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2. REPREZENTAČNÍ PLES 
MĚSTA TRUTNOVA

Letošní ples města může být kromě 
přívlastku reprezentační označen díky 
svému programu také jako meziná-
rodní, mistrovský, kouzelný, ohňový, 
barevný ...

Program plesu zahájí ohňové vystou-
pení skupiny Amanitas. K tanci i po-
slechu bude hrát JH Big Band z Hradce 
Králové, který pak vystřídá hudební 
host - ABBA World Revival. V průběhu 
večera nabídne program návštěvníkům 
podívanou na mistryni v krasojízdě na 
kole, Brasil show, kouzelnické vystou-
pení Quick Change (Rychlé převleky), je 
připraveno také malé popůlnoční pře-
kvapení. Nebude samozřejmě chybět 
bohatá tombola, občerstvení včetně 
teplého bufetu. Celý večer bude mode-
rovat Jan Rosák.

Generální partner: KARA Trutnov, a.s.

Hlavní partneři: AUTOSTYL, a.s., Trut-
nov, BAK stavební společnost, a.s., Vo-
dovody a kanalizace Trutnov, a.s.

Partneři: BOS auto, s.r.o., GAST-PRO, 
s.r.o., GOS CZ, s.r.o., Kooperativa po-
jišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, 
Siemens, s.r.o., Step TRUTNOV, a.s., Šolc 
konstrukce, s.r.o., Technické služby Trut-
nov, s.r.o., TRANSPORT Trutnov, s.r.o., 
Veterinář, s.r.o., XANTIPA AGENCY, s.r.o.

Ples se bude konat v sobotu 11.2. 2012 
od 20 do 02 hodin v UFFU - Společen-
ském centru Trutnov. Vstupné 400 Kč, 
prodej vstupenek zajišťuje od 16.1. 
pouze Inforecepce UFFO.

Občanské sdružení Trutnov – město dra-
ka a město Trutnov zvou všechny místní 
i přespolní maškary na další ročník tra-
diční masopustní veselice. Akce bude 
probíhat na Krakonošově náměstí v so-
botu 11. února od 9:00 do 17:00 hod. I le-
tos se můžete těšit na velký kostýmovaný 
průvod, který vyjde v 11:00 hod. od Staré 
radnice k radnici Nové, kde masopustní 
král převezme klíč od města. Tím bude 
zahájena jednodenní nadvláda maso-
pustní maškary nad Trutnovem. Poté se 
rozehraje veselice na Krakonošově ná-
městí. V plné parádě se opět předvede 
Studnická maškara za doprovodu řízné 
kapely. Každý se tak na vlastní oči bude 
moci přesvědčit o tom, že jejich zapsání 
do seznamu světového kulturního dědic-
tví je naprosto oprávněné. Svá pouliční 
představení sehrají soubory Petra Stola-
ře, Bílého divadla a divadla Kvelb. K po-
slechu i tanci zahrají ve velkém stanu 
kapely PPP, Ponožky pana Semtamťuka 
a Stanley's Dixie Street Band. Jaký by 
to byl masopust bez zabijačkových dob-
rot. Tlačenku, jitrnice, prdelačku, ovárek 

a další lahůdky nabídnou řezničtí mistři 
z vrchlabských jatek. Pro děti bude již od 
9:00 hod. nachystána v přízemí Haasova 
paláce (budova ZUŠ) výtvarná dílna, kde 
si budou moci vyrobit masky do průvodu. 
V odpoledních hodinách bude ve Staré 
radnici pokračovat výtvarná dílna občan-
ského sdružení Bezinky, kde budou děti 
vyrábět z hlíny další masopustní posta-
vy. Ve Staré radnici bude také otevřena 
atraktivní výstava velkoformátových ma-
sopustních fotografií Studnické maškary. 
Středisko volného času si připravilo pro 
děti i několik herních stanovišť přímo 
v prostoru náměstí. Ve spolupráci s Ma-
teřskou školou Trutnov vyhlašujeme sou-
těž o nejkrásnější a o největší doma vy-
robenou jitrnici z libovolného materiálu, 
kterou po jejím zhodnocení zavěsíme na 
strom, aby bylo na Kocandě zase jednou 
veselo. Každou vyrobenou jitrnici odmě-
níme sladkým dárkem. Masopustní veselí 
ukončíme v 17:00 hod. symbolickým vho-
zením Bakchuse do kašny.

Přijďte pobejt!

Široko daleko největší MASOPUST!
Trutnovský masopustní rej 
se koná v sobotu 11. února
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společenská rubrika

Matriční události a občanské 
obřady v roce 2011
V roce 2011 se v Trutnově narodilo 
celkem 586 dětí (v roce 2010 to bylo 
688 dětí), z toho bylo trutnovských 
dětí 207 (o 124 dětí méně než v roce 
2010), z tohoto počtu bylo 99 chlapců 
a 108 děvčat. Mimo Trutnov se narodilo 
82 dětí, 40 chlapců a 42 děvčat, 3 děti se 
narodily v cizině.
V minulém roce bylo uzavřeno celkem 
162 manželství, z toho bylo 7 sňatků 
církevních. V roce 2010 bylo uzavřeno 
135 sňatků.
V roce 2011 zemřelo v Trutnově 453 lidí 
(v roce 2010 to bylo 434 lidí), trutnov-
ských občanů zemřelo 244, z toho 
116 mužů a 128 žen. Mimo Trutnov ze-
mřelo dalších 63 občanů.
Do Trutnova se přistěhovalo 487 nových 
obyvatel (v roce 2010 to bylo 475) a od-
stěhovalo se 544 obyvatel (v roce 2010 
to bylo 616). Trutnov měl k 31.12. 2011 
celkem 30 896 obyvatel, v roce 2010 to 
bylo 30 984, tj. - 88 obyvatel. 

Posláním komise pro občanské záleži-
tosti jsou především návštěvy starších 
občanů města při životních jubileích 80, 
85, 90 a více let, organizování malých 
slavností vítání dětí do života, jubilejní 
sňatky a podílí se také na předávání ma-
turitních vysvědčení a výučních listů.
V uplynulém roce bylo při životních jubi-
leích navštíveno 494 občanů s blahopřá-
ním a malým dárkem, v roce předchozím 
to bylo 454 jubilantů.
Při vítání dětí do života bylo do pamětní 
knihy zapsáno celkem 203 dětí (v roce 
2010 to bylo 270 dětí). Touto cestou 

bych chtěla poděkovat paní Aleně Tom-
mové, majitelce fotoateliéru v radnici, 
za věnované fotografie z těchto slav-
ností. Poděkování patří rovněž Střední 
zdravotnické škole v Trutnově, jejíž stu-
dentky při těchto akcích pomáhají a ma-
teřským školám v ulici Gorkého, Žižkova, 
V Domcích, Tkalcovská a Novodvorská, 
které připravují kulturní vystoupení.
Dvanáct manželských párů se zúčastni-
lo Stříbrných podvečerů – oslavy 25 let 
společného života (stříbrná svatba). 
V obřadní síni se konalo 8 zlatých svateb 
– 50 let společného života a 1 diaman-
tová svatba – 60 let společného života.

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO

Matriční události 
v prosinci 2011
V prosinci se v Trutnově narodilo celkem 
49 dětí, z toho bylo 23 dětí trutnovských, 
13 chlapců a 10 děvčat. 
Dne 3.12. a 10.12. se ve Staré radnici ko-
naly malé slavnosti vítání nových občán-
ků města. Do pamětní knihy bylo zapsá-
no 33 dětí.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 
43 lidí, z toho bylo 17 našich občanů, 
8 mužů a 9 žen.
Byly uzavřeny 4 sňatky.
Členky komise pro občanské záležitosti 
navštívily při životních jubileích 51 ob-
čanů s kytičkou a malým dárkem. Všem 
jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO

Město vydalo novou brožuru
Novou propagační brožuru s názvem „Pro-
cházka po místech starých trutnovských po-
věstí“ vydalo na konci loňského roku město 
Trutnov. Autorem textů je Otto Štemberka, 
předseda sdružení Trutnov - město draka, 
texty jazykově upravil Petr Kotyza a ilustrace 
vytvořil Robert Fürbacher. 

Brožura čtenáře provede od Dračí uličky přes 
Vodní ulici, náměstí až do parku k fontáně 
s drakem. Na zadní straně publikace je zná-
zorněna mapka, podle níž se čtenář snadno 
zorientuje. 

Brožuru si můžete koupit v Turistickém infor-
mačním centru na Krakonošově náměstí za 
cenu 10,- Kč.

-rl-

Gratulace
S radostí oznamujeme, že náš kolega a vycho-
vatel Jaroslav Petera získal ocenění v soutěži 
Cena sociálních služeb, kterou vyhlásil Krajský 
úřad Královéhradeckého kraje. V kategorii 
osobnost sociální oblasti získal od veřejnos-
ti nejvíce hlasů a obsadil krásné 1. místo. 
Odborná porota udělila za dosavadní práci 
v sociálních službách panu Peterovi 3. místo. 
K ocenění moc gratulujeme a přejeme pevné 
zdraví a mnoho úspěchů. 

Stacionář Trutnov 

Ve středu 14. prosince byla u starosty města 
přijata hospodářka výboru územní organizace 
Trutnov Svazu diabetiků ČR Miloslava Nývlto-
vá za přítomnosti  předsedy trutnovské orga-
nizace pana Jörky.

Starosta města Mgr. Ivan Adamec předal paní 
Nývltové „PODĚKOVÁNÍ“ Svazu diabetiků ČR 
za její dlouholetou činnost ve prospěch diabe-
tiků. K udělenému ocenění se připojil i předse-
da územní organizace Trutnov pan Jiří Jörka, 
který paní Nývltové poděkoval za její práci, 
kterou významně přispěla k dobrému jménu 
trutnovské organizace SD ČR.

V následující krátké besedě s panem starostou 
poděkovali členové výboru územní organiza-
ce Trutnov  Svazu diabetiků ČR za významnou 
podporu, kterou město Trutnov naší trutnov-
ské organizaci poskytuje a tím jí v současné 
složité době  umožňuje nadále vykonávat 
činnost, která je prospěšná pro aktivní zapo-
jení diabetiků do společenského života města 
Trutnova.

V závěru pan starosta popřál všem přítomným 
i všem členům trutnovské organizace Svazu 
diabetiků pěkné svátky, hodně zdraví a štěstí 

v novém roce a vyslovil přání, aby naše organi-
zace nadále vytrvala ve své veřejně prospěšné 
činnosti.

Výbor územní organizace Trutnov Svazu dia-
betiků ČR

Významné ocenění pro trutnovské diabetiky



3 | Radniční listy | Městské noviny | leden 2012

krátCe

Klub zdraví Trutnov zve všechny 
příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu
CENTRUM NAŠEHO ROZHODOVÁNÍ aneb Kde je 
problém, když se nedaří. 6.2. 2012 v 17.30 hod., 
budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemoc-
nicí), lektor Líba Jobová. Ochutnávky. 

Rozpis na rok 2012: 5.3. - Stolování – skládání 
ubrousků, nealkoholické nápoje, zeleninové sa-
láty, 2.4. - Jarní očista organismu, zelené nápoje, 
čárkl, 7.5. - Otužování, léčivé účinky vody, 3.9. 
- Životní styl, nejlepší lékař, 1.10. - Cvičení, 5.11. 
- Vaření, pečení, používání Stenie, 3.12. - Radost 
– podpora zdraví.

Více na: http:/trutnov.ceskesdruzeni.cz

Poděkování
V předvánočním čase proběhla na obou praco-
vištích  Domova pro seniory Trutnov řada vánoč-
ně laděných vystoupení. Všichni účinkující nás 
potěšili nejen svojí přítomností, ale i vždy dobře 
připraveným programem. S nimi strávené chvíle 
nám i našim uživatelům zpříjemnily předvánoční 
čas, zahřály u srdíčka a naladily na příjemné pro-
žití vánočních svátků v našem domově. 

Chtěli bychom touto cestou moc poděkovat 
mateřským školám V Domcích, Komenského, 
Novodvorská a Poříčí. Dále ZŠ Mládežnická, Zá-
kladní umělecké škole Trutnov, Stacionáři Trut-
nov, Klubu vozíčkářů a pěveckému sboru Chorea 
Corcontica. Ti všichni věnovali svůj čas a energii 
na přípravu vystoupení, která pro nás i naše uži-
vatele mají veliký význam. 

Děkujeme.
Kolektiv zaměstnanců

Domova pro seniory Trutnov

Policie ČR
V rámci kampaně Policie ČR „Jsme vidět“ 
navštívila v pátek 16.12. 2011 preventistka 
nprap. Věra Krejčířová Mateřskou školu Srdíč-
ko. Společně s předškolními dětmi si povídala 
o bezpečnosti doma i venku, jak se zachovat 
při oslovení cizím člověkem na ulici, zda mů-
žeme hladit cizí pejsky či sbírat nebezpečné 
věci a proč, připomněly si dopravní značky či 
proč se říká přechodu pro chodce zebra. Na 
závěr si povídaly o tom, co je důležité mít při 
jízdě na kole, kde můžeme jezdit, aby se nám 
nic nestalo, a zopakovaly si všechna čísla pro 
zavolání policie, hasičů a záchranné služby. 
Děti měly možnost prohlédnout si také pou-
ta, zastavovací terčík či obušek. Na závěr si na 
sebe oblékly reflexní vestičky, které dostaly 
spolu s dalšími dárečky jako pozornost. Ma-
teřská škola Srdíčko tímto děkuje Policii ČR 
Trutnov za tento preventivní program.

Únor 2012

Pravidelný provoz

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

ly ukázek waldorfské pedagogiky, kte-
ré kopírují přirozený rytmus roku. Ho-
diny jsou vhodné pro děti od narození 
do 3 let. Poplatek 20,- Kč/dopoledne. 
V případě zájmu se můžete kdykoliv 
připojit.

10:30 - 11:30 Angličtina s Katkou – AJ pro dospělé, 
úroveň středně pokročilí (cena hodiny 
je 50,- Kč). V případě zájmu o hodiny se 
prosím informujte v MC.

14:00 - 17:00 Odpolední volná herna pro děti – tvo-
řivé dílny nejen pro maminky

16:30 - 18:10 Hudební stavebnice (Building Blocks 
of Music®) s Drážou (klavír, 10 - 11 let). 
Bližší info o metodě na webu, v pří-
padě zájmu kontaktujte Drahomíru 
Tvrdíkovou (tel.: 603 150 473, e-mail: 
draagon@centrum.cz). 

ÚTERÝ
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi

10:00 Výtvarná dílna se Sedmikráskám - ma-
lujeme s radostí

14:00 - 18:00 Výtvarná dílna s Blankou - výtvarné 
tvoření pro děti od 3 let bez rodičů, 
kurz pro přihlášené, informace o vol-
ných místech v MC. Lektorkou je Bc. 
Blanka Vylíčilová.

15:30 - 16:20 Hudební stavebnice (Building Blocks of 
Music®) s Drážou (housle, 5 - 6 let)

STŘEDA
8:30 - 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi 

10:00 Cvičení s Hopsálkem pro děti od 
1,5 roku do 3 let - rodiče s dětmi

11:30 Čteníčko
10:30 - 11:30 Angličtina s Katkou – AJ pro dospělé, 

úroveň pokročilí (cena hodiny je 50,- 
Kč), v případě zájmu o hodiny se pro-
sím informujte v MC.

15:15 - 16:10 English for Childrenn with Nora – AJ pro 
děti od 3 let, pro případné přihlášení se 
kontaktujte MC nebo přímo Noru Mihá-
likovou, e-mail: noruza93@gmail.com. 

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

14:00 - 18:00 Odpolední volná herna pro děti

ČTVRTEK
8:00 - 14:00 Nastávající maminky a miminka – volný 

prostor pro vzájemné sdílení nastávají-
cích a novopečených maminek

9:00 - 11:00 Laktační poradna, poradna pro plačící 
a neklidné kojence, manipulace s ko-
jenci, poradna duly (služba pro těhot-
né), zajišťuje Bc. Klára Borůvková, bližší 
info na e-mailu: klara.boruvkova@
gmail.com nebo tel.: 603 814 396, do-
tovaná cena konzultace 50,- Kč.

13:10 - 14:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of 
Music®) s Drážou (klavír)

15:00 - 18:00 Hudební stavebnice (Building Blocks 
of Music®) s Drážou (housle, 4 - 5 let, 
a klavír)

PÁTEK
8:00 - 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi

10:00 Zpívání s Notičkou – písničky, první zku-
šenost s hudebním nástrojem, tanečky

14:15 - 15:00 Hudební stavebnice (Building Blocks of 
Music®) s Drážou (klavír pro dospělé)

Připravujeme:
• Světýlka – hravé cvičení s říkadly a písnička-

mi pro maminky s dětmi od 2 měsíců. Součás-
tí je cvičení na balónech s miminky a cvičení 
pro zdravý psychomotorický vývoj miminka. 
U dětí od jednoho roku dochází k rozvoji řeči 
a zároveň se učí komunikovat s vrstevníky. 
Inspirace pro rodiče, jak si hrát a cvičit s dět-
mi doma, včetně dalších informací v oblasti 
výživy a výchovy svých dětí.

 Lektorka: Lucie Čapková. Více informací v MC.

• KARNEVAL – 25.2. od 16 hod. – MC KARO-
línka Vás  zve na řádění v maskách, které 
pořádáme ve spolupráci s MK Želvička. Vše 
proběhne v prostorách Želvičky, kam jste 
srdečně zváni. Podrobné informace najdete 
na internetových stránkách Želvičky i KA-
ROlínky, předprodej vstupenek zajišťují obě 
centra.

Pokračuje:
• PORADENSTVÍ PŘI HLEDÁNÍ ZAMĚSTNÁNÍ  

– 13.2. 2012 od 9 do 15 hod. (následující 
termíny budou avizovány). Tématem je ná-
vrat na pracovní trh po odmlce, je určeno 
pro rodiče pečující o dítě ve věku do 15 let. 
Poradenství probíhá formou individuální 
soukromé konzultace v MC KAROlínka, je 
bezplatné i s hlídáním dětí. Zájemci o toto 
poradenství se mohou hlásit zasláním vypl-
něné přihlášky přímo u poradce Zdeňky Ji-
routové, DiS., poradce.jiroutova@materska-
centra.cz, tel. 732 263 031.

• BLEŠKY – od 1.2. 2012 zveme další zájemce 
na taneční a pohybovou průpravu pro děti 
od 4 let, kurz probíhá každou středu od 
16:15 do 17:15 hod. 

• MASÁŽE – nabízíme pravidelné relaxační, 
klasické nebo aromaterapeutické masáže. 
Termíny jsou vyvěšeny v MC.

• Bližší informace o veškerých aktivitách a pro-
vozu na tel. 737 335 651 nebo na www.mcka-
rolinka.cz, mckarolinka@volny.cz.

Za mateřské centrum KAROlínka 
Bc. Šárka Linková

Mateřské centrum KAROlínka

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

V únoru 2012 pro Vás otvíráme tyto semináře:
Psychologie v přímé praxi s klientem (1 den)
Termín: 16.2. 2012, 9 – 15 hod.
Most k životu, o.p.s., cena: 990,- Kč/osoba a den

Prevence bolesti zad a páteře (1 den)
Termín: 23.2. 2012, 15 – 20 hod.
Most k životu, o.p.s., cena: 890,- Kč/osoba a den

Dítě s poruchou chování v kolektivu (1 den)
Termín: 28.2. 2012, 9 – 15 hod.
Most k životu, o.p.s., cena: 990,- Kč/osoba a den
Termíny seminářů na období únor – červen 
2012 najdete na našich stránkách www.
mostkzivotu.cz

Průběžně se lze hlásit na dlouhodobé kurzy 
akreditované u MPSV a MŠMT.
- Základy podnikání (150 h.)
- Účetnictví a daňová evidence (150 h.)

- Mzdové účetnictví a personalistika (190 h.)
- Pracovník sociální péče (150 h.) 

AKTUÁLNĚ: 
V polovině února 2012 otvíráme kurz Pracov-
ník sociální péče – 150 hod., víkendově! Jsou 
ještě volná místa.

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

Poděkování
I v letošním roce rozzářila překrásně nazdo-
bená jedlička oči malých pacientů, kteří trávili 
předvánoční i vánoční čas hospitalizací na dět-
ském oddělení trutnovské nemocnice. Velmi 
tímto děkujeme firmě Lesy a parky Trutnov, 
s.r.o., za tento každoroční sponzorský dar.
Zaměstnanci DO při ON Trutnov.

Bc. Monika Zahajská
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odbory Městského úřadu inforMují

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů:

Na základě usnesení Rady města v Trutno-
vě pod čj. 2011-1318/27 ze dne 20.12. 2011 
zveřejňujeme záměr města pronajmout byt:

Trutnov 2 – Dlouhá 573
/objekt na st. p. 1382 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Horní Staré Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. kk + 1 o vý-
měře - pokoj 22,95 m2, standardní byt, čís-
lo bytu 20, 5. podlaží. Součástí bytu je WC 
+ koupelna 5,04 m2, předsíň 5,16 m2, sklep 
2,34 m2. Topení dálkové. 

Měsíční nájemné: 1 122,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
3.2. 2012 v 8.30 hod. přímo na místě.

Byt Dlouhá 573, č.b. 20 o vel. kk + 1, stan-
dardní byt, se bude pronajímat na dobu 
neurčitou na základě výběrového řízení, 
kde se bude nabízet předplacení nájem-
ného. Předplacení nájemného musí být 
nabídnuto minimálně ve výši 50 000,- Kč. 

Žádosti je možné podat do 10.2. 2012 do 
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 14.2. 
2012 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Na základě usnesení Rady města v Trutno-
vě pod č.j. 2012-31/1 ze dne 16.1. 2012 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout byt:

Trutnov – Hluboký příkop 147
/objekt na st.p. 230/2 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Horní Předměstí/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výmě-
ře - kuchyň 11,00 m2, pokoj 21,60 m2, stan-
dardní byt, číslo bytu 2, 1. podlaží. Součástí 
bytu je WC + koupelna 4,21 m2, předsíň 
5,74 m2 a sklep 6,80 m2. Topení plynové 
etážové. 

Měsíční nájemné: 5 092,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
3.2. 2012 v 10.40 hod. přímo na místě.

Byt Hluboký příkop 147 o vel. 1+1, stan-
dardní byt, se bude pronajímat na dobu 
neurčitou na základě výběrového řízení, 
kde se bude nabízet měsíční nájemné a zá-
roveň předplacení nájemného. Předplacení 
nájemného musí být nabídnuto minimálně 
ve výši 50 000,- Kč. Bude se posuzovat mě-
síční nájemné. V případě rovnosti nabídek 
se bude posuzovat i výše předplacení ná-
jemného.

Žádost je možné podat do 10.2. 2012 do 
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 14.2. 
2012 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Na základě usnesení Rady města v Trutno-
vě ze dne 16.1. 2012 zveřejňujeme záměr 
města pronajmout byty:

č.j. 2012-30/1

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

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o vý-
měře - kuchyň 7,10 m2, pokoj 16,00 m2, 
standardní byt, číslo bytu 15, 5. podlaží. 
Součástí bytu je WC + koupelna 3,30 m2, 
předsíň 4,40 m2 a sklep 5,58 m2. Topení etá-
žové plynové. 

Měsíční nájemné: 1 526,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
3.2. 2012 v 9.15 hod. přímo na místě.

č.j. 2012-28/1 

Trutnov – Havlíčkova 6
/objekt na st. p. 7/1 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+0 o výmě-
ře - pokoj 24,00 m2, standardní byt, číslo 
bytu 5, 3. podlaží. Součástí bytu je WC 
+ koupelna 10,89 m2 mimo byt a sklep. To-
pení lokální na tuhá paliva.

Měsíční nájemné: 1 799,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
3.2. 2012 v 9.45 hod. přímo na místě.

č.j. 2012-29/1 

Trutnov – Krakonošovo nám. 23
/objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o vý-
měře - kuchyň 13,30 m2, 1. pokoj 29,25 m2, 
2. pokoj 27,50 m2, 3. pokoj 26,80 m2, stan-
dardní byt, číslo bytu 2, 2. podlaží. Součástí 
bytu je WC + koupelna 18,20 m2, předsíň 
11,55 m2 + 6,70 m2 a sklep 4,10 m2. Topení 
dálkové. 

Měsíční nájemné: 7 088,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
3.2. 2012 v 10.15 hod. přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurči-
tou na základě výběrového řízení, kde se 
bude nabízet měsíční nájemné a zároveň 
předplacení nájemného. Předplacení nájem-
ného musí být nabídnuto minimálně ve výši 
50 000,- Kč. Bude se posuzovat měsíční ná-
jemné. V případě rovnosti nabídek se bude 
posuzovat i výše předplacení nájemného.

Žádost je možné podat do 10.2. 2012 do 
12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 14.2. 
2012 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dis-
pozici na internetových stránkách, v infore-
cepci a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.

Bližší informace obdržíte na majetko-
vém odboru MěÚ, čís. dveří 409, tel. 
499 803 282.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

OZNÁMENÍ 
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 19.9. 2011 přijalo usnesení 2011-186/4, 
kterým schválilo prodej nemovitostí novým 
obecným zveřejněním, mimo Zásady pro pro-
dej ..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané 
ceny, bez upřednostnění nájemce, za sníže-
nou nabídkovou kupní cenu:

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

Minimální nabídková cena je 800 000,- Kč.

Jedná se o zděný dvoupodlažní nepodsklepe-
ný objekt. V domě jsou dvě volné bytové jed-
notky. Objekt je napojen na elektrický proud 
a veřejný vodovod. Splaškové vody jsou sve-
deny přes septik do veřejné kanalizace. Dům 
je ve špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 20 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města, vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3613452, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„142 Horská“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 20.2. 2012 - 12:00 hodin. Na-
bídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady, před-
pokládaný účel využití objektu, číslo účtu pro 
možnost vrácení kauce a kontaktní údaje. 
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o za-
placení 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 
21. 2. 2012 v 8:00 hodin v malém sále v sute-
rénu městského úřadu. 

ZM v Trutnově na zasedání dne 19.9. 2011 při-
jalo usnesení č. 2011-177/4, kterým schválilo 
zveřejnění záměru prodeje obecným zveřej-
něním mimo Zásady pro prodej ..., bez upřed-
nostnění nájemce, bez uplatnění 20% slevy 
ze sjednané ceny, za minimální nabídkovou 
cenu 2 800 000,- Kč: 

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

spolu se st.p. 5/2 661 m2

spolu s p.p. 1976 293 m2

Minimální nabídková cena je 2 800 000,- Kč.

Jedná se o třípodlažní objekt, který je částeč-
ně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží 
a podlaží s půdním prostorem. V 1. NP jsou tři 
nebytové prostory (prodejny), z toho jeden je 
obsazen nájemcem. Ve 2. NP je půdní prostor 
a jedna obsazená bytová jednotka o velikosti 
3+1 s příslušenstvím. Na st.p. 5/2 se nachází 
dřevěná kolna, která je součástí prodeje. 
Na pozemku st.p. 5/2 a p.p. 1976 je zřízeno 
věcné břemeno za účelem přístupu k nemovi-

pokračování >>
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tostem, spočívající v právu chůze a jízdy bez 
práva parkování. 
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města, vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629465, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„Horská 65“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 20.2. 2012 - 12:00 hodin. Ote-
vírání obálek s nabídkami se bude konat dne 
21.2. 2012 v 8:00 hodin v malém sále v sute-
rénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

ZM v Trutnově na zasedání dne 19.9. 2011 při-
jalo usnesení č. 2011-179/4, kterým schválilo 
zveřejnění záměru prodeje obecným zveřej-
něním (mimo Zásady pro prodej ..., bez uplat-
nění 20% slevy ze sjednané ceny):

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

spolu se st.p. 192/4 418 m2

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

Jedná se o zděný nárožní dům v uliční zástav-
bě, částečně podsklepený, se sedlovou a pul-
tovou střechou a s půdou. Dům je netypový, 
původně sloužil jako kino „OKO“, v roce 
1994 byl přestavěn na „Klub ODEON“, poz-
ději „DOK“. Od 1.8. 2006 není objekt užíván. 
Objekt je napojen na přípojku el. energie, ve-
řejného vodovodu, parovodu a na veřejnou 
kanalizační síť. Nemovitost není napojena na 
plyn. Podmínkou účasti zájemce v nabídko-
vém řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města, vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3612455, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Be-
nešova čp. 510“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 20.2. 2012 - 12:00 ho-
din. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce 
uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhra-
dy, předpokládaný účel využití objektu, číslo 
účtu pro možnost vrácení kauce a kontaktní 
údaje. K nabídce je nutné přiložit kopii do-
kladu o zaplacení kauce v požadované výši.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 21.2. 2012 v 8:00 hodin v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

ZM v Trutnově na zasedání dne 18.4. 2011 při-
jalo usnesení č. 2011-178/4, kterým schválilo 
zveřejnění záměru prodeje obecným zveřej-
něním mimo Zásady pro prodej nemovitostí:

budova bez čp./če.  
– jiná stavba v ul. Náchodská  
(areál zahradnictví)

v k.ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí, 
v obci Trutnov
na st.p. 3642 1421 m2

spolu se st.p. 3642 1421 m2

spolu s p.p. 722/25 2513 m2

Minimální nabídková cena je 7 000 000,- Kč.

Jedná se o zděný jednopodlažní objekt, který 
má v části bývalé kotelny sníženou část. Stře-
cha je pultová s krytinou z plechu. Klempířské 
konstrukce jsou provedeny. Venkovní fasáda 
je z břízolitu. Součástí prodeje je pět skleníků, 
které jsou přistaveny z boku budovy, a garáž. 
Skleníky jsou vyzděny do výšky 1,4 m, skle-
něná část je z ocelové konstrukce s výplní ze 
skla. Podlahy jsou z betonu. Ve sklenících jsou 
rozvody elektrického proudu, vody a topení. 
Garáž má obvodové zdi široké 30 cm, na pod-
laze je beton, okna jsou z luxfer, vrata jsou 
dřevěná. Střecha je pultová s krytinou z ple-
chu. Nemovitosti jsou napojeny na elektrický 
proud, veřejný vodovod, horkovod a na veřej-
nou kanalizační síť. Rozvody zemního plynu 
vedou na druhé straně Náchodské ulice. Vý-
měry parcel jsou nově určeny a vymezeny ge-
ometrickým plánem. K parcele 722/25 bude 
zřízeno věcné břemeno na uložení a provo-
zování podzemních sítí. Územní plán v mís-
tě areálu je schválen s plánovaným využitím 
jako „Komerčně administrativní funkce“. Ne-
movitosti jsou ve špatném technickém stavu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města, vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 361946, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Za-
hradnictví Náchodská“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORE-
CEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trut-
nov, 541 16, nejpozději do 20.2. 2012 - 12:00 
hodin. Otevírání obálek s nabídkami se bude 
konat dne 21.2. 2012 v 8:00 hodin v malém 
sále v suterénu Městského úřadu v Trutnově. 
Zájemci mohou být přítomni.

Náležitosti nabídek:
Nabídka musí být písemná, v zalepené obálce 
s vyznačeným heslem a musí obsahovat:
- jméno a příjmení, datum narození, adresu 

trvalého pobytu v souladu s údaji v občan-
ském 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 požado-

vané výši. 

Na požádání bude zájemcům umožněna pro-
hlídka objektů po předchozí telefonické do-
mluvě.
Bližší informace poskytuje majetkový odbor 
Městského úřadu v Trutnově ve IV. patře, kan-
celář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.
O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Měs-
to Trutnov si vyhrazuje právo od záměru pro-
deje odstoupit či změnit podmínky.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

pokračování >>

PŮJČKY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZ-
VOJE BYDLENÍ NA OPRAVU A MO-
DERNIZACI BYTOVÉHO FONDU

Jak jsme Vás již informovali, poskytl Státní fond 
rozvoje bydlení městu Trutnovu úvěr určený na 
opravy a modernizaci bytů ve výši 25 mil. Kč.
Pravidla o použití prostředků z úvěru na opravy 
a modernizaci bytů, v souladu s nařízením vlády 
č. 396/2001 Sb., byla schválena Zastupitelstvem 
města Trutnova dne 28.6. 2010.
Půjčky jsou poskytovány na výměnu střešních 
krytin, zateplení fasád, výměny oken a dveří, 
opravy ústředního topení a dalších vnitřních in-
stalací, opravy výtahů a jiné práce na opravách 
a modernizacích bytů a domů.
Maximální lhůta splácení půjček je 10 let s vý-
hodným úrokem 3 % a žadatelé mohou žádat 
o půjčku až do výše 3 mil. Kč s tím, že půjčka 
pokrývá max. 50 % celkových rozpočtových ná-
kladů stavebních prací.
Vedení města má zájem podpořit vlastníky by-
tového fondu v Trutnově (fyzické osoby, spole-
čenství vlastníků, bytová družstva) a umožnit 
jim provedení jeho oprav a modernizací, a pro-
to počítá s uvolněním maximální možné částky 
na půjčky.
Žádosti o poskytnutí úvěru na výše uvedené úče-
ly 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.
Bližší informace včetně formulářů žádostí 
o půjčku můžete získat na odboru rozvoje města 
a územního plánování MěÚ Trutnov.

Ivana Vlasáková
odbor rozvoje města a ÚP

Pravidla o použití prostředků z úvěru na opravy 
a modernizaci bytů poskytnutých městu Trutno-
vu Státním fondem rozvoje bydlení podle naří-
zení vlády č. 396/2001 Sb.

Článek I.
Úvodní ustanovení

1. Zřizuje se úvěrový fond rozvoje bydlení (dále 
jen „úvěrový fond“). 

2. Příjmy úvěrového fondu tvoří prostředky 
z úvěru na opravy a modernizaci bytů poskyt-
nutých městu Trutnovu Státním fondem roz-
voje bydlení podle nařízení vlády č. 396/2001 
Sb. na základě smlouvy z roku 2010.

3. Prostředky úvěrového fondu lze použít na 
opravy a modernizaci bytů ve vlastnictví měs-
ta Trutnova nebo ve vlastnictví jiných osob.

Článek II.
Pravidla pro použití prostředků úvěrového fondu

1. Prostředky úvěrového fondu lze použít
a) k úhradě nákladů spojených s opravami nebo 

modernizacemi bytů, včetně nákladů spoje-
ných s vedením úvěrového účtu u banky,

b) ke splácení úvěru podle § 4 nařízení vlády 
č. 396/2001 Sb., o použití prostředků Státní-
ho fondu rozvoje bydlení na opravy a mo-
dernizaci bytů, v platném znění.

2. Na účely uvedené v odstavci 1 písm. a) lze 
použít prostředky úvěrového fondu pouze za 
předpokladu, že 
a) na opravy nebo modernizace bytů bude po-

užito nejméně 50 % finančních prostředků 
z jiných zdrojů než z úvěru poskytnutého 
Státním fondem rozvoje bydlení (prostřed-
ků úvěrového fondu),

b) do úvěrového fondu se budou pravidelně, 
minimálně v ročních intervalech převádět 
prostředky nejméně ve výši částky, která 
odpovídá podílu vyčerpaných prostředků 
v daném roce k počtu let zbývajících do 
splatnosti úvěru poskytnutého Státním fon-
dem rozvoje bydlení, zvýšené o 3 % ročně,

c) minimálně 20 % z prostředků úvěrové-
ho fondu bude použito na opravy nebo 
modernizace bytů jiných fyzických nebo 
právnických osob; tento limit nemusí být 
dodržen jen v případě, že jiné fyzické nebo 
právnické osoby byly způsobem ve městě 
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Trutnově obvyklým seznámeny s možností 
poskytnutí prostředků z úvěrového fondu 
a neprojevily o ně zájem.

3. Dojde-li k převodu nebo přechodu vlastnic-
tví bytů, na jejichž opravy nebo modernizace 
byly prostředky úvěrového fondu poskytnu-
ty, na jinou fyzickou nebo právnickou oso-
bu, prostředky se ponechají tomuto novému 
vlastníkovi bytu, a to ve výši a za podmínek 
sjednaných s původním příjemcem prostřed-
ků, pokud nový vlastník převezme v plném 
rozsahu závazek ke splacení zbývající části 
těchto prostředků a převezme v plném roz-
sahu i práva a závazky vyplývající ze smlouvy 
o jejich poskytnutí.

Článek III.
Pravidla pro poskytování úvěrů vlastníkům by-
tového fondu

1. S platností od získání úvěru ze Státního fondu 
rozvoje bydlení na opravy a modernizaci bytů 
může město poskytovat fyzickým nebo práv-
nickým osobám na opravu nebo modernizace 
bytového fondu (byt, rodinný dům nebo byto-
vý dům) v jejich vlastnictví nízkoúročené úvěry 
z finančních zdrojů úvěrového fondu.

2. Podmínky pro poskytnutí úvěru fyzické osobě: 
 Fyzická osoba:

• je starší 18 let,
• nemá splatné peněžité závazky vůči městu 

Trutnovu,
• nemá záznam v rejstříku trestů,
• nemá nedoplatky na zdravotním a sociál-

ním pojištění.

 Podnikající fyzická osoba musí dále splňovat 
tyto podmínky
• nemá daňové nedoplatky (potvrzení od fi-

nančního úřadu),
• nemá nedoplatky na zdravotním a sociál-

ním pojištění zaměstnanců (potvrzení od 
zdravotní pojišťovny a od Okresní správy 
sociálního zabezpečení),

• předmětem jejího podnikání není staveb-
nictví.

3. Podmínky pro poskytnutí úvěru právnické 
osobě:
Právnická osoba:
• má sídlo v České republice,
• nemá splatné peněžité závazky vůči městu 

Trutnovu,
• nemá daňové nedoplatky (potvrzení od fi-

nančního úřadu),
• nemá nedoplatky na zdravotním a sociál-

ním pojištění zaměstnanců (potvrzení od 
zdravotní pojišťovny a od Okresní správy 
sociálního zabezpečení),

• předmětem jejího podnikání není staveb-
nictví.

4. Další podmínky společné pro oba výše uvede-
né typy žadatelů o úvěr:
• na žadatele není vedeno konkurzní nebo 

vyrovnací řízení (prokazuje se formou čest-
ného prohlášení),

• opravovaný nebo modernizovaný byt, ro-
dinný dům nebo bytový dům je na území 
města Trutnova,

• žadatel předloží městu Trutnovu předpo-
kládaný rozpočet opravy nebo moderni-
zace a ohlášení opravy nebo modernizace 
podané u stavebního úřadu, případně sta-
vební povolení opravy nebo modernizace, 
kdy se toto vyžaduje,

• úvěr bude použit výhradně na opravu nebo 
modernizaci bytu, bytového domu nebo ro-
dinného domu, na jehož opravu, či moder-
nizaci žadatel uzavřel s městem úvěrovou 
smlouvu. Úvěr je možno použít jen do výše 
50 % nákladů opravy nebo modernizace 
bytu, rodinného domu nebo bytového domu.

• příjemce úvěru nemůže sám sobě vystavo-
vat daňové doklady k provedeným pracím 
v rámci nákladů opravy nebo moderniza-
ce bytu, rodinného domu nebo bytového 
domu.

5. Žádosti o poskytnutí úvěru na výše uvedené 
účely mohou být podávány denně v době od 
8.00 hod. do 15.00 hod., v úřední dny (pondělí 

a středa) od 8.00 hod. do 17.00 hod. prostřed-
nictvím podatelny Městského úřadu Trutnov. 
Termín ukončení přijímání žádostí s ohledem 
na výši prostředků, které jsou k dispozici, 
a termíny úvěrové smlouvy se Státním fondem 
rozvoje bydlení stanoví rada města.

6. Žádost musí zejména obsahovat:
a) u fyzických osob - jméno, příjmení, rodné 

číslo a adresu místa trvalého pobytu; u pod-
nikající fyzické osoby i identifikační číslo,

b) u právnických osob – název, identifikační čís-
lo a sídlo právnické osoby a jméno a příjmení 
oprávněných zástupců právnické osoby,

c) přesné označení předmětné nemovitosti,
• číslo popisné, číslo parcely, na kterém je 

stavba umístěna, část města, katastrální 
území a název ulice,

• stavební povolení či jiný příslušný doklad 
o přípustnosti opravy nebo moderniza-
ce bytu, rodinného domu nebo bytového 
domu, na níž či v jejím rámci je požádáno 
o úvěr, pokud je podle stavebního zákona 
požadován,

• příslušnou projektovou dokumentaci, pří-
padně podrobný popis, pokud není podle 
stavebního zákona projektová dokumenta-
ce požadována,

d) přesný popis účelu, na který je úvěr poža-
dován,

e) předpokládaná lhůta dokončení předmět-
né akce,

f) požadovaná částka úvěru,
g) požadovaná lhůta čerpání úvěru,
h) návrh na způsob zajištění úvěru,
i) předběžnou dohodu s dodavatelem akce, 

na níž je žádán úvěr, s orientační cenou 
akce,

j) listiny dle odstavců 2 až 4.

7. Úvěr bude úročen 3% úrokovou sazbou ročně 
a bude poskytnut nejvýše na dobu 10 let, ma-
ximálně však na dobu nepřesahující splatnost 
úvěru poskytnutého Státním fondem rozvoje 
bydlení městu Trutnovu – tj. 30.6. 2020. Úvěr 
bude hrazen ve čtvrtletních splátkách. Úvěr 
však může být uhrazen i dříve, případně i jed-
norázově, než je sjednaný termín poslední 
splátky. První splátka musí být uhrazena nej-
později do jednoho roku ode dne podepsání 
smlouvy o poskytnutí prostředků na opravu 
a modernizaci bytového fondu.

8. Jednotlivému žadateli bude poskytnut úvěr 
nejvýše do částky 3.000.000,- Kč. V přípa-
dě manželů se poskytuje úvěr jen jednomu 
z nich. K poskytnutí úvěru je nutné doložit 
souhlas druhého z manželů.

9. V případě vyššího zájmu o poskytnutí úvěrů 
na opravu nebo modernizaci bytu, rodinného 
domu nebo bytového domu, než jsou možnos-
ti města Trutnova k jejich plnému uspokojení 
z úvěrového fondu, bude vyhlášeno výběrové 
řízení na určení osob, kterým bude poskytnut 
úvěr a v jaké výši. Výběrové řízení vyhlašuje 
a výběrovou komisi jmenuje rada města.

10. Město uzavře smlouvu o poskytnutí úvěru 
s žadatelem poté, co žadatel předloží rozpo-
čet opravy nebo modernizace bytu, rodinné-
ho domu nebo bytového domu, přičemž úvěr 
nesmí přesáhnout 50 % rozpočtu opravy nebo 
modernizace. Zbývajících 50 % musí žadatel 
krýt z jiných zdrojů. Po ukončení opravy nebo 
modernizace město Trutnov zkontroluje, zda 
vyčerpaná část úvěru nepřekročila 50 % sku-
tečných nákladů opravy nebo modernizace. 

11. Uzavřením smlouvy se žadatel stává příjem-
cem podpory malého rozsahu, tzv. podpo-
ry „de minis“ ve smyslu článku 2 Nařízení 
Komise ES č. 1998/2006 o použití článků 
87 a 88 Smlouvy o ES na podporu „de minis“. 
(Týká se všech právnických osob, fyzické oso-
by pouze v případě, že opravovanou nemovi-
tost pronajímá a tedy tato nemovitost slouží 
k podnikání.) Podporou malého rozsahu je 
hodnota úspor vyplývající z poskytnutí zvý-
hodněného úvěru.

12. Poskytnutý úvěr fyzickým a právnickým oso-
bám bude zajištěn dle konkrétních podmínek 

a výše vzniklé pohledávky; o způsobu zajiš-
tění rozhoduje zastupitelstvo města, v ostat-
ních věcech týkajících se zajištění rozhoduje 
rada města.

13. Při nedodržení dohodnutého (i dodatečně) 
splátkového režimu nebo dalších podmínek 
stanovených smlouvou o poskytnutí pro-
středků na opravu a modernizaci bytového 
fondu nebo těmito Pravidly se zvyšuje úrok 
z prodlení ve výši stanovené dle Nařízení vlá-
dy č. 142/1994 Sb., ve znění pozdějších před-
pisů, a dlužník je povinen městu Trutnovu 
úvěr včetně úroků splatit okamžitě.

14. Rada města se pověřuje, aby rozhodla o kon-
krétních podrobnostech smlouvy o poskytnu-
tí prostředků na opravu a modernizaci byto-
vého fondu v rámci těchto pravidel. 

Článek IV.
Pravidla pro čerpání úvěru městem Trutnovem

Město Trutnov použije prostředky z tohoto úvě-
ru na opravy a modernizaci městského – obecní-
ho bytového fondu. Minimálně 20 % prostředků 
z úvěru bude městem nabídnuto jiným vlastní-
kům bytového fondu ve městě Trutnově, a to 
za podmínek stanovených v části II. a III. těchto 
pravidel. V případě, že nebude ze strany jiných 
vlastníků bytového fondu ve městě Trutnově 
o tento úvěr zájem, pak město použije prostřed-
ky na opravy svého bytového fondu.

Systém poskytování úvěrů stanovený těmito 
pravidly podléhá kontrole Zastupitelstva a Rady 
města Trutnova a Státního fondu rozvoje bydle-
ní zejména v oblasti dodržení účelovosti poskyt-
nutích prostředků.

Tato „Pravidla o použití prostředků z úvěru na 
opravy a modernizaci bytů poskytnutých měs-
tu Trutnovu Státním fondem rozvoje bydlení 
podle nařízení vlády č. 396/2001 Sb.“ schválilo 
Zastupitelstvo města Trutnova na svém zasedání 
28. 6. 2010 pod. č. 2010-139/3.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města

Příspěvek na technickou 
a dopravní infrastrukturu
Město Trutnov poskytuje i v letošním roce 
příspěvek na technickou a dopravní infra-
strukturu (dále jen infrastrukturu) za účelem 
podpory bytové výstavby městem Trutnovem. 
Infrastrukturou se rozumí veřejně přístupná 
komunikace (vč. chodníků), veřejné osvětlení 
a další sítě technické infrastruktury.
Příspěvek se poskytuje stavebníkům rodin-
ných domků a bytových domů v lokalitách na 
území města Trutnova, kde se město Trutnov 
nepodílí na provádění infrastruktury.
Příspěvek se poskytuje na základě písemné 
žádosti a činí max. 80 000,- Kč na 1 nově po-
stavenou bytovou jednotku a nesmí překročit 
50 % celkových nákladů stavebníka vynalo-
žených na infrastrukturu. Užívání bytové jed-
notky musí být započato nejpozději do 5 let 
od řádného provedení infrastruktury.
Žadatel je povinen provést infrastrukturu 
vlastním nákladem nejpozději do 30.11. 2012 
a v této lhůtě odboru rozvoje města a ÚP pro-
kázat náklady (fakturou a dokladem o uhra-
zení) efektivně a hospodárně vynaložené 
žadatelem na infrastrukturu. Předkládané 
faktury a doklady nesmí být starší jednoho 
roku. Po splnění všech podmínek bude příspě-
vek zaslán na účet žadatele.
Žádosti o příspěvek pro letošní rok lze podat 
nejdéle do 31. března 2012 na odbor rozvoje 
města a územního plánování Městského úřa-
du v Trutnově.
Odbor rozvoje města a ÚP prověří žádosti po 
technické stránce a předloží je ke schválení 
zastupitelstvu města.

Ivana Vlasáková
odbor rozvoje města a ÚP
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Již potřetí se Střední odborná škola podni-
katelská Trutnov, s. r. o., zapojila do projektu 
„Příběhy bezpráví“, který je součástí progra-
mu Jeden svět na školách organizovaného 
společností Člověk v tísni, tentokrát na téma 
Emigrace a život v exilu. V měsíci listopadu je 
žákům promítnut film vztahující se k dějinám 
Československa po 2. světové válce, po pro-
jekci následuje beseda s pamětníkem nebo 
odborníkem na danou problematiku. V le-
tošním školním roce jsme „Příběhy bezpráví“ 
na naší škole rozšířili o výstavu „Příběhy bez-
práví – Cesta ke svobodě“ a recitál Jana Kryla 
„Není bratr jako bratr“.

29. listopadu se uskutečnila projekce filmu. 
Z pěti nabízených možností si žáci prostřed-
nictvím ankety na webových stránkách sami 
vybrali dokument Příběhy bezpráví – Za že-
leznou oponou obsahující 5 krátkých filmů. 
Snímky pocházejí ze sérií České televize Pří-
běhy železné opony a Tajné akce StB a vy-
povídají o krutosti i absurditě přísně střeže-
né hranice komunistického Československa. 
Vybrané díly přibližují jak pokusy obyvatel 
Československa překonat železnou oponu 
a uprchnout na Západ, tak praktiky komu-
nistického režimu, který se jim v tom snažil 
zabránit. 

14. prosince jsme uvítali významného hosta, 
kterým byl Jan Kryl, skladatel, textař, básník, 
zpěvák a především bratr Karla Kryla. V reci-
tálu „Není bratr jako bratr“ představil svou 
vlastní básnickou i písňovou tvorbu, zazpíval 
i několik písní bratra Karla, zavzpomínal na 
své dětství a mládí prožité v době komunis-
tické totality, neváhal, stejně jako jeho bratr, 
kritizovat také současné poměry v České re-
publice. 

Významnou akcí letošních „Příběhů bezprá-
ví“ byla 14denní výstava „Cesta ke svobodě“, 
kterou jsme nainstalovali v 1. patře budovy 
školy a doplnili ji některými dalšími informa-
cemi (např. o samizdatu), k dispozici byl i vý-
tisk Charty 77. Slavnostní vernisáž se uskuteč-
nila 7. prosince. Výstava nám přiblížila životní 
osudy osobností i obyčejných lidí, kteří se ne-
váhali zapojit do ilegálního boje s komunis-
tickým režimem tehdejšího Československa. 
Z jednotlivých panelů jsme se mohli dozvědět 
o životě např. Jana Palacha, Ivana Martina 
Jirouse, Františka Stárka, Jaromíra Šavrdy 
a dalších. Za své aktivity byli všichni odsouze-
ni a uvězněni, mnozí za ně dokonce zaplatili 
životem. Výstavu poprvé prezentovala spo-
lečnost Člověk v tísni v listopadu 2008 pod so-
chou svatého Václava na Václavském náměstí 
v Praze, kde ji zhlédlo více jak 8000 lidí. Další 
stovky návštěvníků si ji přišly prohlédnout 
v Děčíně, Deblíně a dvakrát také v Košicích. 
Pro žáky základních škol jsme v rámci výstavy 
připravili doprovodný soutěžní program, kte-
rý nejlépe zvládly tři dívky z 9. třídy ZŠ Rad-
vanice. Je velká škoda, že si výstavu přijely 
prohlédnout jen čtyři školy (ani jedna nebyla 
z Trutnova). Jak jsme se totiž dozvěděli, „to-
hle téma už lidi netáhne“. Bohužel se velmi 
brzy ukázalo, že je více než aktuální. Dva dny 
po skončení výstavy totiž zemřel jeden z nej-
významnějších představitelů těchto osobnos-
tí, bývalý prezident a spoluautor Charty 77 
pan Václav Havel. 

Další informace o projektu „Příběhy bezpráví“ 
i o všech ostatních projektech naší školy nalez-
nete na webových stránkách www.sosptu.cz, 
případně se s nimi můžete seznámit při osobní 
návštěvě školy. 

Mgr. Ivana Balánová

zprávy z Města

Konec roku na podnikatelské škole ve znamení 
„Příběhů bezpráví“

(film, beseda, výstava, koncert)

Novinky 
na podnikatelské škole!

Do nového roku 2012 vstoupila Střední odborná 
škola podnikatelská Trutnov, s. r. o., s novým ná-
zvem - CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střed-
ní odborná škola s.r.o. Tato změna navazuje na 
změnu zřizovatele školy, kterým je od června 
2011 společnost Omega Investment, a.s. Změna 
zřizovatele přináší i další novinky: internátní re-
žim studia a změny v placení školného, tzv. od-
ložené školné. 

V novodobé historii první soukromá střední ško-
la v Trutnově, která v roce 2013 oslaví 20 let od 
svého založení, se bude i nadále zaměřovat na 
vzdělávání budoucích podnikatelů a obchod-
níků, v současné době připravila též kurzy pro 
veřejnost zaměřené na ekonomiku, účetnictví, 
management a písemnou korespondenci. Pro 
bližší informace navštivte webové stránky školy 
www.sosptu.cz.

Mgr. Ludmila Pěnčíková
ředitelka školy

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

Ve Stacionáři RIAPS proběhlo setkání blízkých 
osob našich klientů. Byla jim nabídnuta možnost 
sdílení vzájemných zkušeností a konzultace a re-
flexe této zkušenosti s odborným týmem staci-
onáře. Setkání vyvolalo pozitivní ohlas u všech 
zúčastněných. Také vánoční posezení s klienty 
proběhlo v příjemné sváteční atmosféře.

Manželská a rodinná poradna RIAPS  uspořádala 
pro své dětské klienty mikulášskou nadílku. Při 
probírání kladů a záporů malých nezbedů padlo 
něco málo slz a hlavně hodně slibů do budouc-
na. Všechny děti byly Mikulášem podarovány 
ovocem a sladkostmi. V rámci pobytového pro-
gramu děti oslavily příchod nového roku řádě-
ním při sportovních aktivitách, večer obdivovaly 
ohňostroj a druhý den byly spokojené předány 
spokojeným rodičům.

Pracovníci Kontaktního centra pro uživatele ná-
vykových látek RIAPS v loňském roce vyměnili 
přes 61 000 použitých injekčních stříkaček a po-
hozené sesbírali na různých místech okresu Trut-
nov. Díky tomu se snižuje riziko poranění občanů 
o jehly, stříkačky byly bezpečně zlikvidovány. Po-
moc v kontaktním centru vyhledalo 200 uživatelů 
návykových látek a o radu požádalo mnoho rodi-
čů a osob blízkých uživatelům.

V minulém roce potkalo Nízkoprahový klub 
pro děti a mládež RIAPS – Shelter několik 
změn. Tou největší bylo přestěhování do nových 
prostor na Nivy. Celkově si k nám našlo cestu 
271 dětí a mladých lidí, kterým jsme poskytli 
7 193 služeb. Zrealizovali jsme 54 akcí, kterých 
se účastnili jak naši klienti, tak děti ze základ-
ních škol na Trutnovsku.

Od ledna znovu naplno fungují obě psychiatric-
ké ambulance, ambulance klinických psycholo-
gů a adiktologická ambulance pro léčbu závis-
lostí RIAPS. Nadále pokračuje také skupinová 
psychoterapie pod vedením PhDr. Šouby.

Za RIAPS Mgr. Barbora Tichá

 

Zápis do 1. třídy  
pro žáky se zdravotním postižením  

7. 2 . 2012       1300 – 1700 hod. 
S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte 

Bližší informace na webových stránkách školy www.speczstrutnov.cz 
Dotazy na tel.: 499 733 386 nebo e-mailem: speczs.trutnov@volny.cz 

  
 
 
 
 
 
 
 
 

Škola nabízí: 
 nízký počet žáků ve třídě (ZŠ praktická 6 – 14 žáků, ZŠ 
speciální 4 – 6 žáků) 

 mnohaletou zkušenost se vzděláváním žáků s poruchou 
autistického spektra 

 možnost individuální péče 
 přítomnost asistentů ve třídách 
 nadstandardně vybavenou učebnu výpočetní techniky  
 arteterapie,canisterapie,hipoterapie,muzikoterapie,plavání 
 nově vybavenou relaxační místnost 
 bezplatnou ranní a odpolední družinu 

 
 

 

Speciální základní škola a Mateřská škola, Trutnov 
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA V DOMCÍCH 
TRUTNOV

ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ
Kurz předškolní přípravy

Je určen všem dětem, které půjdou do první 
třídy a především:

• jsou v logopedické péči,
• s nerozvinutým fonematickým vnímáním
 (těžko určí první a poslední hlásku ve slově),
• s těžší adaptací na nové prostředí a lidi,
• mají odklad povinné školní docházky,
• nechodí do školky.

Kurz se bude konat pravidelně každý čtvrtek 
od února do června v ZŠ V Domcích.
První setkání proběhne ve čtvrtek 9. února 
v 15:30 až 16:30 hodin v posluchárně školy.
S sebou si děti vezmou jen přezůvky, ostatní 
pomůcky dostanou.
V kurzu budeme rozvíjet fonematické vnímání, 
které je důležité při čtení a psaní, zrakové vní-
mání, grafomotoriku a matematické představy.
Do kurzu se mohou hlásit i děti, které jsou 
zapsány v jiné základní škole. Půlroční popla-
tek je 460 Kč.
Další informace naleznete na www.zsvdom-
cich.cz 
Telefon: 499 813 076, 602 612 851 (Mgr. Eva 
Junová)

Jaký byl rok 2011?
Rok se s rokem sešel a nám nezbývá než 
zhodnotit, jak jsme rok 2011 prožili a zda 
se nám podařilo alespoň částečně zpříjem-
nit nelehký život lidem s postižením. Rok 
2011 byl naším rokem jubilejním – v říjnu 
to bylo přesně 20 let, co byla naše orga-
nizace založena a co se snaží naplňovat 
své cíle a poslání. Pořádali jsme dvě ško-
lení, a to v rámci Českého hnutí speciál-
ních olympiád pro nové trenéry stolního 
tenisu a další pod SPMP Praha: „Podpora 
sociálních dovedností u lidí s mentálním 
postižením“, kterého se zúčastnilo 15 lidí 
z celé republiky, kteří mohou pořádat tyto 
kurzy pro lidi s MP.

Z našich společenských akcí bych ráda jme-
novala tyto: V únoru jsme pořádali týdenní 
zimní rekreační pobyt v Janovičkách u Brou-
mova, kterého se zúčastnilo cca 40 našich 
členů, v ZC Zálabí ve Dvoře Králové n. L. již 
„II. společenský ples SPMP pro lidi s hendi-
kepem“, na který přijelo z okolních zařízení 
i z rodin na 200 tanečníků a kde nám k tanci 
i poslechu hrála hudební skupina Fontána. 
O doprovodný program postarala formou 
tanečního vystoupení taneční skupina An-
geles Dance Group ze Dvora Králové n. L. 
V březnu jsme ve spolupráci s Diakonií ČCE 
ve Dvoře Králové n. L. pořádali již VIII. spole-
čenský ples, kde nám k tanci i poslechu hrá-
la skupina Dynamic z Opočna. Z ohlasů bylo 
zřejmé, že kdo přišel, ten nelitoval. (V roce 
2012 chystáme tuto akci na sobotu 11. úno-
ra. Kdo máte čas a chuť nás přijít podpořit, 
jste vítáni. Vstupenky je možno zakoupit 
buď na tel. 607 153 682, nebo v Diakonii 
ČCE.) V dubnu se naši členové navštěvující 
stacionář v Trutnově zúčastnili třídenní ce-

lostátní festivalové akce „Patříme k sobě”, 
kde sklidili veliký úspěch nejen na poli ta-
nečním, kdy zatančila skupina Pistolníci, 
ale předvedli, že ani zpěv jim není cizí. Ve 
stejném měsíci jsme v Praze opět navštívili 
koncert „Chceme žít s vámi“ Nadace Nova 
a oslavili pálení čarodějnic jak v trutnov-
ském stacionáři, tak v Barevných domcích 
Hajnice. V sobotu 25. června jsme se vydali 
na letiště do Hradce Králové, kde Letecké 
služby Hradec Králové, a. s., pořádaly pro 
lidi s postižením akci s názvem Open Ski-
es For Handicapped 2011. Byl zde bohatý 
doprovodný program a hlavně jsme měli 
možnost se nad městem a jeho okolím pro-
létnout letadlem. V letních měsících jsme 
pořádali čtrnáctidenní rehabilitační pobyt 
v RK Losinka Rapotín, kterého se zúčastnilo 
na 80 lidí s MP z celé ČR, a nesměl chybět ani 
Pohádkový les na Tylově paloučku v Havlo-
vicích, kam za námi přišlo na 350 dětí. V září 
jsme na týden vyjeli do Špindlerova Mlýna 
na pobyt, který byl zaměřen na „Putování 
za Krakonošem“. V listopadu jsme pořádali 
Halloweenskou diskotéku i pro obyvatele 
sociálních zařízení z okolí. Na Zálabí se sešlo 
rekordních 324 tancechtivých lidí. Zde patří 
poděkování ZC Zálabí, jelikož nám na tuto 
akci bezplatně pronajali taneční sál. Podnik-
li jsme i různé jednodenní akce, plavali jsme 
v aquacentru v Hradci Králové a na podzim 
jsme si zajeli zasportovat do aquacentra ve 
Špindlerově Mlýně. Na kopci Zvičina jsme se 
již tradičně sešli na Drakiádě, v trutnovském 
Olympu jsme si zkusili, jak se hraje bowling. 
Mezi tradiční akce patří také Republikový 
turnaj ve stolním tenise, který měl letos již 
XIX. ročník. Pořádáme jej v rámci České-
ho hnutí speciálních olympiád. Nejen naši 

členové, ale i ostatní sportovci, kterých se 
letos zúčastnilo 107 ze 37 sportovních klu-
bů z celé ČR, zde prožili příjemný víkend 
plný sportovního klání. Již se všichni těšíme 
na jubilejní XX. ročník, který proběhne ve 
dnech 15. – 18.11. 2012 v ZŠ Strž ve Dvoře 
Králové n. L. Bez vstřícnosti této základní 
školy a města Dvora Králové by nebylo mož-
né akci uskutečnit. Avšak žádná naše akce 
by neproběhla bez našich dobrovolníků 
a přispění menších či větších dárců a spon-
zorů (např. Svatební salon „U Popelky“ nám 
věnoval šaty). Všem za to patří veliký dík! 
V případě, že Vás naše činnost zaujala (více 
na www.spmp.cz) a rozhodnete se nám jak-
koli pomoci nebo se rozhodnete stát našimi 
členy, můžete nás kontaktovat e-mailem na 
spmp.trutnov@email.cz či telefonicky na 
č. 607 153 682. Všem našim příznivcům pře-
jeme pěkný rok 2012.

Za SPMP ČR, o.s., Bc. Petra Punnerová

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

Vážení přátelé,
MK Želvička rozšiřuje provoz volných herniček 
také na pondělí 9 – 12 h. V ostatních dnech zů-
stává provoz beze změn.Využijte kromě cvičení 
pro děti také cvičení pro dospělé - každou středu 
10:30 – 11:30 h a cvičení pro těhotné - každý pá-
tek 9:30 – 10:30 h.

Pravidelný provoz:
PONDĚLÍ
9:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA
10:00 MANIPULACE S MIMINKY A MALÝ-

MI DĚTMI 
ÚTERÝ
9:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA 
9:30 KULIHRÁŠCI - cvičení rodičů s dětmi 

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

od 6 měsíců do1 roku (od 9 h pro 
děti, které začínají chodit)

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

2 let
10:30 AEROBIK PRO DOSPĚLÉ (s hlídá-

ním) - aerobní i posilovací blok s vy-
užitím expanderů, overballů nebo 
gymballů

ČTVRTEK
9:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA 
10:00 NOTIČKA - hravé zpívání, hudební 

nástroje, tanečky, rytmus ...
10:30 STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - roz-

voj a kontrola všestranného psycho-
motorického, tj. psychického a po-
hybového vývoje dítěte 

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

PÁTEK
9:00 – 12:00 VOLNÁ HERNA 
9:30 CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ
10:00 ŠIKULKA - výtvarná dílnička pro 

děti a jejich rodiče

Kalendář akcí:
25.2. KARNEVAL - od 16 h – srdečně Vás zveme 
na řádění v maskách, které pořádáme ve spolu-
práci s MC Karolínka. Podrobné informace na-
jdete na internetových stránkách Želvičky i Karo-
línky, předprodej vstupenek zajišťují obě centra.
27.2. – 2.3. BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ A PO-
TŘEB – více informací najdete na našich stránkách
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚT-
MI určené nejen maminkám v posledním trimes-
tru těhotenství. Lektor - Mgr. Iva Bolehovská, tel. 
605 414 719 nebo na stránkách Želvičky.
Únor – 6., 13. a 20.2., březen – 5., 12. a 19.3.
SPRÁVNÉ STIMULACE
ÚNOR – 1. SKUPINA 0 - 6 měsíců - 2. 2. a 9. 2.
2. SKUPINA 6 - 12 měsíců - 16.2 a 23. 2.
BŘEZEN – 1. SKUPINA 0 - 6 měsíců - 8. a 15. 3.
2. SKUPINA 6 - 12 měsíců - 22. a 29. 3.
DUBEN – 1. SKUPINA 0 - 6 měsíců - ČTVRTEK 
5. a 12. 4.

Lenka Kuchařová, DiS.

Klub Jóga Trutnov
organizuje již pravidelně 29 let cvičení pro za-
čátečníky, pokročilé i pro každého, kdo se chce 
prozatím s jógou jen seznámit. Cvičení probíhá 
v dopoledních i odpoledních hodinách na sto-
matologii v Trutnově pod vedením kvalifikova-
ných a zkušených cvičitelů jógy.
Otevírají se dva nové jarní kurzy pro začátečníky, 
které jsou pro vás připraveny v úterý 28.2. 2012 
od 10:00 hod. nebo od 17:45 hod. 
Harmonogram cvičení a další informace o Klubu 
jóga Trutnov najdete na www.joga.xf.cz.

Cvičení se absolvuje v jednom celku, to je 9 lekcí 
po 1,5 hodině. Členský příspěvek je stanoven ve 
výši 300,- Kč.
Začátečníci se mohou přihlásit na tel. 736 227 916 
nebo e-mailem: vlasta.sedova@seznam.cz u paní 
V. Šedové, kde získají podrobnější informace. 
Úhrada příspěvků bude provedena na prvním 
cvičení. Zájemci o cvičení pro začátečníky nevá-
hejte, počet míst je limitován.
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STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV
informuje

Středisko volného času, Trutnov
ul. R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV 

tel./fax: 499 815 290, 
e-mail: svc@svctrutnov.cz

mobil: 603 319 466, 731 610 518
www.svctrutnov.cz

  

Nabídka letních táborů

Velikonoční keramika

Rozvoj klíčových kompetencí

V letošním roce se SVČ 
Trutnov zapojilo do 
celonárodního projek-
tu pod názvem: Klí-
če pro život – Rozvoj 
klíčových kompetencí 

v zájmovém a neformálním vzdělávání. 
Jeho realizátorem je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR společně s Ná-
rodním institutem dětí a mládeže.
Hlavními postavami projektu jsou ti, kte-
ří pracují s dětmi a mladými lidmi v rámci 
jejich volného času v organizacích z celé 
České republiky (SVČ, ŠD, NNO). Projek-
tem se intenzivně podporuje celoživotní 
vzdělávání pracovníků s dětmi a mládeží 
a zkvalitňuje systém pro udržitelný rozvoj 
zájmového a neformálního vzdělávání.
Projekt je rozdělen do okruhů: Výzkumy, 
Standardizace organizací neformálního 
vzdělávání, Studium pedagogiky volného 
času, Průběžné vzdělávání a Průřezová té-
mata (Inkluze dětí se specifickými vzdělá-
vacími potřebami, Mediální výchova a me-
dializace, Multikulturní výchova, Zdravé 
klima zájmového a neformálního vzdělá-
vání, Participace a informovanost, výchova 
k aktivnímu občanství, Výchova k dobro-
volnictví), Funkční studium a Uznávání ne-
formálního vzdělávání. Více informací zís-
káte na www.kliceprozivot.cz.
Naší organizaci se podařilo získat grant na 
dva projekty z okruhu „Průřezová témata“ 
(reprezentují druhy aktuálních problémů 
současného světa a stávají se významnou 
složkou zájmového a nefomálního vzdě-
lávání). Průřezové téma „Zdravé klima 
zájmového a neformálního vzdělávání“ 
je zapracováno do programu pětidenního 
příměstského tábora, který bude probíhat 
o letošních jarních prázdninách. Jedná se 
o táborovou hru pod názvem „Cesta do 
vesmíru“, která je rozdělena na dvě eta-
py: I. „Cestujeme vesmírem v kosmické 
lodi“, II. „Budujeme společně základnu 
na nové planetě“. Pro účastníky ve věku 
6 – 10 let je připraven program sestávají-
cí z kolektivních her, výtvarné a rukodělné 
činnosti, sportovních aktivit, soutěží, výle-
tu, interaktivních her na podporu vzájem-
ného učení a posílení týmové spolupráce 
a tvořivosti, vycházející z individuálních 
zálib, vlastností a schopností jednotlivých 
účastníků (pracovní a výtvarné činnosti, 
tanec, zpěv apod.), kteří jsou motivováni 
společným cílem – probádat vesmír. Po-
vedou cíleně a záměrně ke zlepšení soci-
álního klimatu, aby účastníci byli schopni 
spolupracovat ve skupině. To znamená po-
dílet se společně s pedagogy na vytváření 
pravidel práce v týmu a utváření příjemné 
atmosféry v něm, chápat potřebu efek-

tivně spolupracovat s druhými při řešení 
daného úkolu, ocenit zkušenosti druhých 
lidí, respektovat různá hlediska, vytvářet 
pozitivní představu o sobě samých, ovládat 
a řídit svoje chování a jednání. Veškeré ak-
tivity proběhnou pod dohledem vedoucích 
a instruktorů, kteří mají bohaté zkušenosti 
s realizací programů pro uvedenou cílovou 
skupinu účastníků. 
Cíle průřezového tématu „Výchova k dob-
rovolnictví“ budou naplňovány prostřed-
nictvím uceleného cyklu tří motivačních ví-
kendových kurzů v období leden – březen 
2012. Aktivity projektu budou směřovány 
ke zvýšení povědomí o dobrovolnictví mezi 
mladými lidmi. Smysluplné trávení volného 
času mladých lidí patří mezi hlavní ambice 
tohoto projektu. Kurzy budou realizovány 
s pomocí moderní techniky se zapojením 
trendových činností ve volném čase (lano-
vé aktivity, paintball, rafting apod.). 
Programy pro mladé lidi ve věku 15 - 26 let 
budou připraveny ve spolupráci s lektory 
Prázdninové školy Lipnice a dalšími před-
staviteli z oboru zážitkové pedagogiky.
V průběhu kurzů bude využíváno metod 
s využitím nových přístupů v pedagogice 
volného času (animace, výchova zážitkem), 
a to s ohledem na cílovou skupinu účastní-
ků. Tyto přístupy v sobě zahrnují výchovné 
metody založené na nedirektivních a akč-
ních metodách povzbuzování mladých lidí 
k hledání vlastní cesty životem a schopnos-
ti realizovat svou svobodu a autonomii. 
Tak se jim zároveň předkládá velké množ-
ství přiměřených, zajímavě strukturova-
ných pozitivních možností seberealizace. 
Důraz je kladen na otevřenost výchovné 
situace, na dobrovolnost, možnosti volby, 
prostor pro iniciativu vychovávaných, na 
vytváření rezistence vůči negativním soci-
álním vlivům atd.
Součástí kurzů budou také interaktivní hry 
na podporu vzájemného učení a posílení 
týmové spolupráce a tvořivosti. Účastník 
bude veden k aktivnímu přístupu, kritické-
mu náhledu a schopnosti vyhledávat nové 
informace a způsoby řešení. Prostřednic-
tvím aktivit programu budou účastníci 
získávat znalosti z oboru psychologie, 
pedagogiky, sociologie, etiky, ekonomie, 
práva, bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci s dětmi. Absolvent kurzů by měl být 
schopen se orientovat a účinně zapojovat 
do dobrovolnických aktivit a řídit dětské 
kolektivy. 

Tento projekt je spolufinancován evropským 
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.

Cena: 800,- Kč 
Kontakt:
Šárka Rotterová
tel.: 776 34 12 08
e-mail: sarka@svctrutnov.cz

Příměstský tábor
CESTA

DO
VESMÍRU

Místo: SVČ Trutnov,
denně 8.00 - 16.00 hod. 

Termín:  12. – 16. brezna 2012
(jarní prázdniny)

Tajná mise - pobytový tábor, 
určený pro věk 11 – 15 let
Termín: 16. – 20.7. 2012
Místo: SVČ Trutnov
Kontakt: Ondřej Těžký, tel.: 721 772 463, 
e-mail: heavy@svctrutnov.cz 

Barevný týden - příměstský tábor, 
určený pro věk 7 – 10 let (1. – 4. třída)
Termín: 1. turnus 9. – 13.7. 2012, 2. turnus 
20. – 24.8. 2012
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 – 16.00 hod. 
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 
208, e-mail: sarka@svctrutnov.cz 

Taneční škola - příměstský tábor, 
určený pro věk 8 – 15 let
Termín: 23. – 28.7. 2012 
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 – 16.00 hod. 
Kontakt: Jana Kašparová, tel.: 608 638 
118, e-mail: kasparova@svctrutnov.cz 

Indiánské léto - stanový tábor, 
určený pro věk 7 – 15 let
Termín: 11.8. – 26.8. 2012
Místo: Táborová základna Bokouš
Kontakt: Josef Khol, tel.: 731 610 518,  
e-mail: pepa@svctrutnov.cz 

Kurz keramiky pro děti i dospělé nabízí mož-
nost vyrobit si vlastnoručně dekoraci z kera-
miky. První lekce bude věnována modelování, 
ve druhé se výrobky naglazují.
Termín: 1. lekce v pondělí 5. března 2012 od 
17.30 hodin (2 hodiny). Termín 2. lekce bude 
dohodnut s účastníky (1,5 hodiny).
Místo: keramická dílna SVČ Trutnov
Pomůcky: pracovní oděv, přezůvky, plátno 
50 x 50 cm, nožík, hadřík, igelitový ubrus 
Cena: 350,- Kč/obě lekce
Lektor: Jana Babková
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pohledy do Minulosti

Provádění převratné až revoluční školní reformy 
Marie Terezie a Josefa II. vydáním Všeobecného 
školního řádu bylo ovlivněno v předchozím roce 
1773, kdy papež Kliment IV. zrušil jezuitský řád. 
Ten měl do této doby, u nás zvláště v pobělo-
horské době, úplnou nadvládu nad školstvím, 
nad vzděláváním mládeže. Hlavním důvodem 
rozpuštění tohoto mocného řádu byly jeho svět-
ské zájmy. Zabýval se až příliš obchodem, hro-
maděním pozemského majetku – měl dokonce 
své kolonie v Paraguayi. Na Trutnovsku vlastnil 
žacléřské panství o rozloze 4201 hektarů. Patři-
lo mu také panství Žireč se Starým Rokytníkem 
o rozloze 5809 ha. V této obci měl od roku 1740 
honosnou rezidenci, zámeček, který sloužil jako 
jejich oddechové zařízení až do roku 1773. Za-
braný majetek jezuitského řádu byl potom vy-
užit především pro rozvoj školství v rakouské 
monarchii. 

Podle císařského dekretu měl v roce 1774 trutnov-
ský magistrát podat zprávu o situaci trutnovské-
ho školství. Městská škola (stála vedle fary) měla 
zajistit občanům kromě čtení a počítání i základní 
poznatky v řemeslnických a uměleckých oborech, 
osvojení si základních poznatků o křesťanských 
a občanských povinnostech, dále seznamovat se 
znalostmi písma a krasopisu a výuky německé 
řeči. Povinná docházka do základních škol nebyla 
však dlouho přesně dodržována, zejména v ob-
dobí polních prací zely venkovské školy prázd-
notou. První venkovské školy byly malé a velmi 
prostě zařízené. Vyučovalo se i po domech a vů-
bec, kde se dalo, pokud o to rodiče vůbec projevi-
li zájem a na školu přispívali. Císařovna zpočátku 
povinnou docházku důsledně nenařizovala, což 
mělo důvody i v tom, že síť škol nebyla ještě dost 
hustá. Proto se docházka dětí ve školách zpočát-
ku spíše jen evidovala. Marie Terezie to vyjádřila 

slovy: „Rádi bychom viděli, kdyby rodičové svých 
dětí ve věku 6 až 12 let do škol posílali.“ To bylo 
zprvu jen zbožným přáním.

Nedostatek dobrých učitelů vedl k tomu, že na 
školách zpočátku učil kdekdo, jen když uměl 
číst, psát a počítat, měl ráznou ruku a hlas. Bý-
vali to vojenští vysloužilci a potulní studenti. 
Výuku dlouho obstarávali faráři, a uplatňovali 
tak nad školstvím církevní vliv. Postupně se za-
vádělo i odborné vzdělávání učitelů. Pro ty na 
triviálních školách bylo tříměsíční, pro učitele 
hlavních škol šest měsíců. Absolventi tohoto ško-
lení, pokud sloužili ve funkci pomocníka učitele 
nejméně rok a byli starší 20 let, se mohli přihlásit 
k učitelské zkoušce. Po jejím úspěšném splnění 
mohli sami vyučovat.

V mateřském jazyce se učilo jen na nejnižších ško-
lách. Výuka v němčině byla úřady preferována 
– už tím byl do vyšších škol uzavřen přístup vět-
šině žáků české národnosti. Germanizace měla 
odůvodnění v úsilí vlády vytvořit jeden společný 
jazyk v celé monarchii. Odměňování učitelů se 
od 80. let řídilo nařízením, že učitelé musí dostá-
vat část svého platu přímo v penězích, zatímco 
dosud vše dostávali jen v naturáliích. Všeobecný 
školní řád, který umožňoval školní docházku dív-
kám, byl ve své době revolučním opatřením. Až 
do roku 1780 děvčata do škol až na výjimky ne-
docházela. V tomto roce byly zřízeny první dívčí 
třídy, postupně pak začínalo být běžné společné 
vyučování chlapců a dívek. Rozvoj školství pokra-
čoval pak hlavně až po 100 letech zavedením již 
8leté povinné školní docházky v roce 1869, což 
i v Českém království kladně ovlivnilo společen-
ský a hospodářský rozvoj.

Antonín Just

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

sport

Na sklonku roku 2011 byl mikulášským karneva-
lem zakončen 34. ročník Školy bruslení. Násle-
dujícími řádky se pokusím reagovat na některé 
z řady dotazů rodičů zúčastněných dětí i dalších 
zájemců o Ško lu bruslení.

Uplynulého ročníku se zúčastnilo 223 chlapců 
a děvčat ve věku od 5 do 10 let. Výuka základní-
ho bruslení probíhala pravidelně o víkendech od 
22.10. do 4.12. 2011. Na závěr obdrželi všichni 
účastníci „Ledová vysvědčení“.

Trutnovská Škola bruslení má hned několik celo-
republikových primátů. Jednak je prokazatelně 
nejstarší. Její první ročník jsem or ganizoval již 
v roce 1979. Od té doby se uskutečnilo 34 roč-
níků, kte rými prošlo na 6000 dětí z Trutnova 
i okolí. Není zvláštností, když školu navštěvuje 
již třetí generace z rodiny. Další výjimečností 
jsou instruktoři, kteří výuku bruslení vedou. Je 
jich 23 a výjimečnost tkví především v tom, že 
všichni to dělají zcela zdarma a přitom nemají 
dva měsíce ani jeden víkend volný! Je to již tra-
dice od samého založení školy. Navíc někteří 
instruktoři nejsou z Trutnova a na každou lek ci 
dojíždějí (ze Žacléře, Starého Rokytníku apod.) 
a opět bez nároku na „cesťák“. Odborně jsou na 
tom instruktoři minimálně na stejné úrov ni jako 
např. trenéři ledního hokeje licence "C", a to na 
základě pravidelných seminářů. Jejich odbornost 
byla uznána i ministerstvem  školství.

Za pozornost stojí hospodaření Školy bruslení. Zá-
pisné za jedno dítě činí 200,- Kč za všech 14 lekcí 
a v případě sourozenců je za každé další dítě sleva 
na 100,- Kč. Tak překvapivě nízkou cenu, kterou 
jinde v republice nenajdete a která se nemění 

již mnoho let, umožňují dva důvody. Jednak to, 
že instruktoři pracují zdarma a na je jich odmě-
ny tedy nejsou třeba žádné finanční prostředky. 
Druhým důvodem je fakt, že Školu bruslení nepo-
řádáme za účelem zisku. Finanční prostředky ze 
zápisného se využívají na úhradu nájmu zimního 
stadionu (ač je po skytována sleva, za pronájem se 
zaplatí téměř polovina peněz ze zá pisného), na 
průkazky účastníků, programy, pokyny rodičům, 
ledová vysvědčení a především na nákup cukro-
vinek pro děti při soutěžích a miku lášské nadílce. 
Po závěrečném vyúčtování zbude většinou ně-
kolik „stovek“ k úhradě příprav dalšího ročníku. 
Z hlediska dětí a je jich rodičů - za oněch 200,- Kč 
mají 14 hodin bruslení, zdar ma nabroušení brus-
lí, 2 hodiny bruslení rodičů, programy, pokyny, 
průkaz ky, ledová vysvědčení, cukrovinky při sou-
těžích a mikulášskou nadíl ku. Je tedy patrné, že 
oněch 200,- Kč se každému prakticky vrátí. Do-
sud se nikdy nestalo, že by některý ročník skon-
čil v mínusu. Hospodářský výsledek posledního 
ročníku byl vylepšen tím, že firma Terra vinifera, 
s.r.o., nám věnovala finanční dar.

Výjimečností skutečně mimořádnou je návštěv-
nost dětí. V několika posledních letech se účast 
dětí ustálila kolem 200 při hlášených (předloni 
218, loni 223). Mít 200 dětí najednou na ploše 
hokejového kluziště a provádět s nimi výuku 
bruslení, to opravdu vyžaduje především bez-
chybnou organizaci. Zatím to bez problémů 
zvládáme. Za po zornost stojí nejen počet dětí, 
ale také to, že již řadu let není trut novská ško-
la záležitostí výhradně města Trutnova, ale i ši-
rokého okolí. Děti dojíždějí z 19 měst a obcí 
trutnovského okresu, ze vzdálenosti více než 
30 km. Např. z Hostinného, Rtyně, Žacléře, Ma-

Zajímavosti ze Školy bruslení

lých a Velkých Svatoňovic, Havlovic, Červeného 
Kostelce a dokonce z typicky lyžařských míst,  
jako je Pec p. Sn., Horní Malá Úpa, Svoboda n. Ú. 
a Janské Lázně. Z Trutnova bylo 140 dětí, z dal-
ších měst a obcí se zúčastnilo 83 dětí.

V současné době již začínáme připravovat další, 
již 35. ročník, který přinese některé novinky, ale 
bude také res pektovat základní tradice - cena se 
nezvýší, rodiče si se svými dětmi opět zabruslí, 
mezi děti přijde Mikuláš s nadílkou  atd. Letos 
začneme 20. října.

Doufám, že rodiče i děti budou i v příštím roční-
ku školy spokojeny - vždyť všechno to, co děláme 
kolem Školy bruslení, děláme jen pro ně.

Jiří Hradecký
vedoucí Školy bruslení Trutnov

VÍKENDOVÁ LYŽAŘSKÁ 
A SNOWBOARDOVÁ  

AKADEMIE S DOPRAVOU

Již čtyřikrát v této zimní sezóně odjížděl ze za-
stávky naproti okresnímu úřadu skibus naplněný 
zájemci o sobotní lyžařskou a snowboardovou 
akademii směr Skipark Černý Důl.

Rodiče, kteří si chtěli užít volnou sobotu nebo 
dopřát svým dětem den v kolektivu pod dozo-
rem zkušených instruktorů,  jednoduše ráno 
v 8.15 hod. předali své ratolesti do skibusu a od-
poledne v 16.30 hod. si je po celodenní lyžovačce 
nebo snowboardovačce zase vyzvedli.

Jednoduše to možná vypadá, ale: celá sobotní 
akademie je kompletně organizačně zajištěna 
jako celodenní program pro děti ve věku cca 
6 - 14 let, kdy děti mají v průběhu dne dva výu-
kové bloky pod vedením zkušených instruktorů, 
v poledne zajištěn oběd a celodenní pitný režim. 
Samozřejmostí je vyhřívané zázemí pro převlék-
nutí a odpočinek.

Základní cena za celodenní program, včetně 
dopravy, skipasu, výuky, oběda atd. je 600,- Kč, 
s půjčovnou vybavení 650,- Kč.

Vzhledem k velkému zájmu a z důvodu bezpeč-
nosti je počet míst omezen a je nutné si místo 
pro své dítě zarezervovat v průběhu týdne te-
lefonicky na info tel.: 736 152 077, kde se také 
případní zájemci dozví veškeré podrobnosti 
o akademii. Samozřejmostí je kompletní pojiš-
tění celé akademie, včetně dopravy, u trutnov-
ské Kooperativy. Veškeré další informace je také 
možné najít na www.ski-academy.cz

Michal Bavor

PŘIJĎTE CVIČIT PRO ZDRAVÍ
I v novém roce pokračujeme ve všech směrech 
a všem prospěšném cvičení Tai - či a Či - kung, 
takže se nebojte přijít a vyzkoušet si odstra-
ňování psychických i fyzických bloků.

Cvičíme pondělky 18.30 – 20.00 hod. v taneč-
ním sále ZUŠ ve Školní ulici v Trutnově a kro-
mě jiného trénujeme i tai - či sestavu.

Dále cvičíme úterky 17.30 – 19.00 hod. v tělo-
cvičně ZŠ Horní Staré Město (naproti kostelu), 
kde se mimo jiné procvičují tai - či prvky a či 
- kung cviky.

Kontakt:  tel.: 499 732 891, e-mail: cichovsky@
spstrutnov.cz
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
provozovatel sportovních zařízení města

www.lokotrutnov.cz informuje

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ
Zimní stadion

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI: 

Vždy aktuálně na: 

www.lokotrutnov.cz/

sportovni-zarizeni/

zimni-stadion

Zimní stadion je dopoledne otevřen 
i pro veřejnost

Zimní stadion je otevřen denně od 8:00 hod. 
pro širokou veřejnost. Opět je zde možnost 
individuálně si pronajmout ledovou plochu 
nebo navštívit veřejné bruslení, které je 
denně od 8:00 do 14:30 hod., ve čtvrtek pak 
tradičně od 20:00 do 21:00 hod. 

Sledujte aktuální změny na http://www.
lokotrutnov.cz/sportovni-zarizeni/zimni-
stadion

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

Pondělí * 5.45 - 13.00 14.00 - 16.00
18.00 - 19.00 
19.00 - 20.00 AQUAROBIC

Úterý * 5.45 - 13.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Středa * 5.45 - 13.00 15.00 - 16.30 19.00 - 21.00

Čtvrtek * 5.45 - 13.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Pátek * 5.45 - 13.00 13.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Sobota *
10.00 - 11.00  
plavání těhotných

11.00 - 20.00

Neděle 9.00 - 10.00 Nudi 10.00 - 18.00

Turbo solárium v prostorách 
krytého bazénu 

Pondělí – Pátek   6.00 - 21.00 
Sobota  11.00 - 20.00 
Neděle  10.00 - 18.00

Sauna v prostorách krytého bazénu 
- provozní doba pro veřejnost 

Pondělí  14.00 - 20.30 
společná sauna 18.00 - 20.30
Úterý    9.00 - 11.00 
  14.00 - 21.00 
Středa  14.00 - 21.00 
Čtvrtek    9.00 - 11.00 
  14.00 - 21.00 
společná sauna 19.00 - 21.00
Pátek  13.00 - 21.00 
Sobota  11.00 - 20.00 
společná sauna 11.00 - 13.00 pouze ženy 
  18.00 - 20.00
Neděle  10.00 - 18.00 
společná sauna 15.00 - 18.00

ODDÍLY
           PLAVÁNÍ

Jeden z nejúspěšnějších šampionátů plavec-
kého oddílu. Díky „dvojčatům“.
Aneta Pechancová a Martina Elhenická. Ty 
dvě o sobě daly „zase jednou“ pořádně vě-
dět. Trutnovská „dvojčata“ vyrazila minulý 
týden na těžbu cenných kovů do plaveckých 
dolů v Chomutově a rukama se oháněla tak, 
že z toho byl pro oddíl TJ Loko FM Servis je-
den z nejúspěšnějších šampionátů v historii 
klubu. Aneta vytěžila pět medailí, Martina 
vyrubala dokonce jedenáct a společně se 
sestrami Morávkovými přidaly ještě jednu 
„placku“ ve štafetě. „Ze strany obou děvčat 
to byl velmi podařený šampionát,“ potvrdil 
trutnovský trenér Pavel Pokorný výbornou 
výkonnost svých reprezentantek na Zimním 
mistrovství České republiky, které probíhalo 
od čtvrtka do neděle.
Více na: www.lokotrutnov.cz

           ZUMBA a ZUMBATOMIC

Oddíl ZUMBY a dětské ZUMBY informuje: 
Dětská ZUMBA každé úterý: HVĚZDIČKY 
16:00 – 16:45 hod., HVĚZDY 17:00 – 17:45 
hod., ZUMBA v tělocvičně Na Nivách každé 
pondělí a středa 18:30 – 19:30 hod., BODYS-
TYLING v tělocvičně SOKOLOVNA každý čtvr-
tek 18:00 – 19:00 hod.

           KRASOBRUSLENÍ

Oddíl krasobruslení má ve svých řadách již 
30 malých krasobruslařek ve věku 5 – 13 let. 
Díky velkému zájmu z řad široké veřejnos-
ti otevíráme pro další zájemkyně starších 
13 let v měsíci ÚNORU a BŘEZNU zdokona-
lovací hodiny, které budou probíhat kaž-
dou sobotu. Bližší informace naleznete na 
našich web stránkách: www.lokotrutnov.cz/
oddíly nebo přímo u trenérek pí Štěpničko-
vé, Sršňové.

           MUAY – THAI

Do roku 2012 vstupuje oddíl „HIGHLAN-
DERS“ s rozšířeným týmem bojovníků, kte-
ří se budou účastnit MMČR v Muay – Thai. 
Mezi dva ostřílené „fightery“ Jakuba Klaudu 
/86 kg/ a Ondru Marvana /75 kg/, kteří mi-
nulou sezónu končili prvními „profesionální-
mi“ zápasy na Hamr Night Ostrava, přibude 
devatenáctiletý Marek Lízr /64 kg/ a Kateři-
na Erbenová. Celý tým „fighterů“ by se pak 
měl představit v prvním Trutnovském profe-
sionálním galavečeru, který se připravuje ve 
spolupráci s CMTA na konec října 2012. 

           FIT-BOX

V tělocvičně Na Nivách: Úterý 18:00 – 19:00 
hod., Čtvrtek 18:30 – 19:30 hod., Pátek 17:30 
– 18:30 hod., Neděle 10:00 – 11:00 hod. Jed-
norázové vstupné: 80,- Kč, při zakoupení per-
manentky vstupné 40,- Kč. Bližší informace 
+ rozpis cvičitelů na příslušný měsíc na www.
lokotrutnov.cz 

           STOLNÍ TENIS

15. ročník Vánočního turnaje ve stolním tenise 
Ve čtvrtek 15.12. 2011 uspořádal oddíl 
stolního tenisu pro své mladé členy dal-
ší ročník tradičního vánočního turnaje za 
účasti 10 členů, kteří byli rozlosováni do 
2 skupin. Skupinu "A" vyhrál Petr Kocou-
rek, druhý se umístil Štěpán Landa, jako 
třetí Jakub Husák, čtvrtá Natálie Holá a na 
pátém místě se umístila Martina Budišová. 
Také o vítězství Petra Kotka nad Tomášem 
Týfou ve skupině "B" musel rozhodnout až 
5. set. Na dalších místech se umístili Michal 
Doubek, Marek Bartoš a Klárka Prokopco-
vá. Pro všechny účastníky byly připraveny 
pěkné ceny a diplomy, za což patří poděko-
vání nejen organizátorům Lence Kaláškové 
a Ing. Zdeňku Čurdovi, ale i vedení města 
za finanční příspěvek.
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Po roce k nám opět zavítá 
skvělý tanečník Rosťa Šrom 
MUZIKÁLOVÝ TANEC  
aneb JAZZ DANCE A ZUMBA
SOBOTA 11.2. 2012 čas 13.00 – 15.30 hod., tělo-
cvična 1. ZŠ kpt. Jaroše Trutnov (vchod dvorem) 

ROSŤA ŠROM je vyhledávaným instruktorem Zum-
ba Fitness a působí v pražských tanečních cent-
rech Dance Perfect, Balance Club, Jad Company, 
Dance academy by Yemi AD. Vstupenky v před-
prodeji 200,- Kč (na místě bez záruky). Více infor-
mací a předprodej vstupenek: Petra Janovská, tel.: 
721 451 977, http://petula.janovska.sweb.cz/

AGENTURA  Petry Janovské 

vás zve na pravidelné lekce ZUMBA, úterý a čtvr-
tek 19 – 20 hod., tělocvična 1.  ZŠ kpt. Jaroše. 
V únoru 2012 první zkušební hodina zdarma! 
Více informací na www.petula.janovska.sweb.cz 
nebo tel. 721 451 977.

Radniční listy vydává město Trutnov jednou měsíčně v počtu 13 360 ks výtisků. Povoleno OkÚ Trutnov pod č. MK ČR E 12907.

Redakční rada: Ing. Hana Horynová, Mgr. Tomáš Hendrych, BcA. Libor Kasík, Tomáš Rumler, Michal Šubrt, Zuzana Trösterová, 
Ing. Veronika Svobodová, Iva Trávníčková, Rudolf Korbelář
Korektury: Mgr. Ivana Balánová
Odpovědný redaktor: Iva Trávníčková
Adresa: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, tel.: 499 803 104, 731 124 272, fax: 499 803 103 
e-mail: travnickova@trutnov.cz (IČ: 00278360)
Redaktor Kulturní nabídky RL: Tomáš Rumler
Adresa: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov
tel.: 499 300 992, e-mail: rumler@uffo.cz
Výroba: Tiskárna PRATR a.s.
Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p. Trutnov
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

Subaru XV Snow Session
Druhý víkend v únoru proběhne ve ski-areálu Ski-
port Velká Úpa velkolepá sportovní událost. Akce 
s názvem Subaru XV Snow Session je otevřená pro 
všechny jezdce na SNB i FreeSKI ze všech koutů ČR, 
kteří se nebojí se do toho pořádně opřít. Pro jezd-
ce bude připraven upravený park, kde bude v úvo-
du jeden rail a pod ním dva kickery, zvlášť pro SKI 
a zvlášť pro SNB. V den závodů 11.2. 2012 bude na 
svahu vyhrávat muzika, budou zde připraveny stán-
ky s občerstvením a všechno, co k takové akci patří. 
Více informací na: www.SubaruXVSnowSession.cz 
nebo nás najdete také na facebooku. 

Vojtěch Kulhánek

ZUMBA TRUTNOV 
Zveme Vás na pravidelné hodiny ZUMBY v Trutnově. 
Tělocvična ZŠ Mládežnická každou neděli od 17.00 
do 18.00 hodin. 60 Kč/h (50 Kč/h – permanentka), 
děti do 12 let s rodiči – 30 Kč/h. Informace: Pavlína 
Nosková, instruktorka s licencí Zumba fitness a ae-
robik, tel.: 723 419 937, e-mail: zumbapavlina@cen-
trum.cz, www.zumbapavlina.cz.

Sportovní klub 
bojových umění Trutnov
Akce – ÚNOR 2012:
NÁBOR do oddílu KARATE
Pro děti od 5 let i dospělé. Každé pondělí a středu 
od 16 hod. v tělocvičně ZŠ kpt. Jaroše, Gorkého 
ul. v Trutnově („U letadla“). S sebou – tepláky, triko, 
př. sálovou obuv, pitný režim. 
Pobočky otevřeny v Úpici a Malých Svatoňovicích.

NÁBOR do oddílu SEBEOBRANA
Pro zájemce od 15 let, muže i ženy. Každé úterý 
a čtvrtek od 18.30 hod. v dojo (malé tělocvičně) ZŠ 
kpt. Jaroše, Gorkého ul. v Trutnově. S sebou – teplá-
ky, triko, pitný režim. 

Seminář: PRAKTICKÁ SEBEOBRANA
Jednodenní dopolední semináře určené pro širokou 
veřejnost, vhodné pro muže i ženy od 15 let. Cílem 
je nabídnout účastníkům seminářů možnosti obra-
ny proti jednotlivým druhům napadení, např. proti 
úderům, kopům, úchopům, škrcení, při napadení 
zbraní apod.
11. 2. 2012 od 9.00 do 12.00 hod., dojo (malá tělo-
cvična) ZŠ kpt. Jaroše v Trutnově. S sebou – tepláky, 
triko, pitný režim. 

Na březen 2012 připravujeme:
4.3. 2012 - Velká cena města Trutnova – KARATE
10.3. 2012 - KARATE pro ŽIVOT – seminář
od 14.3. 2012 - Teleskopický obušek – kurz 

Více na www.skbutrutnov.cz nebo na tel. 608 958 019.

Mladí florbalisté mezi svátky 
nelenošili
V úterý 27. prosince se florbaloví hráči z Trutnova 
zúčastnili početně obsazeného turnaje (14 družstev) 
v Dobrušce, na kterém obsadili druhé místo. Je až ne-
uvěřitelné, jak se poprali s nepřízní osudu a dotáhli 
celodenní boje až do finále. Těsně před odjezdem 
onemocněl Trnka a při třetím zápase se zranil jeden 
z klíčových hráčů Tilgner. Ve třech hráčích v poli – Vy-
mlátil, Tomeš, Kruliš a v brance  Rosenberg se nakonec 
bojovalo o vítězství. Bohužel síly už došly, přesto je 
druhé místo úspěchem. Nejlepším střelcem turnaje se 
navíc stal nejmladší hráč - Kruliš (16) se 13 brankami.

Do nového roku pevné zdraví a trutnovským sportov-
cům podobné úspěchy přejí florbalisté FBC Trutnov.

Úspěšný konec sezony pro 
SK Powerlifting Trutnov
Úspěšnou tečku za sezonou 2011 udělal pro 
trutnovský powerlifting Libor Hurdálek, který 
přivezl z mistrovství světa zlatou medaili a titul 
mistra světa v silovém trojboji asociace GPC.

Soutěž probíhala ve dnech 12. - 19.11. 2011 
a přihlásilo se na ni 300 závodníků z 22 zemí. 
Libor soutěžil v pátek 18.11. S rozcvičováním 
začínal v 10:00 a na poslední pokus nastu-
poval v 19:00. Úspěšnými soutěžními poku-
sy 270 kg ve dřepu, 160 kg v benchpressu 
a 230 kg v mrtvém tahu si pak Libor Hurdálek 
zajistil součtem 660 kg 1. místo v kategorii 
110 kg ve věku 55 – 59 let. A jaké jsou dojmy 
trutnovského závodníka: „Byl to maraton. 
Na konci již docházela energie. Celý den se 
pořádně nenajíte, jen se zkoušíte zásobovat 
cukry, minerály, vitamíny a aminokyselinami. 
Poslední pokusy už byly těžké, i když můj re-
kord je výše. Na soutěži však platí jiná pravi-
dla než na tréninku. Vše z vás však spadne na 
konci. Je to zvláštní pocit když jste v Irsku je-
diný Čech mezi Iry, Angličany, Finy, Argentin-
ci, Kanaďany a dalšími. Pak jdete na stupínky 
a zní česká hymna. To se nedá zapomenout 
a těch půl roku přípravy stojí za to.“

Za rok 2011 tak SK Powerlifting Trutnov při-
vezl z mezinárodních mistrovství 7 medailí 
a 3 tituly. Z mistrovstí Evropy 2 zlaté (Libor 
Hurdálek a Ladislav Škop), 3 stříbrné (Blanka 
Baudyšová, Ondřej Vacek a Libor Hurdálek) 
a 1 bronzovou (Pavel Hurdálek). Z mistrov-
ství světa dovezli Trutnováci výše uváděnou 
zlatou medaili. Gratulujeme celému klubu 
Powerlifting Trutnov. 

Sezonu 2012 zahájí trutnovští lifteři již klasic-
ky mistrovstvím ČR Federace českého silového 
trojboje (FČST). MČR proběhne 14.4. 2012 v tě-
locvičně ZŠ Komenského. Trutnovský klub po-
řádá tuto soutěž již počtvrté, a potvrzuje tak 
svou kvalitu v oblasti silových sportů. Na se-
tkání plné skvělých silových výkonů se s Vámi 
14.4. 2012 těší SK Powerlifting Trutnov.

SK Powerlifting Trutnov

LIGOVÉ BASKETBALISTKY 
V NADSTAVBOVÉ SKUPINĚ A1
Basketbalistky Kary Trutnov postoupily v Ex-
celsior ŽBL do elitní nadstavbové skupiny A1. 
Ta se hraje od druhého únorového týdne do 
poloviny března, kdy začne play off. Rozpis 
utkání najdete na www.bktrutnov.cz. V prv-
ních únorových dnech (2. - 4.2.) se trutnovské 
basketbalistky představí ve finálovém turnaji 
Českého poháru ve Strakonicích. Od 21. do 
22. ledna Trutnov reprezentoval jako jediný 
zástupce českého basketbalu na Final Four 
Středoevropské ligy, tato akce se odehrála 
po uzávěrce vydání RL. Výsledky najdete na 
www.bktrutnov.cz a v Trutnovinkách. 

-br-

Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Úplnou nabídku útulku včetně podrobnějších in-
formací najdete na webových stránkách města: 
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/utulek-
pro-opustene-a-zatoulane-psy

Návštěvní doba:
pondělí  13.00 – 16.00 hod.
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 11.00 – 13.00 hod.

Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu. 

Děkujeme všem, kteří si v době vánoční vzpomněli na 
opuštěné pejsky a přispěli, ať již prostřednictvím pro-
dejny SUPERZOO Trutnov v OC Family Centrum nebo 
přímo v útulku, nějakou tou drobostí k zajištění naší 
péče o ně. 

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

nabídka opuŠtěnýCh psŮ

11 - 134

11 - 132

ZUMBA pro dospělé
Každé úterý od 19 do 20 hod., tělocvična ZŠ Mládež-
nická Trutnov, Jana Čechová, David Laušman.
www.zumbaprodeti.cz, tel. 725 960 971, 737 675 297

ZUMBA pro děti  4 – 15 let
Každé pondělí od 16 do 17 hod. a pátek od 15 do 
16 hod., tělocvična ZŠ Mládežnická Trutnov, Jana 
Čechová, David Laušman.
www.zumbaprodeti.cz, tel. 725 960 971, 737 675 297


