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UFFO JE KRAJSKOU STAVBOU DESETILETÍ
Nejkrásnější stavbu desetiletí v Královéhradeckém kraji vybírali lidé v týdenní anketě,
kterou 3. února vyhlásil server iDNES.cz. Vítězství a s ním tento hrdý titul získalo trutnovské
společenské centrum Uffo, kterému čtenáři
poslali 713 hlasů. Vybírali z deseti navržených
staveb, z nichž se všech devět dalších nachází výhradně v krajském městě: terminál hromadné dopravy v Hradci Králové (217 hlasů),
výukové centrum lékařské fakulty ve FN Hradec Králové (175 hlasů), Studijní a vědecká
knihovna v Hradci Králové (171 hlasů), nový
areál Univerzity Hradec Králové (107 hlasů),
budova akutního příjmu s heliportem ve FN
Hradec Králové (73 hlasů), sídlo Krajského úřadu v Hradci Králové (58 hlasů), koupaliště Flošna v Hradci Králové (13 hlasů), budova České
pojišťovny v Hradci Králové (9 hlasů) a Domov
důchodců v Novém Hradci Králové (7 hlasů).
Společenské centrum Uffo je moderní kulturní
prostor, jenž se v rámci České republiky pyšní
výjimečnou variabilitou svých uspořádání. Netradiční název nese na počest trutnovského ro-

dáka – literáta a politika Uffo Horna. Od září
roku 2010, kdy bylo slavnostně otevřeno, se
zde pořádají klasická i alternativní divadelní
představení, koncerty širokého žánrového rozpětí, plesy, kongresy a další kulturní a společenské akce. Jevištní a hledištní část, která byla
vytvořena na základě návrhu doc. Miroslava
Meleny, autora pražské Archy či českobudějovické Baziliky, lze uspořádat do pěti základních variant – divadlo, aréna, konferenční sál,
koncertní sál a plesový sál. A tak, sedíte-li například v kavárně, se můžete během několika
minut ocitnout v koncertním sále, aniž byste
změnili souřadnice. Velmi inspirativní a velkoryse působící je rovněž prostor Galerie Uffo,
která návštěvníkům představuje především
současné výtvarné umění. Zanechat vůz je
možno v podzemním parkovišti, dobrou kávu
či víno si lze objednat v Kaffé Horn. Prostranství před budovou na náměstí Republiky zdobí
sousoší Smečka od prof. Michala Gabriela.
Ing. Veronika Svobodová
Libor Kasík

Foto: Miloš Šálek
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Setkání ve Staré radnici
ve znamení 40 let Klubu
železničních modelářů
Kulaté výročí svého trvání oslavil trutnovský klub milovníků modelové železnice již
v loňském roce. Významné jubileum bylo
však ještě jednou připomenuto 17. února,
kdy se s členy klubu setkali představitelé
města v historických prostorách Staré radnice. Starosta Mgr. Ivan Adamec předal
předsedovi klubu panu Jiřímu Novotnému pamětní plaketu, symbolický finanční
dar a také malý věcný dárek, který si bude
moci prohlédnout i veřejnost, a to nejspíš
už na nejbližší výstavě klubového kolejiště. Je to model známé lokomotivy Brejlovec, který byl nedávno uveden na trh renomovaným rakouským výrobcem ROCO.
Pamětní list obdržel z rukou starosty
města také zakládající člen a dlouholetý bývalý předseda klubu pan Jiří Beran.
Výstavy železničních modelů a kolejišť
v Trutnově vznikly na základě právě jeho
iniciativy. Pan Beran je držitelem titulu
mistra republiky, dvou druhých a jednoho třetího místa v mezinárodních soutěžích MOROP. V roce 1978 byl vyhlášen
nejlepším sportovcem Svazarmu, jeho
žáci pravidelně získávali nejlepší ocenění
na mistrovstvích republiky. Pan Jiří Beran
je po celou dobu existence klubu jeho
kronikářem a dosud je nepostradatelným hybatelem klubových aktivit.
Ing. Veronika Svobodová

Výuka ČVUT v Trutnově
Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze
nabízí svým studentům možnost absolvovat studium bakalářského studijního
programu Elektrotechnika, energetika
a management na externím pracovišti
v Trutnově. Studijní program se otevírá
v prezenční i kombinované formě, projektové předměty a bakalářskou práci
bude možné realizovat v úzké spolupráci
s trutnovskými firmami.
Proč studovat ČVUT, Fakultu elektrotechnickou v Trutnově?
Budete blíž svému bydlišti v příjemném
prostředí.
Trutnov nabízí levnější ubytování a můžete navíc získat ubytovací stipendium.
Vaše studium bude zaměřené na reálnou výuku průmyslových projektů.
Během studia se seznámíte s fungováním
významných regionálních podniků.
Po absolutoriu naleznete snadno zaměstnání v oboru ve svém regionu.
Co můžete od studia očekávat?
Stejné standardy výuky, studijní nároky
a požadavky na studenty jako na fakultě
v Praze.
Kvalitní výuku a vysoce kvalifikovaní učitele.
Moderní posluchárny a učebny vybavené
kvalitní audiovizuální a výpočetní technikou.
Po úspěšném absolvování bakalářského
programu možnost pokračování v navazujícím magisterském studiu.
Kdo může studovat v Trutnově?
Každý student, který bude přijat k prezenčnímu či kombinovanému studiu na
Fakultě elektrotechnické ČVUT do 1. ročníku bakalářského studijního programu
Elektrotechnika, energetika a management a v „Prohlášení“ k přihlášce uvede,
že chce studovat v Trutnově.
Na místě bydliště nezáleží!
Přihlášku i prohlášení najdete na http://
www.fel.cvut.cz/prestudent/trutnov.html
Kde výuka probíhá?
Výuka probíhá v prostorách Základní
školy, V Domcích 488, Trutnov.
Partnery ČVUT pro studium v Trutnově
jsou:
Univerzita Hradec Králové, město Trutnov, ABB, ZPA Smart Technology, MicroTherm CZ.
Inovace výuky ČVUT v Trutnově je realizována v rámci operačního programu „Vzdělávání pro konkurenceschopnost“ a organizačně ji zajišťuje Inovacentrum ČVUT. Více
na www.inovacentrum.cvut.cz/trutnov
Další informace:
Eva Fialová
+420 224 353 055
fialova@inovacentrum.cvut.cz
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Kanalizace Bojiště
V letošním roce začne očekávaná stavba
kanalizace v lokalitě Bojiště. Po třech letech se nám až nyní podařilo zajistit od
státu část finančních prostředků tak, aby
nebyla hrazena jen z městské pokladny.
Vlastní stavební práce začnou 1. dubna
a ukončení prací je podle smlouvy stanoveno do 13 měsíců od zahájení prací.
Na základě výběrového řízení se zhotovitelem stavby stala firma BAK stavební společnost, a.s., Trutnov, projekt zhotovila firma
Ing. Vlastimil Novotný - Vodohospodářská
kancelář Trutnov. Celkové náklady stavby
jsou téměř 36 mil. Kč, z toho dotace činí
24,7 mil. Kč.
Pro občany města znamená realizace stavby také jistá omezení, a to především v dopravní obslužnosti lokality, protože hlavní
část nově budované kanalizace je vedena
po místních komunikacích. Největším dopravním opatřením potom bude objížďka
do Dolníků přes Volanov a Dolce. O těchto
opatřeních budou obyvatelé předem informování přímo v místě prostřednictvím stavební firmy.
Součástí stavby jsou veřejné části kanalizačních přípojek k jednotlivým objektům.
Veřejná část domovní přípojky je ta část,
která je vedena po veřejném prostranství,
a hradí ji město. Z toho vyplývá, že veřejná
část přípojky je ukončena na hranici soukromé parcely (dané zpravidla plotem).
Takzvanou soukromou část domovní přípojky – tedy tu, která vede po soukromém
pozemku, si musí vybudovat vlastník příslušné nemovitosti na vlastní náklady.
Vybudování veřejných částí kanalizačních
přípojek umožní, aby se majitel nemovitosti mohl bezproblémově připojit na kanalizaci bez následného zásahu do již opravených povrchů veřejných komunikací.
Projekt na soukromou část přípojky si musí
zajistit stavebník sám. Podle informací stavebního úřadu v Trutnově bude pro přípojku kratší než 50 metrů postačovat územní
souhlas nebo územní rozhodnutí, pro přípojku delší než 50 metrů územní souhlas
a ohlášení stavby nebo územní rozhodnutí
a stavební povolení.
Je zapotřebí, aby si každý majitel soukromé nemovitosti včas a pečlivě ověřil polohu a hloubku současného vývodu splašků,
aby při vysazování veřejné části přípojky
byla její poloha, hloubka a směr zvoleny optimálně a následné napojení bylo
snadné a bezproblémové. Zahájit stavební
práce na soukromých přípojkách mohou
jejich majitelé tehdy, až budou mít k tomu
nezbytné povolení, připojení na veřejnou
síť se může uskutečnit až po dokončení výstavby kanalizačních řadů a veřejných částí
přípojek.
Je nutno dodat, že do splaškové kanalizace mohou být svedeny pouze vody splaškové, nikoliv vody srážkové. Důvodem je
to, že veškerý objem splašků bude následně přečerpáván na městskou kanalizaci.
Srážkové vody proto musí být striktně vyčleněny mimo tuto přípojku a likvidovány
přímo na pozemku (zásakem, využitím
pro zálivku apod.).

Pro lepší vysvětlení trasy i průběhu výstavby zveme všechny občany lokality,
kteří budou výstavbou dotčeni, do malého
sálu Městského úřadu v Trutnově (suterén
budovy), a to ve středu 7. března v 16 hodin, kde budou přítomni zástupci odboru
rozvoje města, projektant i zástupce dodavatelské firmy.
V případě jakéhokoliv dotazu ke stavbě
kanalizace v lokalitě Bojiště včetně nahlédnutí do projektové dokumentace stavby
se můžete ještě obrátit na odbor rozvoje
města a ÚP Městského úřadu v Trutnově,
a to v úřední dny od 8.00 do 17.00 hod.,
v ostatní dny od 8.00 do 14.30 hod.
Závěrem bych ráda požádala občany města
o toleranci a trpělivost v průběhu této jistě
velmi náročné stavby.
Ing. Hana Horynová
místostarostka

Matriční události a občanské
obřady v roce 2010
V Trutnově se narodilo celkem 688 dětí
(v roce 2009 to bylo 814 dětí), trutnovských
dětí se narodilo 331 (o 30 méně než v roce
2009), z tohoto počtu bylo 168 chlapců
a 163 děvčat, 105 trutnovských dětí se narodilo mimo Trutnov.
V minulém roce bylo uzavřeno celkem
135 manželství, z toho bylo 7 sňatků církevních. V roce 2009
bylo uzavřeno
170 sňatků.
V roce 2010 zemřelo v Trutnově 434 lidí
(v roce 2009 to bylo 484 lidí), trutnovských
občanů zemřelo 234, z toho 131 mužů
a 103 žen. Mimo Trutnov zemřelo dalších
41 občanů.
Do Trutnova se přistěhovalo 475 nových
obyvatel (2009 to bylo 491) a odstěhovalo
se 616 obyvatel (2009 to bylo 515). Trutnov
měl k 31.12. 2010 celkem 30 984 obyvatel,
v roce 2009 to bylo 31 069, tj. –85 obyvatel.
Posláním komise pro občanské záležitosti jsou především návštěvy starších občanů města při životních jubileích 80, 85,
90 a více let, organizování malých slavností vítání dětí do života, oslavy jubilejních
sňatků a podílí se na předávání maturitních vysvědčení a výučních listů.
V uplynulém roce bylo při životních jubileích
navštíveno 454 občanů s blahopřáním a malým dárkem, v roce předchozím to bylo 383
jubilantů.
Při vítání dětí do života bylo do pamětní
knihy zapsáno celkem 270 dětí (2009 to
bylo 251 dětí). Touto cestou bych chtěla
poděkovat paní Aleně Tommové, majitelce
fotoateliéru v radnici, za věnované fotografie z těchto slavností. Poděkování patří rovněž Střední zdravotnické škole v Trutnově,
jejíž studentky při těchto akcích pomáhají,
a mateřským školám v ulici Gorkého, Žižkova, V Domcích, Tkalcovská a Novodvorská,
které připravují kulturní vystoupení.
Devět manželských párů se zúčastnilo Stříbrných podvečerů – oslavy 25 let společného života (stříbrná svatba). V obřadní síni
se konaly 4 zlaté svatby – 50 let společného
života a 2 diamantové svatby – 60 let společného života.
Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel

Mateřské centrum KAROlínka
Březen 2011
Náchodská 359
www.mckarolinka.cz
Pravidelný provoz
Pondělí

8:00 - 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
8:00 - 9:00 Hudební stavebnice pro
děti 5 – 6 let (housličky)
10.00 Cvičínek – cvičení rodičů
s dětmi (popl. 10,- Kč)
12:30 Čteníčko – pohádka po
obědě
17:00 - 18:00 Hudební stavebnice

Úterý

8:00 - 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
10:00 Zpívánky – rytmické písničky s kytarou a hudebními
nástroji
10:00 - 11:00 Angličtina pro dospělé
– konverzace
12:30 Čteníčko – pohádka po
obědě
17:00 - 19:00 Odpolední volná herna

Středa

8:00 - 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
10:00 Zpívánky – rytmické písničky s kytarou, tanečky
12:30 Čteníčko – pohádka po
obědě
15:15 - 16:15 A-školička – angličtina pro
děti
16:30 - 17:30 Hudební stavebnice

Čtvrtek

8:00 - 14:00 Maminky s kojenci, těhotné
15:45 - 16:45 Břišní tance
17:00 - 18:00 Cvičení PILATES pro pokročilé

Pátek

8:00 - 14:00
10:00
12:30

Volná herna pro maminky
s dětmi
Výtvarná dílna (popl.
10,- Kč)
Čteníčko – pohádka po
obědě

Nabízíme možnost objednání oběda, buď přímo v MC,
nebo do 7. hodiny téhož dne na tel. 737 858 535. Jídelní lístek naleznete na našich webových stránkách
www.mckarolinka.cz.

středí k harmonickému rozvoji a nenásilnému začlenění do malého dětského kolektivu. Více informací
na tel. 737 33 56 51.
PILATES pod vedením lektorky Markéty Slavíkové.
Každý čtvrtek od 17 hod. S sebou ručník a sportovní
oblečení, prosíme o potvrzení případné neúčasti na
tel. 777 210 251.
KURZ PATCHWORKU, info tel. 775 105 149,
605 545 160 (začátečníci).
KURZ ŠITÍ PANENEK Z OVČÍ VLNY, info pí Bartoňová,
tel. 606 171 014.
ANGLIČTINA PRO DOSPĚLÉ - každé úterý od 10 do
11 hod. Konverzace pro středně pokročilé.
HUDEBNÍ STAVEBNICE - netradiční výuka základů
hudby prostřednictvím lidových písní a zhudebněných říkadel. Vhodné jako samostatné hudební
vzdělání, později možné doplnit výukou hry na další
hudební nástroje. Výuka probíhá v malém kolektivu
dětí v počtu 6 – 10.
První informativní schůzka zdarma, výuka každou středu a pondělí. Kontakt: D. Tvrdíková,
603 150 473, draagon@centrum.cz
Aškolička - angličtina pro nejmenší (3 - 6 let). Hra,
používání všech smyslů, řeči těla a poslechu angličtiny jsou hlavní cíle výuky, které dětem pomohou
vytvořit si pozitivní přístup k jazyku. Podpoří zájem a zajistí motivaci. Každou středu od 15.15 do
16.15 hod.
Kurz výroby šperku, malování na hedvábí a polštářků, výroba zvířátek z ponožek – kdykoliv na požádání během provozu MC.
PŘIPRAVUJEME:
JARNÍ BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
Termín: 11.4. – 15.4. 2011
Pondělí 9 - 17 hod.
příjem
Úterý
9 - 16 hod.
prodej
Středa
9 - 16 hod.
prodej
Čtvrtek
9 - 12 hod.
prodej
Pátek
9 - 16 hod.
výdej
Pro příjem noste pouze čisté sezonní dětské a těhotenské oblečení. Max. 90 ks/osoba. Manipulační poplatek 2 Kč za kus. Nabízíme možnost zapsání věcí
předem. Více informací tel. 737 33 56 51.
Břišní tance aneb pravidelné setkávání s orientálním tancem. Cena dle ceníku pobytného v MC. S sebou pohodlný oděv na tanec.

Pravidelně dle Vašeho zájmu si u nás můžete dopřát
příjemnou RELAXAČNÍ MASÁŽ či KOSMETIKU – objednávky v MC.

DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ:
Všechny naše pořádané kurzy, cvičení apod. jsou
přístupné široké veřejnosti, nejen maminkám na
mateřské dovolené!
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu
poskytuje Š. Linková, tel. 737 335 651.

NABÍZÍME:
HLÍDÁNÍ DĚTÍ - ideální pro ty, kteří hledají pro své
milované dítě tetu na hlídání a s tím vhodné pro-

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková
Ing. Hana Cinková

společenská rubrika
Matriční události v lednu 2011

Poděkování

V lednu se v Trutnově narodilo celkem 48 dětí, z toho
bylo 17 dětí trutnovských, 8 chlapců a 9 děvčat.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 39 lidí, z toho bylo
22 našich občanů, 9 mužů a 13 žen.
Byly uzavřeny 2 sňatky.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily
při životních jubileích celkem 35 občanů s kytičkou
a malým dárkem. Všem jubilantům ještě jednou blahopřejeme.
Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel

Chtěl bych touto cestou poděkovat komisi pro občanské záležitosti za blahopřání k mému životnímu
jubileu. Tím víc si vážím toho, že mě navštívila paní
Volfová a předala mi kytičku. Byl jsem mile překvapen a potěšen. Ocenil jsem, že nejsem jenom hlas ve
volbách, ale že naše město na své občany myslí i ve
všedním životě. Ještě jednou děkuji.
Vladislav Bucek

Pozvánka na stříbrné podvečery
Komise pro občanské záležitosti města Trutnova
připravuje tradiční setkání manželských dvojic,
které v tomto roce oslaví 25 let společného života.
Srdečně zveme všechny zájemce o toto setkání
a prosíme, aby se přihlásili na matrice Městského
úřadu v Trutnově, Slovanské nám. 165, nebo telefonicky na čísle 499 803 325, e-mail: ouhrabkova@
trutnov.cz, do konce dubna 2011.
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Vážení klienti,
Centrum pro zdravotně postižené Trutnov nabízí možnost výpůjčky rehabilitačních a kompenzačních pomůcek
za mírný poplatek. Z naší nabídky uvádíme např. mechanický vozík, toaletní vozík, sedačku do vany a další.
Najdete nás na adrese:
Centrum pro zdravotně postižené Trutnov, Horská 5/1
(budova bývalého OÚ – naproti autobusovému nádraží), 3. patro, č. dveří 440, tel. 499 813 032.
Úřední hodiny
Po a St
8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Út a Čt
8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Pá
8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.
Věra Stasiňková
vedoucí CZP

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního stylu na setkání u tématu: LÁSKA JAKO ŽIVOTNÍ STYL – 1, o budování pozitivních postojů,
pevných svazků a spokojeného života.
7. 3. 2011 v 17.30 hod., budova CASD, ul. M.
Majerové 86/10 (za nemocnicí). Ochutnávky.
Témata na r. 2011: 4. 4. Láska jako životní
styl – 2, 2. 5. Přátelství - základ duchovního
zdraví, 5. 9. Cvičení s Magdou, 3. 10. Léčíme
se potravinami, 7. 11. Imunita a životní styl,
5. 12. Předvánoční koncert. Více na: http://
ceskesdruzeni.cz/sbory/trutnov

Zvířátka v zimě
Děti z mateřské školy "Delfínek" v Gorkého
ulici v Trutnově nemyslely v této vydařené
zimě jen na radovánky na sněhu, ale i v letošním roce neporušily tradici a přinesly ve svých
batůžcích plno nejrůznějších dobrot zvířátkům do krmelce.
MŠ Delfínek
Trutnov

Nastala plesová sezona
V MŠ Srdíčko se 3.2. 2011 konal ples pro letošní absolventy třídy Sluníček. Děvčátka
i chlapci se oblékli do společenských šatiček
a obleků, nechyběly kravaty ani motýlci.
V 15.00 hod. odpoledne v prostorné a slavnostně vyzdobené tělocvičně vše začalo.
Promenáda, společná mazurka, polka, valčík
a další taneční kreace – to vše děti zvládly. Nechyběly ani společenské hry a soutěže doprovázené hudbou. K občerstvení dětí byly připraveny bohatě prostřené švédské stoly a na
závěr slavnostní losování tomboly. Radost
dětí a veselá nálada, to byla nejlepší tečka za
krásným odpolednem.
Velké poděkování zasluhují maminky, které
pro děti připravily bohaté pohoštění, a rovněž pan Dušánek, který celý průběh plesu
nádherně zdokumentoval.
Za všechna Sluníčka
učitelky Irena a Tamara

odbory městkého úřadu informují
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto bytů:
Trutnov – Havlíčkova čp. 6

/objekt na st. p. 7/1 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře
- kuchyň 4,00 m2, pokoj 28,00 m2, standardní
byt, číslo bytu 4, 3. podlaží. Součástí bytu je
WC + koupelna 6,80 m2, a sklep 3,24 m2. Topení etážové elektrické.
Měsíční nájemné: 2 168,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
3. 3. 2011 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22

/objekt na st. p. 26/1 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře
- kuchyň 28,80 m2, 1. pokoj 41,23 m2, 2. pokoj
27,38 m2, standardní byt, číslo bytu 4, 3. podlaží. Součástí bytu je WC + koupelna 4,80 m2,
předsíň 5,80 m2 , spíž 3,45 m2 a kůlna 4,35 m2.
Topení dálkové.
Měsíční nájemné: 5 975,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
3. 3. 2011 v 8.20 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. 69

/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře - kuchyň 33,14 m2, pokoj 34,39 m2, hala
15,60 m2, standardní byt číslo bytu 2, 3. podlaží.
Součástí bytu je WC 1,68 m2, koupelna 9,35 m2,
předsíň 9,79 m2 , spíž 7,52 m2, komora 6,88 m2
a půda 2,00 m2. Topení etážové elektrické.
Měsíční nájemné: 6 157,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
3. 3. 2011 v 8.40 hod. přímo na místě.
Výše uvedené 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.
Tiskopis na pronájem těchto bytů je k dispozici
na internetových stránkách, v inforecepci a na
bytovém oddělení MěÚ Trutnov.
Žádosti je možné podat do 4.3. 2011 do
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 8.3. 2011
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na majetkovém
odboru MěÚ, čís. dveří 409 (pí Illnerová
- tel. 499 803 282).
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

ROZPTYL - VSYP
Termíny rozptylů a vsypů v roce 2011 jsou:
28. května 2011
25. června 2011
3. září 2011
8. října 2011
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
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OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 1. schůzi dne
18. ledna 2011 přijala usnesení č. 2011-15/1,
kterým schválila záměr města obecně zveřejnit
*prodej
p. p. 410/6 (835 m2) v k. ú. Starý Rokytník za
min. kupní cenu 100,- Kč/m2 s tím, že náklady
spojené s převodem mimo daně z převodu
nemovitostí hradí kupující. Pozemek je dle
územního plánu veden jako zeleň s možností
zřízení zahrádky.

Katastrální mapy na uvedené pozemky a bližší informace poskytuje majetkový odbor
Městského úřadu v Trutnově, kancelář č. 411
ve 4. poschodí, telefonní číslo 499 803 285.
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky
nebo připomínky k uvedenému záměru. Tyto
adresujte na Městský úřad v Trutnově, majetkový odbor, Slovanské nám. 165, nejdéle do
29.4. 2011 včetně. Po zhodnocení nabídky
konečné rozhodnutí přísluší radě a zastupitelstvu města.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte
nejpozději do 29.4. 2011 do 12.00 hod. Obálky budou otevírány v kanceláři č. 411 dne
2.5. 2011 v 8.00 hodin. Žadatel, který podá
svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit se
otevírání obálek v termínu výše uvedeném.
Na obálku uveďte adresu s heslem:
„Pozemek Starý Rokytník“
k. ú. Starý Rokytník
„NEOTVÍRAT“
Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

OZNÁMENÍ

otevírání obálek v termínu výše uvedeném.

Rada města Trutnova na své 2. schůzi dne
31. ledna 2011 přijala usnesení č. 2011-111/2,
kterým schválila záměr města obecně zveřejnit

Na obálku uveďte adresu s heslem:
„REKLAMA“
čp. 73 Horská
„NEOTVÍRAT“

*pronájem
dvou bočních stěn domu čp. 73, ul. Horská, na
st.p. 527, v k.ú. Trutnov, k umístění reklamních plachet na dobu určitou 5 let za následujících podmínek:
- minimální nájemné je ve výši 500 Kč/m2 pohledové plochy/rok
- doložení souhlasného vyjádření DI Policie ČR
- doložení souhlasného vyjádření odboru výstavby MěÚ Trutnov
Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte
nejpozději do 31.3. 2011 do 12.00 hod. Obálky budou otevírány v kanceláři č. 411 dne
1.4. 2011 v 8.00 hodin. Žadatel, který podá
svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit se

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
Katastrální mapy na uvedené pozemky a bližší
informace poskytuje majetkový odbor Městského úřadu v Trutnově, kancelář č. 412 ve
4. poschodí, tel 499 803 286.
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky
nebo připomínky k uvedeným záměrům.
Tyto adresujte na Městský úřad v Trutnově,
majetkový odbor, Slovanské nám. 165, nejdéle do 31.3. 2011 včetně.
Po zhodnocení nabídek konečné rozhodnutí
přísluší radě města.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

V současné době město Trutnov nabízí
pronájem těchto nebytových prostor:
Na základě usnesení rady města v Trutnově pod
č.j. 2011-2/1 ze dne 18. 1. 2011 zveřejňujeme záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Palackého čp. 107

/objekt na st.p. č. 184 v kat. úz. Trutnov, část města Vnitřní Město/
Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové
výměře 18,80 m2 (1 prodejna 18,00 m2 a 1 výloha
0,80 m2).
Nebytové prostory jsou vhodné k provozování
prodejny, kanceláře nebo provozovny služeb.
Úvodní cena pro jednání:
2 190,- Kč/m2/rok
za kancelář a výlohu
1 095,- Kč/m2/rok
za provozovnu služeb
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na
vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Žádosti je možné podat do:
7. 3. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek:
8. 3. 2011 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 4 200,- Kč na účet města, vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620473, konstantní symbol
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce
úspěšného žadatele bude použita na úhradu
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany
žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené
obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan
Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16
Trutnov a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Palackého čp. 107, „NEOTVÍRAT“.

u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620476, konstantní symbol
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce
úspěšného žadatele bude použita na úhradu
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany
žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Žádost zašlete v zalepené obálce s adresou: MěÚ
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem:
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov
– Krakonošovo nám. čp. 129, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení Rady města v Trutnově
č.j. 2011-105/2 ze dne 31. 1. 2011 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Na Struze čp. 228

/objekt na st.p. č. 30/2 v kat. úz. Trutnov, část
obce Horní Předměstí/
Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové
výměře 21,96 m2 (1 místnost 20,48 m2 a 1 WC
1,48 m2).
Úvodní cena pro jednání:
1 375,- Kč/m2/rok
za prodejnu, kancelář
za provozovnu služeb,
685,- Kč/m2/rok
		
sklad
2
za WC
550,- Kč/m /rok
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude
povoleno provozování kasina, herny a sázkové
kanceláře.
Žádosti je možné podat do:
7. 3. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek:
8. 3. 2011 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov

Jedná se o nebytové prostory ve III. NP o celkové
výměře 32,70 m2 (1 kancelář 22,42 m2, 1 šatna
10,28 m2).
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení kanceláře firmy.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 1 500,- Kč na účet města, vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620474, konstantní symbol
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce
úspěšného žadatele bude použita na úhradu
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany
žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Žádost zašlete v zalepené obálce s adresou: MěÚ
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem:
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov
– Na Struze čp. 228, „NEOTVÍRAT“.

Úvodní cena pro jednání:
2 190,- Kč/m2/rok
za kancelář
685,- Kč/m2/rok
za šatnu

Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2011-106/2 ze dne 31. 1. 2011 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na
vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.

Trutnov – Dlouhá čp. 645

Na základě usnesení Rady města v Trutnově pod
č.j. 2011-109/2 ze dne 31. 1. 2011 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 129

/objekt na st.p. č. 92 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/

Žádosti je možné podat do:
7. 3. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek:
8. 3. 2011 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 5 700,- Kč na účet města, vedený

5

| Radniční listy | městské noviny | únor 2011

/objekt na st.p. č. 1413 v kat. úz. Horní Staré
Město/
Jedná se o nebytové prostory v novostavbě
v I. NP o celkové výměře 73,53 m2 (prodejna
45,80 m2, sklad 13,82 m2, šatna 9,20 m2, úklidová
komora 2,51 m2 a WC 2,20 m2).
Úvodní cena pro jednání:
2 190,- Kč/m²/rok
prodejna, kancelář
1 095,- Kč/m²/rok
sklad, provozovna služeb
685,- Kč/m²/rok
úklidová komora, šatna, WC
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na

vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Žádosti je možné podat do:
7. 3. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek:
8. 3. 2011 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 12 500,- Kč na účet města, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620475, konstantní symbol
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce
úspěšného žadatele bude použita na úhradu
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany
žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Žádost zašlete v zalepené obálce s adresou: MěÚ
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem:
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov
– Dlouhá čp. 645, „NEOTVÍRAT“.
Na základě usnesení rady města v Trutnově
č.j. 2011-137/3 ze dne 14. 2. 2011 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 148
/objekt na st.p. č. 89 v k. ú. Trutnov, městská část
Vnitřní Město/
Jedná se o nebytové prostory v I. NP o celkové
výměře 35,50 m2 (1 prodejna 30,00 m2 a 1 sklad
5,50 m2).
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře, provozovny služeb.
Úvodní cena pro jednání:
2 190,- Kč/m2/rok
za prodejnu, kancelář
1 095,- Kč/m2/rok
za sklad, provozovnu
		
služeb
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního inflačního nárůstu nájemného. Nájemce provede na
vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytového prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře.
Žádosti je možné podat do:
7. 3. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek:
8. 3. 2011 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 7 500,- Kč na účet města, vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620477, konstantní symbol
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce
úspěšného žadatele bude použita na úhradu
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany
žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165,
541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Jihoslovanská čp. 148,
„NEOTVÍRAT“.
pokračování >>

Na základě usnesení rady města v Trutnově
č.j. 2011-140/3 ze dne 14. 2. 2011 zveřejňujeme
záměr města pronajmout nebytový prostor:

Trutnov 3 – Lhota čp. 6 (restaurace)
/objekt na st.p. č. 11 v k. ú. Lhota u Trutnova,
obec Trutnov/
Jedná se o nebytové prostory o celkové výměře 411,35 m2 (1 restaurace 81,70 m2, 1 sál
158,90 m2, 1 jeviště 21,60 m2, 1 přísálí 18,50 m2,
1 šatna 8,80 m2, 1 chodba 13,00 m2, 1 chodba
+ WC 29,10 m2, 1 WC 10,70 m2, 1 sklep 12,00 m2,
2 místnosti 9,55 m2 a 16,50 m2, 1 výměníková stanice 15,00 m2 a 1 garáž 16,00 m2).
Nebytové prostory se pronajímají za účelem
provozování restaurace, případně i prodejny základních potravin.
Úvodní cena pro jednání: 33 600,- Kč/rok za
celý nebytový prostor
K nabízenému nájemnému za nebytové prostory
bude nájemci účtováno i nájemné za zařízení ve
výši 1 200,- Kč/rok + DPH dle aktuální sazby.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu neurčitou, včetně uplatnění meziročního inflačního
nárůstu nájemného. Nájemce provede na vlastní náklady úpravy nebytových prostor k požadovanému způsobu využití s tím, že v případě
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
nebytových prostor nájemci uhrazeno. Nebude
povoleno provozování kasina, herny, videoterminálu a sázkové kanceláře. Objekt je v současné době nabízen k prodeji.
Žádosti je možné podat do:
7. 3. 2011 do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek:
8. 3. 2011 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 3 400,- Kč na účet města, vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620478, konstantní symbol
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce
úspěšného žadatele bude použita na úhradu
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce
vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze strany
žadatele propadá kauce ve prospěch města.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165,
541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 3 – Lhota čp. 6, „NEOTVÍRAT“.
Žádosti je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby je 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.)
Žádosti je možno vyzvednout v Informační recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze zveřejnění, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trutnov,
č. dveří 409 (pí Veselá - tel. 499 803 283). Cenová
nabídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou
hodnotou.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost
dávat písemné připomínky a námitky, nejpozději však do doby možnosti podání žádosti, jinak
k nim nemusí být brán zřetel.
Na pronájem nebytového prostoru není právní
nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne
23.9. 2010 přijalo usnesení č. 2010-158/4, kterým
schválilo zveřejnění záměru prodeje novým obecným zveřejněním mimo „Zásady pro prodej“, bez
uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění nájemců
nemovitostí:

budova čp. 54 v ul. Spojenecká
(rodinný dům)
v k.ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí, v obci
Trutnov
na st.p. 294
248 m2
spolu se st.p. 294
248 m2
Minimální nabídková cena je 2 200 000,- Kč.
Jedná se o řadový třípodlažní objekt, který je částečně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdu.
V domě jsou dvě bytové jednotky a dva nebytové
prostory. V 1. NP se nachází nebytové prostory se sociálním zázemím, ve 2. NP jsou dvě bytové jednotky
o velikosti 1+1 a 2+1, které jsou vytápěny dálkově
pomocí radiátorů. Objekt je napojen na elektrický
proud, veřejný vodovod a veřejnou kanalizační síť,
rozvody tepla jsou rozvedeny z výměníku tepla, který
je umístěn v suterénu objektu. Technologické zařízení výměníkové stanice není součástí prodeje a je na
ně zřízeno věcné břemeno ve prospěch vlastníka této
technologie, spočívající v právu umístění a provozování výměníkové stanice v budově čp. 54.
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 3629458, konst.
symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Spojenecká čp. 54“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské
nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 4.4. 2011
– 12.00 hodin.
Náležitosti nabídek:
Nabídka musí být písemná, v zalepené obálce s vyznačeným heslem a musí obsahovat:
- jméno a příjmení žadatele, datum narození, adresu trvalého pobytu v souladu s údaji v občanském
průkazu, podpis žadatele (v případě manželů údaje a podpisy obou), u právnické osoby její přesnou
identifikaci s přiloženou kopií živnostenského listu,
příp. kopií výpisu z obchodního rejstříku,
- číslo bankovního účtu žadatele pro vrácení kauce,
- telefonický kontakt,
- výši nabízené kupní ceny a způsob její úhrady,
- předpokládaný účel využití objektu,
- kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne
5. 4. 2011 v 8.00 hodin 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 (do 4.4. 2011 do 12 hodin).
Bližší informace poskytuje majetkový odbor Městského úřadu Trutnov ve IV. patře, kancelář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne
13.12. 2010 přijalo usnesení č. 2010‑232/5, kterým
schválilo zveřejnění záměru prodeje bytové jednotky č. 38/6 v domě čp. 38 na st.p. 308 Malé náměstí,
včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu a pozemku st.p. 308, v části města Střední Předměstí, v obci a k.ú. Trutnov, za nabídkovou
kupní cenu 740 624,- Kč. Bytová jednotka bude prodávána dle zákona č. 72/1994 Sb., v platném znění:

v domě čp. 38 Malé náměstí
(rodinný dům)
v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v části obce Střední
Předměstí

na st.p. 308
299 m2
spolu se st.p. 308
299 m2
podlaží 3. NP, číslo jednotky 38/6, velikost 3+1, podl.
plocha 180,2 m2, nabídková cena 740 624,- Kč
V domě jsou celkem čtyři bytové jednotky a dva nebytové prostory. Předmětem prodeje je bytová jednotka, která je obsazena nájemcem s přednostním
právem na nabytí bytové jednotky.
Nabídky s vyplněným formulářem „Nabídkový projekt“ se přijímají v zalepených obálkách s nápisem
„Neotvírat“ a heslem „38 Malé náměstí“ na adrese
MěÚ, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské náměstí
165, Trutnov 541 16. Formulář, vzor obálky a bližší informace obdržíte na majetkovém odboru v kanceláři
č. 408, telefon 499 803 279, 499 803 281.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je
složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 20 000,- Kč.
Kauce musí být složena bezhotovostním převodem
na bankovní účet města Trutnova, vedený u Komerční
banky, číslo účtu: 6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629471, konstantní symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. název právnické osoby. Kopie dokladu o zaplacení kauce
musí být přiložena k nabídkovému projektu.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluvní ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej nebude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude kauce vrácena zpět
po rozhodnutí Zastupitelstva města a bude vyplacena
na účet složitele. V případě neuskutečnění prodeje ze
strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města.
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši
a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení kauce
je třeba podat tak, aby byla k dispozici na určeném
místě pro příjem nabídek nejpozději v den před otevíráním nabídek do 12:00 hodin. Při odeslání poštou je proto třeba ze strany zájemce volit potřebný
předstih k zajištění služeb pošty. K záměru je také
možno podat připomínky nebo námitky písemným
podáním, nejpozději však do doby možnosti podání
nabídky (do 1.8. 2011 do 12 hodin).
Otevírání obálek bude provedeno dne 2.8. 2011
v 8.00 hodin, v malém sále Městského úřadu v Trutnově. Žadatelé mohou být přítomni.
Po vyhodnocení nabídek konečné rozhodnutí přísluší
Zastupitelstvu města Trutnova.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Příspěvky na opravu podloubí
Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání
28. 6. 2010 schválilo poskytování finančních příspěvků vlastníkům nemovitostí s podloubím, nacházejících se kolem Krakonošova náměstí v Trutnově. Metodika programu uvádí, že celková výše
příspěvku na opravu podloubí jedné budovy nesmí
překročit 40 % celkových nákladů této opravy,
poskytuje se jednou za 5 let a týká se především
předlažby, opravy kamenných prvků (sloupů,
ostění) a výmalby. Podrobnější informace mohou
zájemci získat na webu města Trutnova (www.trutnov.cz) v kapitole: Město Trutnov - Právní předpisy
- Řády, statuty, zásady - 2/2010, nebo osobně při
konzultaci na odboru rozvoje města, kde jim bude
vysvětleno, co je třeba učinit pro úspěšné získání
tohoto příspěvku. Termínem pro podání žádosti je
nejpozději 30. duben každého roku. Architektonické a stavebně-technické řešení opravy podloubí
kolem Krakonošova náměstí je popsáno ve studii
zpracované Ing. arch. Pavlem Tomkem, která je
k nahlédnutí na odboru rozvoje města a je pro žadatele závazná. Je též podkladem pro vydání závazného stanoviska památkové péče, o které musí
zájemce zažádat dříve, než svoji žádost o příspěvek
zkompletuje a odevzdá. V uplynulých dvou letech,
jak mohou obyvatelé a návštěvníci města posoudit, byly opraveny úseky podloubí u domů č. p. 15,
16, 22 a 23 a pokračovat se bude i v roce letošním.
V rozpočtu města je i tentokrát vyčleněna částka ve
výši 2 mil. korun, kterou lze pro tento účel využít.
Doufáme, že se najdou iniciativní majitelé domů,
kteří budou ochotni nejen zhodnotit svůj majetek,
ale s pomocí města zkrášlit i veřejné prostranství.
Odbor rozvoje města a ÚP

3 460 řidičů, kteří neodevzdali
svůj neplatný řidičský průkaz!
Městský úřad Trutnov více než jeden měsíc
poté, co skončila třetí etapa výměny řidičských průkazů – výměna řidičských průkazů
vydaných od 1. ledna 1994 do 31. prosince
2000, stále eviduje ve svém správním obvodu
3 460 řidičů, kteří si dosud nepožádali o výměnu řidičských průkazů, popř. neodevzdali
svůj neplatný řidičský průkaz na detašovaném pracovišti v Trutnově, ulice Horská 932
(areál Autostylu). V této souvislosti Městský
úřad Trutnov upozorňuje, že řidičské průkazy, které nebyly ve stanovené lhůtě vyměněny, pozbyly platnosti! Městský úřad Trutnov
proto vyzývá držitele neplatných řidičských
průkazů, a to i z předešlých etap výměn, aby
si splnili svoji zákonnou povinnost a odevzdali řidičské průkazy, jimž uplynula doba jejich
platnosti, na detašovaném pracovišti Městského úřadu Trutnov (§ 113 odst. 1 a § 118
odst. 1 zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na
pozemních komunikacích).

Řidič, který by řídil s neplatným řidičským
průkazem, by se dopustil přestupku proti bezpečnosti a plynulosti provozu na pozemních komunikacích, za což mu může být
v blokovém řízení uložena pokuta až do výše
2 000,- Kč, případně ve správním řízení pokuta od 1 500,- Kč do 2 500,- Kč. Pokud by si dále
řidič nesplnil svoji povinnost danou zákonem
a neplatný řidičský průkaz neodevzdal, dopouští se přestupku proti pořádku ve státní
správě, za což mu může být uložena pokuta
až do výše 30 000,- Kč.
Řidiči, kteří si své řidičské průkazy dosud nevyměnili, si mohou na výše uvedeném místě po
uhrazení správního poplatku 50,- Kč požádat
o vydání nového řidičského průkazu. S sebou
je nutné vzít platný doklad totožnosti (občanský průkaz), jednu fotografii 3,5 x 4,5 cm
a řidičský průkaz, kterému skončila platnost.
Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí správního odboru

MÍSTNÍ POPLATKY A NOVÁ PRAVIDLA PŘI JEJICH SPRÁVĚ
Poplatek ze psů
Koncem února nebo počátkem března obdrží nebo již obdrželi držitelé psů ve správním
obvodě Trutnova složenku na úhradu místního
poplatku ze psů. I když finanční odbor MěÚ
v Trutnově, jako správce tohoto poplatku, není
povinen tyto složenky zasílat, zatím tak činí
a považuje tuto službu za příspěvek ke zlepšení platební kázně občanů. Všechny místní poplatky, tedy i poplatek ze psů, jsou spravovány
jako daně a povinností poplatníka tedy je daň
(poplatek) si vypočítat a zaplatit ji v termínu
stanoveném obecně závaznou vyhláškou na
účet města. Variabilní symbol, který je jedinečným identifikátorem každého poplatníka,
a číslo účtu, na který se platba poukáže, získáte buď z dokladů o platbě v předchozím roce,
nebo dotazem na finančním odboru. V termínu do 15. března uhradí poplatek nebo jeho
část prakticky každý držitel psa, další splátky jsou stanoveny do 15. května, 15. srpna
a 15. listopadu, a to u sazeb, které jsou větší než 400,-- Kč ročně. Ale i tyto poplatky lze
uhradit jednorázově s termínem do 15. března. V případě, že poplatek ve stanoveném
termínu zaplacený není, vyměří jej správce poplatku platebním výměrem a poplatek může
zvýšit až na trojnásobek nezaplacené částky.
Pokud ani pak poplatník poplatek neuhradí, je
zahájeno vymáhací řízení vydáním exekučního
příkazu na jakýkoli příjem dlužníka. K základní částce je ještě nutné připočítat náklady řízení ve výši 500,-- Kč. Doba pro vymáhání činí
v současnosti 20 let.
Pro informovanost občanů uvádíme některé
sazby poplatku ze psů, tak jak jsou platné od
1.1. letošního roku:
na katastrálním území Trutnova, Horního Starého Města a Poříčí
- za prvního psa
v rodinném domě 200,- Kč
v obytném domě 1.500,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domě 1.500,- Kč
v obytném domě 2.100,- Kč
- u poživatelů důchodu*
za prvního psa
v rodinném domě 60,- Kč
v obytném domě 200,- Kč
za dalšího psa
v rodinném domě 300,- Kč
v obytném domě 300,- Kč
na katastrálním území Adamova, Babí, Bohuslavic, Bojiště, Libče, Lhoty, Nového a Starého
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Rokytníka, Střítěže, Studence, Voletin a lokalit
Nové Dvory a Zákoutí
- za prvního psa
v rodinném domě 60,- Kč
v obytném domě 150,- Kč
- za druhého a každého dalšího psa
v rodinném domě 150,- Kč
v obytném domě 210,- Kč
- u poživatelů důchodu*
za prvního psa
v rodinném domě 50,- Kč
v obytném domě 50,- Kč
za dalšího psa
v rodinném domě 150,- Kč
v obytném domě 150,- Kč
* za poživatele důchodu se pro účely tohoto
poplatku považují osoby, které pobírají invalidní, starobní, vdovský nebo vdovecký důchod
a ten je jejich jediným zdrojem příjmů, u manželských dvojic pobírají důchod oba z manželů,
dále se jedná o poživatele sirotčích důchodů.
Ohlašovací povinnost k poplatku ze psů splní
každý držitel psa do 15 dnů ode dne započetí
chovu psa, a to na předepsaném tiskopise, který
obdrží na městském úřadu nebo si jej nalezne
na internetových stránkách města Trutnova.
Poplatek se platí ze psů starších 3 měsíců. Pes
se přihlašuje zásadně v místě trvalého bydliště
jeho držitele, tedy ne v obci, kde má držitel chalupu, chatu, zahradu a pod., a počínaje letošním rokem zákon neumožňuje požádat o snížení poplatku z důvodu odstranění tvrdosti.
Od poplatku jsou osvobozeny osoby nevidomé, bezmocné a osoby s těžkým zdravotním
postižením III. stupně (dříve osoby s průkazem
ZTP/P) nebo osoby, kterým stanoví povinnost
držení a používání psa zvláštní právní předpis.
Dále se poplatek neplatí ze psů, kteří byli převzati z útulku (po dobu 3 let), kteří byli označeni mikročipem (po dobu 12 měsíců) a kteří
složili předepsané zkoušky z výkonu. Nárok na
každou slevu, tedy i pro poživatele důchodů, si
každý poplatník uplatní sám.
V případě, že poplatník přestane být držitelem
psa, oznámí tuto skutečnost do 15 dnů příslušnému správci místního poplatku. Nemůže tak
za něj činit ani lékař veterinární služby, ani případný nový držitel psa.
Příště: Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, ... a odstraňování komunálních odpadů.
Alena Troblová
vedoucí oddělení místních daní a poplatků

Upozornění a metodický návod
jak postupovat v případě úrazu
na místní a účelové komunikaci
Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám pokyn, jak si máte
počínat v případě, že dojde k úrazu na
pozemcích, které jsou v majetku města
Trutnova a tím k poškození zdraví, kde
musí být vyhledána lékařská pomoc. Dle
§ 26/3 a 7 a 27/3,5 a 6 zákona č. 13/1997
Sb., v platném znění, je vlastník komunikací místních, veřejných a chodníků povinen je udržovat v provozuschopném stavu
a je povinen zmírňovat následky povětrnostních vlivů. Další právní úprava v § 415
obč. zákoníku ukládá povinnost všem,
aby se chovali tak, že nebudou vytvářet
podmínky pro vznik škody na majetku,
zdraví a životě osob. Z toho tedy vyplývá,
že ne vždycky je za špatný stavebnětechnický stav komunikací a za jejich sjízdnost
a schůdnost na vině vlastník nemovitostí.
V první řadě, ve vlastním zájmu, je nutné
se pohybovat na komunikacích opatrně
a předcházet tak vzniku možného úrazu.
Tedy přizpůsobit svoji chůzi stavu a povaze komunikace.
Metodický pokyn
a) Vznik úrazu je poškozený (případně
blízký příbuzný) povinen neprodleně nahlásit (majetkový odbor MěÚ
Trutnov, č. dveří 422, pí Eva Žáková,
tel. 499 803 118).
b) V oznámení je poškozený povinen
uvést (přiložit)
- den a hodinu úrazu,
- místo úrazu a místo úrazu zdokumentovat (foto, nákres apod.),
- případné svědky úrazu – (jméno,
přesná adresa),
- vstupní zprávu o ošetření lékařem, místo ošetření.
c) Po ukončení léčebného procesu v kopii předat lékařskou zprávu a bodové
ocenění úrazu (vyplní praktický lékař).
d) Doložit další důležité informace a listinné materiály, které se vztahují
k úrazu.
e) Osoba, která je v pracovním poměru
k zaměstnavateli, doloží po skončení
pracovní neschopnosti kopii potvrzení o pracovní neschopnosti s ukončením a doložení ušlé mzdy.
Upozornění:
Na stránkách TST, s. r.o., se sídlem v Trutnově se nachází nařízení rady města
a plán zimní údržby ke zmírnění povětrnostních vlivů. Dále je uvedený plán
stabilně vyvěšen na vývěsce MěÚ v Trutnově.
Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

zprávy z města
Co se nám podařilo v roce 2010
Společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v ČR, o.s., Trutnov (SPMP ČR) hodnotí
uplynulý rok
Naše organizace má sídlo ve Dvoře Králové
n. L., ale působí v rámci celého bývalého okresu Trutnov. Díky tomu je naše členská základna
tvořena lidmi z různých částí tohoto regionu
a i námi pořádané akce se uskutečňují na různých místech. Tak jako v předchozích letech
jsme se zaměřili na pobyty a jednodenní akce
pro lidi s mentálním postižením.
Díky dotaci získané od města Dvůr Králové
n. L. jsme uskutečnili víkendový pobyt pro rodiče s dětmi ve Stanovicích u Kuksu, užili jsme
si výlety do aquaparku v Hradci Králové a mohli jsme nakoupit odměny pro sportovce při pořádání XVIII. ročníku republikového turnaje ve
stolním tenise v rámci Českého hnutí speciálních olympiád. Poprvé jsme se zúčastnili leteckého dne v Hradci Králové s názvem „Open
skies for handicapped 2010“, kde měli naši členové možnost proletět se letadlem, a to bezplatně. Příspěvek na dopravu na tuto akci nám
poskytla obec Dolní Brusnice. Jelikož nemáme
zaručeny dotace a příspěvky na činnost, snažili
jsme se získat peníze novými způsoby – jedním
z nich byly internetové stránky www.conasbavi.cz. Díky takto získaným prostředkům jsme
uskutečnili zimní pobyt ve Špindlerově Mlýně,
1. společenský ples pro naše členy žijící v rodinách i v okolních zařízeních sociální péče,
oslavili jsme Čarodějnice v Barevných domcích
v Hajnici a v neposlední řadě jsme mohli zopakovat velmi zdařilou integrační akci „Pohádkový les a zábavné odpoledne pro všechny“
v Havlovicích. Uspořádali jsme letní sportovně-rehabilitační pobyt ve Starém Městě pod
Sněžníkem a podzimní rehabilitační pobyt ve
Špindlerově Mlýně. Část finančních prostředků
na tyto pobyty byla získána díky dotaci Ministerstva zdravotnictví a Výboru dobré vůle
– Nadace Olgy Havlové. Pobytů se zúčastnilo
přes 100 lidí s mentálním postižením. Nezaměřujeme se jen na pobyty, ale máme zájem
i na tom, aby si naši členové zlepšovali svou tělesnou kondici a mohli se účastnit sportovních
akcí. Z dotace Konto Bariéry 77 jsme nakoupili
sportovní vybavení a získali finance na vstupy
do některých sportovních areálů.
Naše sdružení by nemohlo fungovat jen z dotací,
a tak bychom rádi poděkovali našim sponzorům:
JUTA, a.s., Dvůr Králové n. L., ABB, s.r.o., Praha,
MEKR´S, s.r.o., Úpice, INGENIRING Krkonoše, a.s.,
Trutnov, EAST MOP, spol. s r. o., Dvůr Králové
n. L., EPOS CZ, spol. s r. o., Dvůr Králové n. L.,
obec Havlovice a TJ Sokol Roprachtice. Děkujeme i všem drobným dárcům, kteří nám přispěli
finančními a hmotnými dary. V neposlední řadě
patří velké poděkování našim dobrovolníkům,
kteří věnují činnosti sdružení spoustu svého volného času bez nároku na finanční odměnu.
Rádi zpestříme a zpříjemníme nelehký život
i dalším lidem s mentálním či kombinovaným
postižením. Svoje aktivity chceme rozšířit
o akce pro děti mladšího věku, které žijí v rodinách. Pokud jsme Vás, milí rodiče, oslovili
a máte zájem o spolupráci, kontaktujte nás.
Rádi do svých řad přijmeme i další dobrovolníky, kteří nám pomohou se zajišťováním a vymýšlením různých akcí.
Pokud máte rádi tanec, můžete nám jednorázově přispět i Vy! Přijďte na „VIII. společenský
ples“, který pořádáme ve spolupráci s Diakonií
ČCE dne 5. 3. 2011 v Zábavním centru Zálabí.
Finanční výtěžek z této akce bude použit na
činnost pořádajících organizací. Lístky je možno zakoupit přímo v Diakonii ČCE, nebo na tel.
č. 607 153 682 u paní Bc. Jitky Punnerové.
Š. Grulichová, J. Punnerová
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Plán akcí Společnosti pro podporu
lidí s mentálním postižením Trutnov
pro rok 2011

Vynikající úspěšnost trutnovských
gymnazistů v mezinárodních
jazykových zkouškách

Aktuální info na www.spmp.cz.
Březen:
5. 3. - VIII. společenský ples, ZC Zálabí, Dvůr
Králové n. L., od 20.00 hod.
26. 3. - „Dopoledne plné vody“, Aquapark Hradec Králové
Duben:
19. 4. - „Chceme žít s vámi“, koncert v Praze
Festival „Patříme k sobě“, vystoupení taneční
skupiny Pistolníci, Semily
30. 4. – Čarodějnice, Barevné domky Hajnice
Květen:
Víkendový pobyt pro rodiče s dětmi
Návštěva ZOO pro méně pohyblivé členy
Červen:
Víkendový pobyt, Thámovky
Výstava fotokroužku v ZŠ V Domcích v Trutnově
Červenec - Srpen:
30. 7. – 12. 8. - Sportovně rehabilitační pobyt,
Losinka, Hrubý Jeseník
27. 8. - Pohádkový les a zábavné odpoledne
pro všechny, Havlovice, od 12.00 hod.
Září:
10. – 16. 9. - Podzimní rehabilitační pobyt
Říjen:
1. 10. - Magická drakiáda
15. 10. - „Dopoledne plné vody“, Aquapark
Špindlerův Mlýn
Listopad:
1. 11. - Haloweenská taneční zábava, ZC Zálabí, Dvůr Králové n. L., od 14.00 hod.
Celorepublikový turnaj ve stolním tenise se zahraniční účastí, Sportovní hala ZŠ Strž ve Dvoře
Králové n. L.
Prosinec:
17. 12. - Předvánoční bowling, Olymp Trutnov

Trutnovští diabetici
připravili na březen
Trutnovská územní organizace Svazu diabetiků ČR se mimo jiné stará i o zvyšování
znalostí o diabetu a životě s ním. Na měsíc
březen se nám podařilo zajistit přednášku
edukační sestry paní Marie Divišové z Poděbrad na téma „Racionální strava a význam
pohybu pro kvalitní život s diabetem“. Přednáška se bude konat ve středu 9. března od
15.00 v malém sále Městského úřadu v Trutnově. Paní Divišová přednesla tuto přednášku vloni v září v Pardubicích na celostátním
jednání předsedů územních organizací Svazu
diabetiků ČR a přednáška byla všemi přítomnými vysoce hodnocena. Byla přednesena velmi srozumitelnou a zajímavou formou.
Dále bychom Vám rádi představili novou edukační pomůcku „Konverzační mapy“. Edukace pomocí konverzačních map je zajímavá, zábavná a diabetikovi poskytuje ucelený
soubor potřebných informací. Srdečně zveme
nejen členy naší organizace, ale i ostatní diabetiky a další zájemce o tuto problematiku.
Těšíme se na setkání a věříme, že přednáška
přispěje k prohloubení vašich znalostí o diabetu a ke zlepšení života diabetiků.
Výbor územní organizace Trutnov Svazu diabetiků ČR

V letošním školním roce měli studenti Gymnázia Trutnov již pošesté příležitost skládat
mezinárodní jazykovou zkoušku City &Guilds
z anglického jazyka. Měli opět tu výhodu, že
zkoušky, které byly zajištěny ve spolupráci
s Univerzitou Hradec Králové, probíhaly přímo v budově gymnázia.
Začátkem prosince se těchto zkoušek zúčastnilo celkem 13 studentů, kteří konali
jak písemnou část, tak i ústní, obě na úrovni
B2 podle Společného evropského referenčního rámce. Naši studenti byli velmi úspěšní,
všichni prospěli. 12 studentů ze jmenovaných
13 prospělo alespoň v jedné části s vyznamenáním, čtyři dosáhli vyznamenání v obou částech. Dvě dívky složily ústní zkoušku dokonce
na úrovni C1.
Mezinárodních certifikátů, které studenti v těchto dnech z Londýna obdrželi, si velice váží, neboť
jim poskytnou určité výhody v přijímacím řízení
na vysoké školy a budou i dobrou devizou v budoucnu při hledání zajímavého povolání.
Od roku 2005, kdy byly tyto zkoušky organizovány na naší škole poprvé, získalo certifikát
City &Guilds celkem 86 studentů trutnovského gymnázia.
Možnost složení mezinárodní jazykové zkoušky (kromě City &Guilds v angličtině se mohou
naši studenti realizovat také v rámci německého jazyka složením zkoušky ZertifikatDeutsch)
je zajímavým bonusem, který umocňuje již tak
bohatou vzdělávací nabídku Gymnázia Trutnov a zajímavým způsobem rozšiřuje našim
absolventům možnosti budoucího uplatnění.
(pp, ps)

Klub zájmové činnosti „Eldorádo“
při ZŠ Mládežnická 536, Trutnov
NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
I. běh – Horní Bradlo
Termín: 2. 7. – 16. 7. 2011
Věková kategorie: 5. – 9. třída
Cena poukazu: 3.100,- Kč
Hlavní vedoucí: Michal STRNAD
Zaměření: …: Nag Hammádí 2011 :…
Toto je rozhodnutí senátu zbytku galaktických
planet. Po mnohá staletí obyvatelé bezvýznamné
a nerozměrné planety Země z galaxie Mléčná dráha vypouštěli neúnosné množství toxického odpadu do vesmíru, aniž by měli povolení galaktického
Impéria. Tím Impérium zesměšnili a urazili. Veškerým zdrojem energie života této planety je hvězda
Slunce. Senát rozhodl zastínit tuto hvězdu do té
doby, než na Zemi pohasne veškerý život … Zbývá
nám jen čtrnáct dnů, tři hodiny a čtyřicet osm minut na odvrácení všedestrukční katastrofy!
CTRL + ALT + Delete
II. běh – Horní Bradlo (dříve III. běh)
Termín: 30. 7. – 13. 8. 2011
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 3.100,- Kč
Hlavní vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ
Zaměření: TATANKA – návrat ke kořenům
Malý Tatanka žije již pár let v civilizovaném světě. Necítí se tu však moc dobře, a tak se stůj co
stůj potřebuje dostat mezi „své“. Mezi INDIÁNY!
pokračování na straně 10 >>

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje
Jarní ples
Srdečně zveme všechny naše příznivce,
partnery, rodiče a veřejnost na tradiční jarní
ples, který pořádá SVČ Trutnov již čtvrtým
rokem. Tentokrát se bude konat 5.3. 2011
od 20.00 hod. ve společenském centru UFFO
v Trutnově.
Celým večerem Vás bude provázet sympatický moderátor Aleš Javůrek a k tanci a dobré náladě bude hrát skupina GENY ze Rtyně
v Podkrkonoší.
Hostem večera je profesionální jezdec MTB
Petr Kraus - trojnásobný Mistr světa a pětinásobný mistr České republiky v Bike Trialu
se svou show. Petr Kraus je nejznámější český
Bike Trialista. Jezdí od svých 9 let. Mezi jeho
největší úspěchy patří trojnásobný titul Mistra světa a pětinásobný titul Mistra České republiky v Bike Trialu. Je známý svými extrémními kousky, jako je jízda na hraně střechy

mrakodrapu v Brazílii nebo zdolání Žižkovské
věže v rekordním čase.
V programu dále uvidíte předtančení v podání tanečníků BeneDanceArtTeamu z Trutnova s ukázkami standardních a latinskoamerických tanců, vystoupení taneční skupiny
Defect de-ice s tanečními styly street dance
a řadu vystoupení členů tanečních skupin SVČ
Trutnov:
Střepy - družstvo mažoretek, vystoupení
s hůlkami pod názvem „Number One“,
Rodeo - country step,
Ice Dancers - street dance,
Uprockers - break dance.
Na jedenáctou hodinu večerní je připraveno
slosování bohaté tomboly.
Předprodej vstupenek od 1. 2. v recepci SVČ
Trutnov nebo v recepci UFFO.

V neděli 6. února ve večerních hodinách nás po boji s těžkou nemocí opustil
dlouholetý spolupracovník a kamarád
s velkým srdcem Ivan Demeš.
Velkou část svého života věnoval činnosti s dětmi. Vedl je k lásce k přírodě,
úctě k tradicím a poctivé práci. Svého
„náčelníka“ kmen Orlíků miloval a respektoval.
Všem nám bude moc chybět!

Nabídka táborů
Lovci mamutů - příměstský tábor
Termín: 7. - 11. 3. 2011 (jarní prázdniny)
Místo: SVČ Trutnov
Barevný týden - příměstský tábor
Termín: 1. turnus 11. - 15. července 2011
2. turnus 22. - 26. srpna 2011
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 34 12 08

Taneční tábor

Velikonoční keramika
Kurz keramiky pro děti i dospělé nabízí
možnost vlastnoručně si vyrobit dekoraci z keramiky, inspirovanou jarem.
Kurz sestává ze dvou částí. První bude
věnována modelování (cca 2 hod.), ve
druhé se vypálené výrobky naglazují
a dokončí (cca 1,5 hod.).
Termín: 1. lekce v pondělí 14. března
2011 od 17.30 hodin (rozsah cca 2 hodiny)
2. lekce bude dohodnut s účastníky (rozsah cca 1,5 hodiny).
Místo: keramická dílna SVČ Trutnov
Pomůcky: pracovní oděv, přezůvky, plátno 50 x 50 cm, nožík, hadřík, starší igelitový ubrus
Cena: 350,- Kč/obě lekce
Lektor: Jana Babková
Kontakt: Lenka Drápalová, tel.: 731 610 519,
e-mail: drapalova@svctrutnov.cz
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Forma tábora je rozdělena podle věku
účastníků na příměstský a pobytový.
Příměstský: pro věk 7 - 9 let
Termín: 18. - 22. července 2011
Pobytový: pro věk 10 - 15 let
Termín: 16. - 23. července 2011
Kontakt na vedení tábora:
Mgr. Marie Nováková, tel.: 723 003 202

Indiánské léto
Termín: 13. - 27. srpna 2011
Místo: Táborová základna BOKOUŠ
Vlčkovice v Podkrkonoší
Kontakt na vedení tábora:
Josef Khol, tel.: 731 610 518

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

Tatanka není nikdo jiný než VNUK samotného
Vinnetoua. Oprostit se od věcí moderního života
nebude jednoduché, ale Tatanka se svými kamarády jistě dokáže navázat na dobrou pověst
svého dědečka.
III. běh PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 1., 4., 7. a 8. 7. 2011
Čas: denně od 8.00 do 16.00 hodin
Věková kategorie: 6 – 10 let
Cena poukazu: 850,- Kč
Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ
Zaměření: Pohádkové prázdniny
I v letošním roce nabízíme první prázdninové dny
plné výletů do přírody i za památkami. Kromě
celodenních výletů – pěšky i vlakem, Vás budou
čekat různé soutěže, sportování a možná i nějaké
překvapení … Neváhejte a přidejte se k nám!
Přihlášky na všechny tyto tábory si můžete vyzvednout v KZČ „Eldorádo” od úterý 1. 3. 2011
od 7.30 hod. Bližší informace získáte na
tel. 499 859 956 nebo na eldorado@zsmltu.cz
u pracovníků KZČ.

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ Mládežnická 536, Trutnov 2
(vchod vedle I. stupně, za Kauflandem)
Zájmové kroužky pro děti i dospělé – podrobnosti se dozvíte na našich stránkách www.zelvicka.webnode.cz
PRAVIDELNÝ PROVOZ 9 – 12 h (s možností zůstat i po 12. h)
7. - 11. 3. ZIMNÍ POBYT V DOLNÍM DVOŘE - volná místa
13. 3. KARNEVAL - "HVĚZDA, CO SE NEZDÁ",
16 – 18 h
Hry a soutěže s taneční školou BONIFÁC ze Rtyně
v Podkrkonoší. LÍSTKY V PŘEDPRODEJI!
14. - 17. 3. BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A POTŘEB
- přijímáme oblečení, obuv, sportovní potřeby
a potřeby pro děti, hry a hračky
- pouze věci čisté a zachovalé
- ceny zaokrouhlené na desítky, za každý neprodaný kus 2,- Kč
- seznam věcí výhodou (každá položka na samostatný řádek) – seznam si můžete stáhnout na
stránkách školy - ke každému kusu připočítáme
10 % z ceny
- volné herny jsou vašim dětem k dispozici, můžete si tak v klidu vybírat
- oblečení máte možnost si vyzkoušet
PONDĚLÍ 9 – 18 h - příjem věcí
ÚTERÝ
9 – 18 h - prodej
STŘEDA 9 – 12 h - prodej
ČTVRTEK 9 – 18 h - výdej neprodaných věcí
(nevyzvednuté věci budou věnovány na charitu)
ZIMNÍ OBUV, OBLEČENÍ A VYBAVENÍ NEPŘIJÍMÁME!
Po dobu konání bazaru VOLNÉ HERNY V PROVOZU! BUDULÍNEK - zrušen, cvičení a zpívání
proběhnou!
13. 4. 2011 PRODEJ NOVÉHO OBLEČENÍ A HRAČEK, 9 – 17 h
- prodej dětského nového oblečení, vše co k očekávanému létu patří - trička, kraťasy, tepláky,
plavky, potřeby k vodě ...
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI - pro těhotné!, 10 – 11.30 h
NEJBLIŽŠÍ TERMÍNY PŘIPRAVOVANÝCH KURZŮ:
BŘEZEN - 7. 3., 14. 3., 21. 3.
DUBEN - 4. 4., 11. 4., 18. 4.
KVĚTEN - 9. 5., 16. 5., 23. 5.
ČERVEN - 6. 6., 13. 6., 20. 6.
- ve třech výukových lekcích kurzu se budoucí
maminky seznámí s moderními poznatky a významem správné manipulace, která bude hlavní
náplní praktických cvičení
- kurz je určen pro budoucí maminky v 8. a 9. měsíci
těhotenství
- bližší informace u lektorky kurzů: Mgr. Iva Bolehovská - tel. 605 414 719 - brzla@seznam.cz
LETNÍ ŽELVIČKOVÝ TÁBOR - 13. - 17. 6. 2011
- více informací na stránkách Želvičky
- výdej přihlášek od 1. 3. 2011
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pohledy do minulosti
Život Trutnova v druhé polovině 18. století
Po třech prohraných válkách Rakouska s Pruskem o Slezsko v 1. polovině 18. století se nechtěli Marie Terezie a Josef II. smířit se ztrátou
této hospodářsky významné země. Ta byla od
14. století trvalou součástí Českého království. Změnit situaci mohla v budoucnu jen
další válka, ale už s jinou rakouskou dvousettisícovou armádou, prošlou nyní už řádným
výcvikem, lépe vyzbrojenou a se schopnými
veliteli, jako byl Leopold Josef Daun, který
se vyznamenal v bitvě u Kolína 1757. Zlepšovala se i zdravotnická péče. V této době při
nedostatečném léčení zraněných vojáků jich
umíralo více v lazaretech než přímo na bojišti.
Pro vojáky vysloužilé věkem a zraněním (vojenská služba byla v zásadě doživotní, v praxi
tak do 50 let) se už zakládaly nemocnice a invalidovny. Přibývání dětí, budoucích vojáků,
ulehčilo nařízení Marie Terezie o povolování
vojenských sňatků. Zlepšila se i péče o osiřelé
vojenské děti, kterým byla dána možnost vyučení v řemeslnických dílnách.

jenské služby. Napravit to měl císařský patent
z 10. března 1770 o provedení „soupisu duší,
dobytka a očíslování domů“, prováděný nyní
už zodpovědně správními a vojenskými úřady.
Předtím se v monarchii uvádělo na 18 milionů
obyvatel – v Čechách 2 265 862, na Moravě
1 417 423 a v části Slezska dosud pod rakouskou nadvládou 199 680. Oproti předchozímu
„sčítání“ se nyní zjistil skutečný počet obyvatel
vyšší o více než jeden milion.
Císař Josef II., chtěje se osobně přesvědčit
o skutečné situaci své říše, projížděl osobně
jednotlivými kraji. Na Trutnovsko zavítal už
podruhé 12. října 1771. Provázeli ho hrabě
Nostitz, osobní lékař, kancelista Krecht a osobní strážci. Druhý den pobytu se zúčastnil mše
svaté v novém, ale ne ještě zcela dostavěném
kostele Narození Panny Marie. Po celou dobu
jeho pobytu ve městě tvořili jeho čestnou stráž
trutnovští ostrostřelci. Ti ho také doprovázeli
při odjezdu z města do Vrchlabí.

Změnil se také přežitý způsob doplňování vojáků tradičním verbováním a povinnost měst
a vesnic dodávat určitý počet rekrutů, např.
jeden voják na 150 domů ve městě. Počty vojáků byly dány počtem obyvatel jednotlivých
zemí monarchie. Bylo proto nutné zjistit demografickou situaci Rakouska. První sčítání
lidu v roce 1754 mělo poskytnout vládě opravdový stav obyvatelstva. Při dřívějších soupisech
podplacení vrchnostenští úředníci často vykazovali nižší počty poddaných schopných vo-

Císař si při své návštěvě velmi pozorně všímal
i strategického postavení trutnovské krajiny
a zamýšlel i opevnění této oblasti výstavbou
kasáren v Trutnově a v Náchodě. Jeho celkové
dojmy však tenkrát byly dost skličující: „Stát
zatím neumírá, ale je jeho morální smrtí,
jestliže ubývá populace, pozemky pustnou,
dobytka ubývá, obchod vázne, kontribuce je
nemožné sehnat, důchody se menší, poddaní
hladoví …“
Antonín Just

s p o rt
Úspěšný rok 2010 pro trutnovský powerlifting
Rok 2010 byl pro trutnovský powerlifting
velice úspěšný. Klub Powerlifting Trutnov se
od roku 2008, kdy byl založen, rozrostl ze tří
základních členů na dnešních 35. V roce 2010
nastoupila na různé soutěže v České republice i v zahraničí převážná většina jeho členů,
a to celkem k 80 startům na 10 soutěžích.
Největší zastoupení měl trutnovský klub na
Mistrovství světa GPC 2010, kde se stal i nejúspěšnějším domácím klubem co do zisku
medailí. Ani na dalších soutěžích se trutnovští
lifteři neztratili a přivezli řadu cenných umístění i výkonů. Za rok 2010 tak získali 13 titulů
mistra světa a 3 tituly mistra Evropy.
Mimo dobrých umístění dosáhli trutnovští zástupci i dalších úspěchů souvisejících s liftem.
V trutnovském klubu je 6 rozhodčích s národní licencí. Libor Hurdálek v roce 2010 úspěšně složil zkoušky mezinárodního rozhodčího
GPC a v prosinci 2010 byl valnou hromadou
zvolen prezidentem České asociace silového
trojboje. Trutnov se tak začíná stávat jedním
z významných center českého liftu. O postavení Trutnova svědčí i fakt, že SK Powerlifting Trutnov byl opět pověřen pořádáním
Mistrovství České republiky v silovém trojboji
v roce 2011.

Zmíněné mistrovství pak proběhne ve dnech
2. a 3. dubna 2011 na ZŠ Komenského. Ke konci
ledna již bylo přihlášeno 72 startujících, a soutěž tak musí být rozdělena na dva dny. Za domácí klub nastoupí do soutěže 20 závodníků.
Uvedený počet startujících potvrzuje fakt, že
lifteři se do Trutnova rádi vracejí, protože u nás
je vždy výborná atmosféra, která dovede závodníky motivovat, a závody tak skutečně žijí.
Detailní informace naleznete na stránkách:
www.czechpowerlifting.cz,
www.trutnovpowerlifting.wgz.cz
-lh-

Takto zahajoval MČR v roce 2010 starosta města Trutnova
Mgr. Ivan Adamec.

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

informuje

www.lokotrutnov.cz

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Plavecká škola
Aktuální plavecké kurzy najdete na:
http://www.lokotrutnov.cz/plavecka-skola/
nabidka-kurzu
Saunování kojenců, batolat a dětí společně
s rodiči
Od září probíhá kurz saunování kojenců, batolat a dětí společně s rodiči. Saunovat se můžete každou středu od 10.00 do 11.00 hodin.

ODDÍLY

AQUAROBIC v krytém bazénu
Pod vedením vyškolených instruktorek proniknete do tajů vodního prostředí. Kurz je
vhodný pro muže i ženy všech věkových kategorií. Cvičení při hudbě ve vodě má posilovací, protahovací a hubnoucí efekt, zatěžuje
rovnoměrně všechny svalové partie a omezuje zatížení kloubů.

Provozní doba krytého bazénu
KRYTÝ BAZÉN (8 drah) + dětský bazén - provozní doba pro veřejnost
(pondělí - pátek 8.00 - 13.00 pro veřejnost vyhrazena min. 1 dráha)
05.45 - 8.00

Úterý
Středa
Čtvrtek
Pátek

05.45 - 8.00
14.00 - 17.00
05.45 - 8.00
15.00 - 16.30
05.45 - 8.00
14.00 - 17.00
05.45 - 8.00
13.00 - 17.00
10.00 - 11.00
11.00 - 20.00
plavání těhotných
9.00 - 10.00 Nudi    10.00 - 18.00

Sobota
Neděle

14.00 - 16.00

18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 AQUAROBIC
19.00 - 21.00
19.00 - 21.00
19.00 - 21.00
19.00 - 21.00

Pondělí

Změny v provozu krytého bazénu
Pondělí
7.3. 2011

Jarní prázdniny

Úterý
8.3. 2011

Jarní prázdniny

Středa
9.3. 2011

Jarní prázdniny

Čtvrtek
10.3. 2011

Jarní prázdniny

Pátek
11.3. 2011

Jarní prázdniny

Sobota
26.3. 2011

Župní přebor

05.45 - 12.00
08.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
13.00 - 14.00 (důchodci)
14.00 - 19.00
17.00 - 19.00 (2 dráhy obsazeny)
19.00 - 20.00 Aquarobic
05.45 - 13.00 14.00 - 21.00
08.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
17.00 - 19.00 (4 dráhy obsazeny)
05.45 - 13.00
08.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
14.00 - 15.00 (důchodci)
15.00 - 21.00
17.00 - 19.00 (2 dráhy obsazeny)
05.45 - 13.00 14.00 - 21.00
08.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
17.00 - 19.00 (2 dráhy obsazeny)
05.45 - 21.00
08.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
17.00 - 19.00 (4 dráhy obsazeny)
12.00 - 20.00

NAŠE AKCE:
JARNÍ PRÁZDNINY S LOKOMOTIVOU
- příměstský sportovní tábor
Plavecká škola a plavecký oddíl TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV v období jarních prázdnin, tzn. 7.3. až 11.3. 2011 v čase od 7.30 do
16.00 hodin pořádá příměstský sportovní
tábor. Jedná se o sportovní akci - k dispozici
budou veškerá sportovní zařízení Lokomotivy
(bazén, sauna, zimní stadion, tělocvična, horolezecká stěna, fitbox a jiné). Více čtěte na
www.lokotrutnov.cz

56. ročník Krkonošské 70
Lyžařský běžecký závod, jehož start se koná
19.3. 2011 ve SKI areálu Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně, se řadí mezi nejtěžší běžecké
amatérské závody v Evropě. Na Krkonošské
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Dětský bazén
k dispozici
Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn
Sauna + fitness
beze změn

70 se již 55 let schází sportovci, aby změřili své
síly nejen s nástrahami krkonošského pohoří
a jeho nevyzpytatelným počasím, ale především sami se sebou, a prověřili tak týmového
ducha, který je v 5členné skupině základním
stavebním kamenem.
Rok 2010 nám přinesl malé jubileum v podobě 55. ročníku, který odstartoval starosta
Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Závod se vyznačoval slunečným a přitom velmi mrazivým počasím, které se mísilo s občasnými sněhovými
přeháňkami a nárazovým větrem. Sníh byl
zmrzlý, trať velmi rychlá a velmi dobře připravená, což se ukázalo i v prestižní kategorii
muži na 70 km, kdy plzeňská hlídka USK CS
porazila soupeře z Police nad Metují pouze
o 24 vteřin.
Co nám přinese rok 2011 a 56. ročník K 70?
Pokud se to chcete dozvědět tak, neváhejte
a přihlaste se na tento závod.
Více na www.lokotrutnov.cz - naše akce

ORIENTAČNÍ BĚH:
Sezóna 2011 bude pro orientační běžce
z Trutnova náročná
Nad Trutnovem stále vládne zima, ale neuplynou ani dva měsíce a orientační běžci zahájí
novou závodní sezónu. Po té loňské, která
byla nad očekávání úspěšná, je laťka vysoko.
„Před loňskou sezónou jsme měli takový vysněný cíl, získat 10 medailí,“ říká trenér mládeže Pavel Petržela. „To, že jich nakonec náš
malý oddíl získá jedenáct, od nás nikdo nečekal,“ dodává. Právem se tak oddíl Lokomotivy Trutnov stal nejúspěšnějším klubem v ČR
a dokázal porazit takové oddílové velmoci,
jako je Hradec, Pardubice nebo Brno.
Více čtěte na www.lokotrutnov.cz

SJEZDOVÉ LYŽOVÁNÍ:
Velkou cenu ve sjezdovém lyžování vyhráli
Jan Čermák a Daniela Marková
Absolutními vítězi Velké ceny Trutnova a Pece
pod Sněžkou ve sjezdovém lyžování, v součtu
dvou víkendových závodů obřího slalomu, se
stali na sjezdovce Hnědý vrch Jan Čermák a Daniela Marková. Lánovský lyžař vyhrál sobotní
závod a v neděli skončil čtvrtý, závodnice ze
Studence nenašla v Krkonoších přemožitelku
po oba dny. Více čtěte na www.lokotrutnov.cz

SSMP:
Bronzová medaile z MČR v klasickém lyžování speciálních škol
Ve dnech 14. - 15. 1. 2011 se uskutečnilo MČR
v klasickém lyžování. Reprezentanti našeho
oddílu patří mezi pravidelné účastníky této
akce a jinak tomu nebylo ani v letošním roce.
Více čtěte na www.lokotrutnov.cz

ŠACHY:
5. VC Královéhradeckého kraje v šachu pro
chlapce a dívky do 16 let
Šachový oddíl při TJ Lokomotiva Trutnov ve spolupráci se ZŠ Náchodská, Trutnov 3 pořádají Velkou cenu Královéhradeckého kraje v šachu pro
chlapce a dívky do 16 let. Turnaj se uskuteční
v sobotu 5.3. 2011 v ZŠ Náchodská 18, Trutnov
3. Turnaje se mohou zúčastnit i neregistrovaní
mladí šachisté, proto využijte této mimořádné
příležitosti a přihlaste se. Hraje se ve 4 různých
kategoriích, přijedou i hosté z Polska
Krajské kolo přeboru škol v šachu
Už potřetí se družstvo ZŠ Trutnov 3 kvalifikovalo po úspěchu v okresním přeboru škol
na krajské finále. Všichni hráči této školy
jsou členy šachového oddílu při TJ Lokomotiva Trutnov. Jelikož navštěvují 2. a 4. třídu
základní školy, hrají v kategorii 1. stupeň ZŠ.
Více čtěte na www.lokotrutnov.cz

KUŽELKY:
Liga neregistrovaných v kuželkách
V Trutnově na kuželně v ul. Polská se hraje už
53. ročník Trutnovské kuželkářské ligy. V letošní sezóně se turnaje účastní celkem 42 družstev rozdělených dle výkonnosti do 4 lig. Družstvo je tvořeno vždy 3 hráči, nastupují v nich
i ženy. Průběžné výsledky mohou všichni zájemci sledovat na webových stánkách k tomu
zřízených: http://www.lntrutnov.ic.cz/
pokračování >>

VOLEJBAL:
Turnaj malých volejbalistek
V soboru 22. 1. byl v tělocvičnách Základní školy V Domcích sehrán turnaj dívek narozených v letech 1998 - 2000 ve volejbalu
čtyřčlenných družstev. Turnaje se zúčastnilo
celkem 10 družstev z Trutnova a východních
Čech. Po velikém boji získaly prvenství mladé,
nadějné volejbalistky z TJ Loko Trutnov "A"
před Jilemnicí "B" a Jilemnicí "A". Naše děvčata hrála v tomto složení: Denisa Jirásková,
Karolína Matějů, Nikola Pavlíková a Kateřina
Roubalová. Všem patří velká gratulace.

JUDO:
Trutnovští judisté - mláďata zvládli závodní
začátek roku 2011 velmi dobře
První kolo polabské ligy ve Velimi hostilo přes
160 dětí z osmnácti judo klubů z Čech. Mezi
silné týmy patřily především Litokan Litoměřice, Praha Vršovice, Plzeň - Hořovice, Mladá Boleslav, Hradec Králové a další. Konkurence byla
velmi silná. Více čtěte na www.lokotrutnov.cz

TURISTIKA:
První jarní kilometry
Odbor turistiky /KČT/ Lokomotiva Trutnov
ve spolupráci s Vyšší odbornou školou lesnickou a Střední lesnickou školou v Trutnově pořádá v sobotu 2. dubna 28. ročník turistického pochodu a 17. ročník cyklojízdy
První jarní kilometry. Start pro pěší trasy je
mezi 7.00 a 10.00 hod. a pro cyklotrasy mezi
7.00 a 9.00 hod. v internátu Střední lesnické
školy v Trutnově v Lužické ulici. Pořadatelé
zvou zájemce o zdravý pohyb i o kondiční
turistiku na pěší trasy o délkách 34, 29, 20
a 11 km a na cyklotrasy o délkách 60 a 30 km
na solidních terénech v okolí Trutnova.

Exotická Zumba Fitness
2,5 hodiny žhavého tance,
zábavy i exotiky
Přijďte ochutnat nádhernou kubánskou
atmosféru s kubánskou instruktorkou
Zumby Mailyn a kubánským tanečníkem
Sandorem. Oba budou tančit současně
na pódiu i mezi námi.
Kdy: 27. března 2011
Kde: Útulné a komorní prostředí sálu
Národního domu v Trutnově
Program: 12.45 - 13.00 hod. prezence
13.00 - 15.30 hod. Zumba s tanečníky s 15min. přestávkou
Cena: 350 Kč v předprodeji, 450 Kč na
místě akce (bude-li volné místečko)
Vstupenky jsou v prodeji ve Školní 154,
Trutnov nebo na hodinách Zumby každé
pondělí 17.30 - 20.00 hod. v tělocvičně
ZŠ kpt. Jaroše.
Příští akce: Víkend v Poděbradech
20. - 22. 5. 2011, 2 programy
Martina Francová, tel. 777 286 810,
www.k-studio.cz, fb zumba trutnov

Světový pohár Masters
2011 v Peci pod Sněžkou
Světový pohár FIS Masters 2011 v alpských disciplínách zavítá i v letošní sezoně do jednoho
z našich nejznámějších lyžařských středisek
Pece pod Sněžkou 19. - 20.3. 2011.
„Máme velkou radost, že mají tyto závody
v České republice takový úspěch. Celkově již
7. ročník, z toho čtvrtý v Peci, je toho jasným
dokladem,“ nechala se slyšet Iva Kárníková,
předsedkyně organizačního výboru a jednatelka pořadatele SJ SKI. „Stejně jako v letech
předešlých přivítáme i v této lyžařské sezoně
přes dvě stovky aktivních závodníků sjezdařů
prakticky z celého světa.“
Světový pohár FIS Masters je soutěž pořádaná téměř po celém světě, které se pravidelně
účastní okolo 10 000 aktivních závodníků. Záštitu pro jejich letošní klání opět poskytli ministr pro místní rozvoj pan Kamil Jankovský,
hejtman Královéhradeckého kraje pan Lubomír Franc a starostové měst Pec pod Sněžkou
a Trutnov pánové Alan Tomášek a Ivan Adamec. „Záštita poskytnutá ze strany ministra
české vlády, regionálních i místních politiků je
pro konání akce velmi přínosná a dokazuje, že
se jedná o akci nadregionálního významu. Bez
úzké spolupráce se zástupci Ski areálu Pec a
místních lyžařských oddílů, bez jejich technického zázemí a zkušeností bychom však nemohli tyto závody pořádat,“ prohlásila Kárníková.
O pořadatelství takto významných závodů totiž nerozhodují pouze náročné a skvěle upravené závodní tratě, ale i ostatní, městem a regionem podporované služby.
Sobotního slalomu a nedělního obřího slalomu se zúčastní více než dvě stovky závodníků
z více než 10 zemí světa. „Zkušenosti ukazují,
že obliba námi pořádaného závodu je natolik
veliká, že k nám neváhají přicestovat nejen
naši sousedé ze Slovenska, Polska a alpských
zemí, ale i zástupci lyžařsky exotických zemí,
jako je Španělsko, Norsko, Velká Británie, Chile, USA nebo Nový Zéland. Za Českou republiku pak tvoří „jádro reprezentace“ účastníci již
18. ročníku tradičního seriálu závodů Masters
v alpských disciplínách Pro Senior Tour,“ dodala Iva Kárníková.

ZUMBA s Renčou Petráňkovou
a Majkou Turociovou
„Dvojitá lekce“ v sobotu 26.3. 2011, tělocvična 1. ZŠ Gorkého (u letadla) Trutnov a můžete si vybrat, co vám více časově vyhovuje:
DOPOLEDNE
9:00 – 9:30
Prezence
9:30 – 11:30
Zumba
ODPOLEDNE
14:00 – 14:30
Prezence
14:30 – 16:30
Zumba
Renáta s Mariannou si pro vás připravily to
nejlepší ze zumby, to si nemůžete nechat ujít.
Vstupenky pouze v předprodeji za 180,- Kč.
Více informací a předprodej vstupenek na
naše akce pro vás zajišťuje Petra Janovská, tel.
721 451 977, http://petula.janovska.sweb.cz/
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Velká cena Trutnova ve šplhu
Pedagogové ze ŠSK Sprint při Střední průmyslové
škole Trutnov, Školní 101, uspořádali 7.2. 2011 třetí
ročník okresního a krajského kola ve šplhu družstev
základních a středních škol Královéhradeckého kraje.
Do závodu se prezentovalo celkem 15 družstev.
O tituly krajských přeborníků přijelo bojovat na pět
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 družstva. Pro družstva chlapců a dívek kategorie IV. bylo krajské kolo
konečné. Naopak týmy chlapců a dívek kategorie V.
si vítězstvím zajistily automatický postup na republikové finále o Pohár AŠSK ČR, které se uskuteční
31. 3. až 1. 4. 2011 ve Frýdku-Místku.
Družstvo chlapců z pořádající střední průmyslové
školy potvrdilo roli favoritů a již potřetí v řadě získalo
titul krajských přeborníků. Vítězství družstvu zajišťuje přímou účast na RF, při kterém budou obhajovat
loňské druhé místo.
Celá akce by se nemohla uskutečnit bez finanční podpory města Trutnova, ŠSK Sprint, NF při SPŠ
Trutnov a AŠSK Trutnov. Věcné ceny věnovala firma
NUTREND, český výrobce sportovních doplňků výživy a potravin pro aktivní životní styl. Poděkování
zaslouží kolegové, kteří se podíleli na organizaci celé
akce. Výsledky a foto na www.spstrutnov.cz.
Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ředitel soutěže

Víte, že se v Trutnově hraje
florbal na velmi dobré úrovni?
Florbal je v současnosti jedním z nejvíce se rozvíjejících
sportů v celé České republice. Velice rychle se zároveň
rozrůstá i trutnovská florbalová základna. Je to sport
pro malé, mladé i dospělé. Je jednoduchý, zábavný
a velmi dynamický. Hráči při zápase mohou předvést
nejen taktiku svého mužstva, ale každý z nich i svoji
techniku s řadou divácky atraktivních kousků. Kontakt
mezi hráči už není zakázán jako v počátcích hry – hra
tělem se toleruje. Hra hlavou nebo rukou je zakázána,
stejně jako výskok. Pravidla zakazují jakékoli vrážení,
držení, sekání, hákování a jiné zákroky, běžné v hokeji.
Proto se během hry málokdy vyskytují zranění. Mnoho
pravidel bylo převzato z jiných sportů. Dalo by se říci, že
se vzalo vždy to nejlepší a spojilo se to všechno dokonale dohromady. Výsledkem je florbal.
Standardně se hraje na hřišti o rozměrech 40 x 20
metrů. Z každého týmu může být na hřišti v jeden
moment maximálně pět hráčů v poli a jeden brankář. Hráči používají speciální lehké hokejky a dutý
plastový míček, kterým se snaží vstřelit soupeři gól.
Brankář hokejku nepoužívá, klečí na zemi a může
míček odrazit kteroukoli částí těla nebo ho chytit do
rukou. K jeho výstroji patří chrániče kolen, dlouhé
kalhoty a helma. Může mít též rukavice z nelepkavého materiálu. Hráči v poli hrají oblečení do trička a trenýrek (dresu), na nohou mají sálovou obuv.
Florbal je pro hráče (kromě gólmana) velmi levným
sportem. Kromě florbalové hokejky nepotřebují
žádné speciální vybavení.
Hledáme další posily z řad děvčat 15 - 18 let. Přijď
se podívat na tréninky a přidej se k nám. Florbal tě
vtáhne do hry. Kromě hráček uvítáme také organizátory, trenéry, relaxační trenéry a samozřejmě nás
potěší i přízeň sponzorů.
Víte, že v Trutnově mají své výborné týmy muži A,
muži B, junioři, starší žáci? Víte, že tyto týmy dosahují
velmi pěkných výsledků? Stejně tak nám radost dělají
i ženy, které hrají extraligu, a nadějné mladé juniorky, které mají na svém kontě také pěkné zápasy.
Jiří Šeda
hlavní trenér juniorek FBK
www.fbktrutnov.cz   

