenka Kuchařová, DiS.

Středisko volného času, Trutnov
informuje
Krkonošský florbalový pohár
Na samém konci února, ve čtvrtek 27. 2.
a v pátek 28. 2. 2014, se uskutečnil druhý ročník florbalového turnaje základních
škol s názvem Krkonošský florbalový pohár
2014. Oproti loňskému ročníku zaznamenal
ten letošní několik výrazných změn. Místo
jednoho hřiště vyrostla ve sportovní hale ZŠ
R. Frimla hned hřiště dvě, a to se odrazilo
také v herním systému, kterým byl pro letošek tzv. „malý florbal“, tedy systém 3 hráčů
v poli a brankáře. Díky těmto změnám nabral
turnaj úplně jiný rozměr. Dvě menší hřiště
nabídla možnost hrát dvě utkání souběžně
a zároveň byl k vidění rychlý florbal a spousta
vstřelených branek. Celkově se dá říci, že bylo
opravdu na co koukat.

Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, a to: G1
– mladší dívky, G2 – starší dívky, B2 – mladší
chlapci a B4 – starší chlapci. Plánované kategorie B1 a B3 nebyly naplněny. I tak se turnaje zúčastnilo 20 týmů ze 7 základních škol
trutnovského regionu. Dívky odehrály své
kategorie ve čtvrtek 27. 2. a následující den
odehrály svůj turnaj chlapecké kategorie.
Výsledné pořadí:
Kategorie G1 - 1. ZŠ V Domcích, 2. ZŠ Bernartice, 3. ZŠ R. Frimla
Kategorie G2 - 1. ZŠ Pilníkov, 2. ZŠ R. Frimla,
3. ZŠ Karla Klíče Hostinné, 4. ZŠ V Domcích, 5.
ZŠ Radvanice
Kategorie B2 - 1. ZŠ Karla Klíče Hostinné, 2.
ZŠ R. Frimla „A“, 3. ZŠ V Domcích, 4. ZŠ R.
Frimla „B“
Kategorie B4 - 1. ZŠ V Domcích, 2. ZŠ R. Frimla
„A“, 3. ZŠ Bernartice, 4. ZŠ Náchodská „A“, 5.
ZŠ Náchodská „B“, 6. ZŠ Pilníkov, 7. ZŠ Radvanice, 8. ZŠ R. Frimla „B“
Každý tým získal diplom a věcnou cenu, prv-

ní tři umístění získali navíc ještě pohár. Titul
Nejlepší hráč získala Radka Korbelářová, Kristýna Holubcová, Matyáš Rada a Jakub Potoček. Nejlepšími brankáři tohoto turnaje jsou
Hana Soukupová, Andrea Románová, Petr
Bartoš a Ladislav Otmar.
Za tyto dva dny bylo odehráno celkem 42
utkání, které řídili zkušení rozhodčí, a nutno
podotknout, že se své práce zhostili na výbornou. Za zmínku stojí také počet branek,
které padly během turnaje. Po sečtení výsledků všech utkání se počet vstřelených branek
zastavil na neuvěřitelném čísle 326! V letošním ročníku Krkonošského florbalového poháru jsme měli možnost vidět 190 florbalových nadšenců z řad žáků a žákyň základních
škol, kteří podávali opravdu skvělé výkony.
Tímto bych chtěl poděkovat všem zúčastněným za předvedené výkony, přístup a vytvoření skvělé sportovní atmosféry, čímž velkou
měrou přispěli ke kvalitě turnaje.

Soutěž ve zpěvu
Tato akce na podporu a rozvoj hudebního nadání dětí má v Trutnově dlouholetou tradici.
Je určena dětem s hlubším zájmem o hudbu
a zpěv z řad žáků ZŠ, víceletých gymnázií, ZUŠ
a zájmových útvarů DDM a SVČ trutnovského
regionu. Ze školních kol postoupili vítězové
do okresního kola, kde ve dnech 25. a 26.
března 2014 předvedli svá pěvecká vystoupení odborné porotě. I když soutěž skončila
tímto kolem, letos poprvé mají vítězové další
šanci. Malí zpěváci, kteří se umístnili na prvních místech v II., III. a IV. kategorii, postoupí
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do mezinárodní soutěže „Česko zpívá“. Formou odměny jim bude zaplacen účastnický
poplatek v této prestižní soutěži a za podpory společenského centra UFFO umožněna
kvalitní nahrávka, která je pro účast v „Česko
zpívá“ podmínkou.
Výsledkovou listinu, fotografie a další informace najdete na www.svctrutnov.cz.
Obě soutěže jsou
spolufinancovány
Královéhradeckým krajem

Soustředění mažoretek
O víkendu na přelomu února a začátkem
března se na SVČ Trutnov uskutečnilo setkání mažoretek Dragons SVČ Trutnov a skupiny
polských děvčat, tanečnic, které reprezentovaly Młodzieżowy Dom Kultury polského
města Świdnica. Soustředění je jednou z aktivit mikroprojektu Trutnovský drak, Svídnický gryf. Jedenadvacetičlenná skupina dívek
se svými dvěma trenérkami přijela hlavně
proto, aby získala základní dovednosti vztahující se k mažoretkovému sportu. Páteční
program zahrnoval prohlídku města Trutnova, galerii Draka a také zbylo dostatek
času na sportovní aktivity v krytém plaveckém bazénu. Sobotní mažoretkový trénink
probíhal od rána v prostorách SVČ společně
s mažoretkami Dragons. Pod vedením zkušených trenérek Ivety Nývltové a Blanky Brojarové děvčata pilovala správné držení těla,
práci s hůlkou a pochod. Polské tanečnice
i mažoretky Dragons se navzájem předvedly se svou choreografií. Na závěr si děvčata
rozdala malé dárky a proběhlo společné
focení. V neděli dopoledne polská děvčata
odjížděla spokojená a plná zážitků domů.
Domníváme se, že děvčata navázala vzájemná kamarádství, trenérky si vyměnily zkušenosti. Naše mažoretky se již těší na brzkou
návštěvu v Polsku!

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

ZŠ R. FRIMLA FANDILA
NA LETNÉ
V rámci série soutěží „Moje olympiáda“, kterou
vyhlásil Český olympijský výbor u příležitosti konání ZOH 2014, žáci ZŠ R. Frimla získali hlavní cenu
- účast v Olympijském parku Soči – Letná 2014.
Ve středu 19. 2. 2014 byl připraven celodenní
sportovně zábavný program pro plný autobus
žáků. Děti si mohly vyzkoušet vybrané olympijské sporty pod vedením odborných asistentů.
Kompletní vybavení na jednotlivé aktivity bylo
zajištěno pořadateli.
Hned po příjezdu na Letnou byly všechny zúčastněné školy slavnostně přivítány ve vyhřívaném stanu určeném jen pro ně. Při svačině se
děti dozvěděly program sportovních aktivit,
který na ně čekal. Nejprve se žáci vrhli na běžkařský okruh, kde si mohli vyzkoušet jak klasic-

Studenti proti totalitě
V pátek 28. února jsem se s našimi nejstaršími
žáky a kolegyní Mgr. Danou Maršíkovou zúčastnila VIII. ročníku mezinárodního festivalu
proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa
Mene Tekel, který na různých místech Prahy
probíhal v týdnu od 24. února do 2. března
2014 a jehož letošní hlavní téma znělo „Studenti proti totalitě“.
Prožili jsme velice zajímavý den se silným emocionálním nábojem a řadou podnětů k zamyšlení. Připomenuty nám byly zločiny nacismu a
komunismu. Dopoledne jsme strávili v Městské knihovně v Praze na Mariánském náměstí,
kde jsme byli přítomni programu Svědectví
dcer politických vězňů. Na Ovocném trhu v galerii Karolina jsme si prohlédli mezigenerační
výstavní projekt, do něhož jsme se také úspěšně zapojili. Poté jsme se odebrali na Karlovo
náměstí do kina Mat, které nás svou atmosfé-

rou okouzlilo, i když nás v něm čekala tematika opět vskutku neveselá. Měli jsme tu čest
zhlédnout předpremiéru dvoudílného televizního filmu „Poslední cyklista“, zachycujícího
dramatický osud děvčátka z doby holocaustu,
za účasti tvůrců filmu i ministra kultury.
Vůbec celý den jsme trávili ve vybrané společnosti … s osobami s pohnutými životními
osudy, s těmi, kteří se jimi nechali inspirovat,
i s těmi, kteří se nám snaží temnou minulost
aktivně připomínat. Cítili jsme se rovněž jako
vážení hosté a dostalo se nám velice milého
a vřelého přijetí, za což děkuji zejména MgA.
Daniele Řeřichové a Mgr. Janu Řeřichovi, autorům projektu. Intenzitu celodenního prožitku
však nelze slovy zcela přenést.
Mgr. Kateřina Javůrková,
ZŠ pro žáky se SPU, Trutnov 3, Voletiny 1

Sport

kou techniku, tak i volný styl. Dopoledne se ještě
stihlo další sportovní stanoviště – ledová plocha
na hokej. Děti byly rozděleny do jednotlivých
družstev, ve kterých hráli zvlášť proti sobě dívky
a chlapci miniturnaj. Po skončení zápasů se ještě stihlo zafandit Ondřeji Bankovi před velkou
televizní obrazovkou. Poté už následoval oběd
a krátká pauza na odpočinek. Odpoledne si žáci
vyzkoušeli bruslařskou dráhu.
Náročný sportovní program byl ukončen vyhlášením zúčastněných škol, vybraní zástupci přebírali diplom na pódiu a odpovídali na otázky
moderátorů. Poté každý žák obdržel zlatou medaili za splnění všech připravených sportovních
aktivit a za účast v celorepublikové soutěži.
Vyvrcholením celého programu bylo povzbuzování a následná oslava vítězství Martiny Sáblíkové na trati 5 000 m.
Z celého sportovního programu byli všichni
nadšení. Společné fandění před velkoplošnou
obrazovkou a úspěchy českých sportovců byly
nádhernou závěrečnou tečkou nezapomenutelného dne.
Mgr. Milena Kočanová
zástupce ředitele

Fajntábory.cz - nabídka
táborů na léto 2014!
Zaměření: TANEČNÍ, SPORTOVNÍ, JAZYKOVÝ,
AIRSOFTOVÝ
Téma: CESTA KOLEM SVĚTA
Místo: Astra v Orlických horách
Doporučený věk: 6 - 16 let
Termíny a cena pro každé zaměření:
29. 6. - 5. 7. (7 dní) 2 900 Kč
29. 6. - 12. 7. (14 dní) 4 900 Kč
6. 7. - 12. 7. (7 dní) 2 900 Kč
10. 8. - 16. 8. (7 dní) 2 900 Kč
SLEVA za včasné přihlášky 400 Kč! Přihlášky
na: www.fajntabory.cz, fajntabory@email.cz
nebo na tel.: 739 670 790.
Za trutnovskou neziskovou organizaci
freedom agency o.s.
Tomáš Kout
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Malé florbalistky ze ZŠ
V Domcích jsou nejlepší
v kraji
Do haly v Předměřicích n. L. se sjely nejlepší
týmy Královéhradeckého kraje, aby změřily
své síly a bojovaly o postup do TOP 8 východ
Školského poháru České pojišťovny, určeného
pro 1. stupeň základních škol.
Velice zdařile si zde vedly florbalistky ze 3. – 5.
tříd ZŠ V Domcích, které za celý turnaj nepoznaly hořkost porážky a při celkovém skóre
39:10 jednoznačně zvítězily. „Rozjezd“ ovšem
nebyl úplně ideální – úvodní zápas ve skupině nabídl trutnovské derby se ZŠ Mládežnická. Děvčata z Domků trochu zaspala začátek
a v polovině poločasu prohrávala 0:2. Na konci
poločasu už ale na ukazateli svítilo skóre 2:2
a po skončení zápasu 4:2 pro Domky. Další dva
zápasy ve skupině měly poměrně hladký průběh. Bílé vlčice ze ZŠ a MŠ Jana Pavla II. Hradec Králové porazily 10:2 a Lvice Praskačka 9:0
a zajistily si postup do semifinále z 1. místa.
V něm na ně čekal tým dívek ze ZŠ Bernartice.
Florbalistky ze ZŠ V Domcích neponechaly nic
náhodě a po výhře 9:3 se radovaly z postupu
do finále, ve kterém opět narazily na ZŠ Mládežnická Trutnov. Děvčata se poučila z úvodního zápasu a již v 1. poločase prakticky rozhodla zápas (4:0). Ve druhém poločase si již jen
pohlídala vítězství 7:3.
ZŠ V Domcích reprezentovaly: Radka a Simona
Korbelářovy, Sandra Kučerová, Tereza Fuchsová, Běla Kejdanová, Zuzana Zavřelová a Veronika Sedláková.
-DF-

Turistický pochod
První jarní kilometry 2014
Klub českých turistů, odbor Trutnov, pořádá v sobotu dne 5. 4. 2014 31. ročník
turistického pochodu První jarní kilometry. Pro příznivce turistiky jsou připraveny
trasy cyklo i pěší. Start všech tras je z internátu SLŠ v Lužické ulici od 7.00 do 10.00
hod. Bližší informace a trasy jsou umístěny
na webu: www.kcttrutnov.com.

Trutnovská průmyslovka
pořádala krajské kolo ve šplhu
základních a středních škol
Dne 20. února 2014 se konal již šestý ročník
okresního a krajského kola ve šplhu základních
a středních škol Královéhradeckého kraje. Velkou cenu Trutnova ve šplhu organizačně od prvopočátku zaštiťují pedagogové ze Školního
sportovního klubu Sprint při Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101. O významu této
akce vypovídá přítomnost čestných hostů z řad
zastupitelů z krajského úřadu.
Do závodu se prezentovalo celkem 15 družstev.
O tituly krajských přeborníků přijelo bojovat
na sedm desítek dívek a chlapců. Chlapci ZŠ
kategorie IV. soutěžili ve šplhu na laně do výše
4,5 m bez přírazu nohou, start ze stoje. Dívky ZŠ
kategorie IV. závodily ve šplhu na tyči do výše
4,5 m s přírazem nohou, start ze stoje. Na chlapce SŠ kategorie V. čekal šplh na laně do výše
4,5 m bez přírazu nohou, start ze sedu. Pro dívky
SŠ byl připraven šplh na tyči opět do výše 4,5 m
s přírazem nohou, start ze stoje. Pro všechny
sportovce byla připravena čtyři soutěžní kola.
Do soutěže družstev se sčítaly součty dvou nejlepších časů tří nejrychlejších závodníků.
Jednotlivci i družstva bojovali o tituly krajských
přeborníků, poháry, medaile a věcné ceny. Vítězná družstva chlapců a dívek SŠ kategorie V. si
zajistila postup na finále Poháru AŠSK ČR, které
se bude konat 20. až 21. března 2014 v Holešově.
Akce byla financována z Programu podpory regionálních soutěží pro děti a mládež v Královéhradeckém kraji pro rok 2014. Soutěž podpořila
firma Tyco Electronics EC Trutnov, s.r.o., město
Trutnov, firma Nutrend, Vella Trutnov a Školní
sportovní klub Sprint při Střední průmyslové
škole Trutnov.
Tituly krajských přeborníků vybojovala družstva:
kategorie IV. dívky: ZŠ Trutnov Poříčí
kategorie IV. chlapci: ZŠ Bílá Třemešná
kategorie V. dívky: ČLA Trutnov
kategorie V. chlapci: SPŠ Trutnov
Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ředitel soutěže a garant akce

MEBYS Trutnov s. r. o.

Provozní doba
Pondělí – Pátek:
08:30 – 19:00 hod.
Sobota – Neděle:
dle aktuálního rozpisu, který naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/
Adresa: Na Lukách 463, 541 01 Trutnov, tel.:
499 811 337
Zimní stadion v březnu končí sezónu 20132014
Na konci března bude ukončena sezóna zimního stadionu. Historicky poprvé se v této
sezóně představilo návštěvníkům veřejné
bruslení s hokejkami a pukem, alternativní
čtvrteční bruslení s DJ a komponovaným programem. Školička bruslení přešla v této sezóně pod nového provozovatele sportovních
zařízení. HC BAK Trutnov se stalo mistrem
KLM a bojuje o postup zpět do II. ligy. Proběhl
zde již II. ročník Trutnovské brusličky i mezinárodní turnaj v curlingu VC města Trutnova.
Rychlobruslařské závody, karnevaly na ledě či
pronájmy pro bruslení v rámci tělesné výchovy, komerční pronájmy a PHL - to vše byl zimní stadion. V další sezóně se na Vás budeme
opět těšit. Kolektiv zimního stadionu.
Provozní doba sportovního areálu pro veřejnost
Pondělí – Pátek:
08:00 – 14:15 hod.
Čtvrtek:		
20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle: dle aktuálního rozpisu, který naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/

informuje

informuje

Adresa: Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, tel.:
499 814 655
Seriál sportovních aktivit
Dnes Vás budeme opět informovat o aktivitě, kterou lze provádět v našem sportovním
zařízení.

kardio-zóny i specializované stroje na posilování různých svalových partií i činky a jednoručky, to vše přehledně a na jednom místě.
Bar nabízí základní občerstvení a přidanou
hodnotou Vám bude příjemná a ochotná obsluha. Tak pokud nevíte co s volným časem,
když je Vaše ratolest právě na tréninkové jednotce a Vy sedíte a čekáte na konec, zkuste
třeba VH Fitness Na Nivách.
Provozní doba sportovního areálu
Pondělí – Pátek: 09:00 – 12:00 hod.,
15:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle: 09:00 – 19:00 hod.

VH FITNESS
Adresa: Na Lukách 432, 541 01 Trutnov, tel.:
499 817 100, 499 816 888

Historickým „nájemcem“ ve sportovním areálu Na Nivách je VH Fitness. Posilovací stroje,
velký prostor, rodinný přístup a především
lidé, kteří mají zájem o vše, co se okolo fitness
točí - to je tradiční posilovna Na Nivách. Fitness nabízí kromě klasických posilovacích strojů,

Zveme vás do krytého bazénu na „PÁTEČNÍ CACHTÁNÍ S VZP ZDARMA“ v termínech
18. 4. a 25. 4. od 13:00 do 17:00 hod. Během
akce si mohou návštěvníci bazénu nechat
zdarma změřit tělesné hodnoty nebo krevní
tlak. Měření je zdarma pro všechny klienty
bez rozdílu zdravotní pojišťovny. Vstupné je
zdarma pro klienty VZP.
Více informací o provozu krytého bazénu naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz.

Změny v provozu krytého bazénu:

Adresa: Na Lukách 465, 541 01 Trutnov,
tel.: správci areálu 603 483 887, 603 355 445
MĚSTSKÝ STADION - BIKE PARK
Bike Park se začátkem měsíce dubna bude
připravovat na převoz do haly zimního stadionu na jubilejní 10. ročník mezinárodního
Bike Hall Contestu. Vše vypukne v hale zimního stadionu, a to 24. 4. – 27. 4. 2014.

den
datum

důvod změny
provozních hodin

čas určený pro
veřejnost - bazény

čas určený pro veřejnost
sauny, fitness, solárium

Úterý
8. 4. 2014

Krajský pohár

5.45 - 16.00

19.00 - 21.00

dle stálého rozpisu

Čtvrtek
17. 4. 2014

Velikonoční prázdniny

5.45 - 13.00
14.00 - 17.00
19.00 - 21.00
Dětský bazén zadán
14.00 -15.00

dle stálého rozpisu

Pátek
18. 4. 2014

Velikonoční prázdniny

5.45 - 17.00

dle stálého rozpisu

Pondělí
21. 4. 2014

Velikonoční prázdniny

ZAVŘENO

19.00 - 21.00

ZAVŘENO

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov o. s.
www.lokotrutnov.cz
Atletika
Úspěšná halová sezona
Mladí atleti Loko Trutnov získali v hale na krajských přeborech celkem 25 cenných kovů. Vyvrcholením těchto závodů pod střechou bylo
MČR na konci února v Praze. A tam na vrcholové úrovni byli Trutnováci úspěšní. Celkově ze
6 startů to bylo 6x v TOP 10, Lada Pejchalová
byla dokonce bronzová na MČR žen a za týden na MČR dorostu. Česká výška dorostenek
je nejlepší v Evropě, v tabulkách drží 1., 5. a 8.
místo (Lada). Ta už stabilně skáče 175 cm, což
dokázala i na MČR. Další skvělý výkon v běhu
na 400 m, předvedl dorostenec Matěj Červený.
Nejprve z rozběhu postoupil do finále s druhým
nejlepším časem (51,07 s) a vylepšeným osobním
rekordem. Ve finále opět vylepšil OR na 50,51
s a na stříbro nebo bronz mu chybělo při mohutném finiši 0,11 a 0,08 s, takže to byla nepopulární bramborová. Přesto byla velká radost z velkého zlepšení času celkem o 0,94 s. Jeho o rok
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mladší kolega Honza Jankovič při své 3. čtvrtce
doběhl v rozběhu na 2. místě, též s vylepšeným
OR, a celkově skončil na 9. místě s časem 53,19
s. V desítce nejlepších čtvrtkařů tak měl Trutnov
jako jediný dva dorostence. Další OR si vylepšil
junior Martin Maršík ve skoku vysokém výkonem 191 cm a bral 10. místo. Ve výšce juniorek
byla ještě 8. Nikol Bošelová výkonem 157 cm.
První březnovou neděli pak v Úpici proběhlo
vyhodnocení Zimní běžecké ligy 2013-2014
a Loko Trutnov brala 5x zlato, 6x stříbro a 1x
bronz od nejmenších až po dospěláky.

JUDO
1. ročník mezinárodního turnaje v Banské
Bystrici
Judisté Lokomotivy Trutnov využili na poslední chvíli pozvání na 1. ročník mezinárodního turnaje Judo Grand Prix Banská Bystrica.
Turnaj, který zastřešovalo vojenské sportovní
centrum DUKLA, byl kvalitně obsazen. Judisté

informuje
z celého Slovenska, Maďarska, Ukrajiny, Čech
a Polska bojovali na čtyřech tatami (žíněnkách) v pěkné sportovní hale. Perličkou pro
malé judisty bylo zahájení turnaje slovenskou
reprezentantkou a medailistkou z OH Anastázií Kuzminovou, která se s dětmi fotila
a podepisovala.
Trutnovskou Lokomotivu reprezentovali
mladší žáci Adam Bohutínský, Vojtěch Vach
a Radek Gottwald. V silné konkurenci obstál
pouze Gottwald. Ve své kategorii mláďata
do 41 kg měl deset soupeřů. Postupem tabulkou se potkával pouze se Slováky. Celkem
bojoval čtyřikrát. Všechny soupeře porazil
před časovým limitem a vybojoval zlato!

Stolní tenis
Na Regionálním přeboru staršího žactva
ve stolním tenise, který se uskutečnil dne
pokračování >>
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19. ledna 2014 v sokolovně ve Velkých Svatoňovicích, získali starší žáci Lokomotivy
Trutnov dvě bronzové medaile. První vybojoval ve dvouhře starších žáků Jáchym
Drašar, Adam Dotlačil se umístil na 5. – 8.
místě z 15 účastníků. Přeborníkem regionu
Trutnov se stal Petr Bartoš z TJ Tatran Hostinné.
Druhou bronzovou medaili za celkové 3.
místo získali společně naši hráči ve čtyřhře
starších žáků, prvenství i tentokrát patří oddílu TJ Tatran Hostinné zásluhou dvojice Petr
Bartoš a Matěj Klimenta.

Kuželky
Dorost úspěšně zakončil základní část první ligy
V posledním utkání základní části porazil
trutnovský dorost družstvo SK Kosmonosy 4:0 ve svém nejlepším výkonu sezóny
a v konečné tabulce ho jen horší skóre dělí
od 1. místa.
Více o úspěších trutnovských kuželkářů naleznete na: www.lokotrutnov.cz/oddily/kuzelky

Plavání
Od čtvrtka 3. dubna 2014 začínají v krytém
bazénu nové kurzy plavání rodičů s dětmi.
Přihlášky u pana Mošny (603 441 334) nebo
na místě v 17.00 hod.
Od pondělí 24. 3. 2014 začínají v krytém bazénu
v Trutnově nové kurzy „Plavání kojenců a batolat”. Veškeré informace a přihlášky na tel.
737 954 140 (Kateřina Fikejsová) nebo e-mailu
fikejsova@lokotrutnov.cz. Více na: http://www.
lokotrutnov.cz/plavani-kojencu-a-batolat
Nabídka příměstských táborů:
2. ročník jezdeckého příměstského tábora
Termíny: 21. – 25. 7. 2014, 4. – 8. 8. 2014
Více na: www.lokotrutnov.cz/oddily/jezdectvi
nebo na tel. 733 571 433
29. ročník příměstského sportovního tábora
„Léto s Lokomotivou“
Termíny: 18. 8. 2014 – 22. 8. 2014, 25. 8. 2014
– 29. 8. 2014
Více na: http://www.lokotrutnov.cz/nase-akce/
leto-s-lokomotivou nebo na tel. 603 383 285

Nabídka opuštěných psů
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře
přes most a doprava), tel.: 603 872 653
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Úplnou nabídku útulku včetně podrobnějších
informací najdete na webových stránkách
města: http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy
Od 1.1. 2013 můžeme (v případě volné kapacity) fungovat i jako hotel pro 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.
Pro případné dárce finanční hotovosti
máme č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční banky v Trutnově.
Jiří Hejna
odbor životního prostředí

13-099

BIKE HALL CONTEST – 10. ročník
Jeden z nejstarších a největších závodů BMX
a MTB v ČR s jezdci z celé Evropy s názvem
Bike Hall Contest odstartuje svůj jubilejní 10.
ročník 24. - 26. 4. 2014 na zimním stadionu
v Trutnově. Bike Hall JAGERMESISTER after
party s DJ´s, Yakuza Street Jam, TOP finále
PRO-BMX riders, prodejní stánky a mnohem
více Vás čeká na jubilejním 10. ročníku BHC.
Bike Hall Contest se již od roku 2004 řadí
mezi jeden z největších indoor bikových akcí,
a to nejen v České republice. Tři dny plné nejlepšího parkového ježdění v multifunkčním
parku, který se každý rok mění. BHC je tradičně velice dobře a početně obsazeným i navštěvovaným závodem a řadí se mezi stěžejní

bikové akce. Přes 1 500 diváků a téměř 200
riderů z celého světa jsou toho jasným důkazem. Doprovodný program ve formě exhibic
či doplňkových závodů, jako je Street, Big Air
Jam, Dirt Jump a Flat land, jsou jen důkazem
pestrosti tohoto mezinárodního závodu. Svůj
věhlas si tento závod ve světě potvrdil v roce
2012, kdy ho navštívila jedna z největších
hvězd BMX, a to Daniel Dhers (Venezuela).
Nejúspěšnějším jezdcem Bike Hall Contestu je
Michal Beran (ČR), kterému se podařilo v nabité konkurenci již 5x zvítězit. Závod dává
šanci nejen „PRO“ jezdcům, ale i začínajícím
riderům v kategirii „HOBBY“, a to nejen v kategorii BMX, ale i MTB.

14-023
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