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Tak jako v minulých letech i v tom loň-
ském jsme se snažili vylepšit životní 
podmínky našich občanů v příměstských 
částech. Například na Babí a v Novém 
Rokytníku jsme vybudovali nová dětská 
hřiště s plochou pro fotbal, se skluzavka-
mi, houpačkami a různými prolézačka-
mi. Na výpadovce k Bohuslavicím nad 
Úpou jsme nahradili dvě nevzhledné 
plechové autobusové zastávky novými. 
Ve Lhotě u Trutnova jsme na žádost oby-
vatel rozšířili informovanost veřejnosti 
vybudováním nové dřevěné výlepové 
plochy. V Novém Rokytníku jsme vedle 
výše zmíněného nového hřiště zajistili 
také odbahnění místního rybníčku, kte-
rý s dříve opravenými božími mukami 
zlepšuje vzhled této městské části. Na 
konci Starého Rokytníku, v části Rubí-
novice, upozorní každého projíždějícího 
řidiče nový vzhled dříve v náletu zarostlé 
kaple. V současnosti má kaple nový ka-

bát, nové přístupové schodiště, pravidel-
ně bijící zvon a i vnitřek stavby doznal 
změn v podobě obnovených původních 
výmaleb a vitráží oken. V Bohuslavicích 
nad Úpou jsme provedli několik protipo-
vodňových opatření v lokalitě u hřbito-
va, Ve Stráni a Nad Tratí, úpravu koryta 
místní vodoteče ve Vraní ulici a došlo 
i k opravě místní komunikace Kozí ulič-
ka. Nezapomínáme ani na Adamov, kam 
jsme na podnět místních obyvatel umís-
tili sběrné nádoby na papír, sklo a plasty. 
Ve Starém Rokytníku už asi třetím rokem 
upravujeme plochu mezi státní silnicí 
a místní vodotečí, kde by ještě po meli-
oračních úpravách měla vzniknout sou-
vislá upravená travnatá plocha. Dalším 
rokem pokračuje oprava kostela sv. Tek-
ly na Babí, která v loňském roce spočíva-
la v dokončení venkovní fasády. Pokud 
získáme finanční prostředky z některých 
dotačních titulů i v letošním roce, bude 

oprava pokračovat uvnitř kostela výmal-
bami, rozvody sítí a rekonstrukcí interi-
éru. Na hřbitovech ve Voletinách a na 
Babí došlo ke kompletní rekonstrukci 
zeleně spočívající v osazení smutečních 
bříz a jírovce maďalu. Na začátku loň-
ského roku byla slavnostně vysvěcena 
kaple sv. Josefa ve Voletinách, čímž byla 
dovršena několikaletá rekonstrukce to-
hoto církevního stánku, který je, stejně 
jako ostatní kaple, ve vlastnictví města. 
Kaple slouží veřejnosti každou poslední 
neděli v měsíci i při jiných slavnostních 
příležitostech. Nezapomněli jsme ani na 
již dokončenou kapličku v Poříčí, která 
svému okolí v pravidelných intervalech 
sděluje časový údaj a nasvícení ve večer-
ních hodinách zvýrazňuje její siluetu. 

Přes bohatý výše uvedený výčet je toho 
stále ještě dost, co je před námi. Trut-
novským příměstským částem a jejich 
proměnám k lepšímu se tedy budeme 
věnovat i v letošním roce.

Ing. Hana Horynová
místostarostka

MARIÁNSKÁ KAPLE V RUBÍNOVICÍCH
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750 Let trutnova
PŘEHLED AkCÍ k vÝRoČÍ městA v ÚnoRU 2010

 Fotoklub KDÚ 
výstava ve výstavním prostoru měÚ (do 4. 3.)
pořadatel Galerie města Trutnova

 Fotografie Lukáše Buryánce aneb 
Objevený trutnovský talent
výstava v Galerii Dračí ulička (do 15. 3.)
pořadatel Galerie Dračí ulička

 Trutnov očima starých fotografů
výstava starých vyobrazení trutnova na historic-
kých fotografiích a pohlednicích (do 25. 4.)
pořadatel Muzeum Podkrkonoší v Trutnově

ST 3. 2.  Trutnovské čtení 
(16.30 hodin, městská knihovna) 
večer veřejného čtení z nové knihy Antonína Jus-
ta a Josefa vika „Z historie trutnova trochu jinak 
slovem i obrazem“
pořadatel Trutnovský literární klub, Městská knihovna s re-
gionálními funkcemi v Trutnově

PO 8. 2.  Z dějin Trutnova: Trutnov ve víru 
válek 17. až 19. století
(19.00 hodin, kino vesmír) 
přednáška prof. PhDr. Pavla Zahradníka
pořadatel Muzeum Podkrkonoší v Trutnově, Státní okresní 
archiv Trutnov, Dům kultury Trutnov

ČT 11. 2. a PÁ 12. 2.  Filmové večery
(19.00 hodin, kino vesmír) 
promítání filmů: občan Havel (11. 2.), občan Ha-
vel přikuluje (12. 2.)
pořadatel Dům kultury Trutnov

ČT 18. 2.  Den otevřených dveří Státního 
okresního archivu Trutnov
(8.00, 10.00, 14.00 a 16.00 hodin)
exkurze pro veřejnost v trutnovském archivu
pořadatel Státní okresní archiv Trutnov

ČT 18. 2.  Jazzinec
zahajovací koncert 12. ročníku mezinárodního hu-
debního festivalu: finálový večer 27. 3. (do 23. 4.)
pořadatel Alternativa pro kulturu, o.s., www.jazzinec.cz

PÁ 19. 2.  Dračí rej
(krakonošovo náměstí)
masopustní veselice pro tuzemské i přespolní
pořadatel Svazek obcí Východní Krkonoše

PÁ 19. 2.  Děsivé dějiny Trutnova
(16.00 hodin, městská knihovna) 
výtvarná dílna pro děti – výroba makety historic-
kého trutnova
pořadatel Městská knihovna s regionálními funkcemi 
v Trutnově

ST 24. 2.  10 významných absolventů Gym-
názia Trutnov vzpomíná aneb 750 let města 
Trutnova – 90 let jeho gymnázia – 120 let 
Muzea Podkrkonoší v Trutnově: Petr Prouza
(18.00 hodin, koncertní síň B. martinů) 
celoroční besední cyklus, tentokrát s básníkem, 
prozaikem a novinářem, členem PEn klubu a klu-
bu českých spisovatelů Petrem Prouzou
pořadatel Gymnázium Trutnov, Muzeum Podkrkonoší 
v Trutnově

na webové adrese www.vychodoceskearchivy.cz 
v sekci Digitalizované archivní fondy v rubrice 
sokA trutnov si můžete prohlédnout kroniky měs-
ta trutnova od roku 1945. 

tištěný přehled akcí na celé první pololetí výroční-
ho roku 2010 obdržíte v turistickém informačním 
centru ve staré radnici a v informační recepci měÚ.

Sedmnáctiletý nadějný fotograf a student SPŠ 
v Trutnově Lukáš Buryánec zahájil 19. ledna svou 
premiérovou výstavu v Galerii Dračí ulička. Jeho 
krásné fotografie přírody si zde můžete prohléd-
nout do 15. března. 

V rámci cyklu besed 10 významných absolventů 
Gymnázia Trutnov vzpomíná aneb 750 let města 
Trutnova – 90 let jeho gymnázia se jako první ve 
středu 20. ledna v Koncertní síni B. Martinů před-
stavil kameraman, režisér a střihač Miroslav Janek, 
který je znám nejen v Česku, ale také v USA. Ná-
vštěvníci měli možnost shlédnout jeho film „Nespat-
řené“ z roku 1996 o nevidomých dětech z pražské 
Školy Jaroslava Ježka pro zrakově postižené, které 
fotografují. Při následné besedě pan Janek odpově-
děl na řadu dotazů týkajících se nejen vzniku tohoto 
silného dokumentu. 

Foto: Lenka Mykasová
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sPoLEČEnská RUBRikA

Únor 2010
náchodská 359
www.mckarolinka.cz
Pravidelný provoz 9.00 - 15.00

Pondělí volná herna pro maminky s dětmi
10.00 cvičínek – cvičení rodičů 
s dětmi 
12.30 čteníčko – pohádka po obědě 

Úterý volná herna pro maminky 
s dětmi 1 – 2 roky
10.00 Zpívánky – rytmické písničky 
s kytarou a dalšími hudebními nástroji
12.30 čteníčko – pohádka po obědě
16.00 – 19.00 odpolední karolínka – 
volná herna

středa volná herna pro maminky s dětmi 
1 - 2 roky
10.00 Zpívánky - rytmické písničky 
s kytarou, tanečky
12.30 čteníčko – pohádka po obědě
17.00 – 19.00 předporodní kurzy 
Bříškatění

čtvrtek maminky s kojenci, těhotné
16.00 cvičení PILAtes, lektor m. sla-
víková

Pátek volná herna pro maminky s dětmi
10.00 výtvarná dílna sedmikrásek 
– příběh s ponaučením
12.30 čteníčko – pohádka po 
obědě

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

Pravidelně dle Vašeho zájmu si u nás můžete do-
přát příjemnou ReLAXAční mAsáŽ či kosmetI-
ku – objednávky v MC.

PokRAčuJe: 
PILAtes pod vedením lektorky Markéty Slavíko-
vé /ve čtvrtek od 16 hod., s sebou ručník a sport. 
oblečení/

kuRZ PAtchWoRku, info tel. 775 105 149
kuRZ ŠItí PAnenek Z ovčí vLny, info pí Barto-
ňová tel. 606 171 014

novInky:

sLevy PRo RoDIny s DětmI – všichni, kdo chce-
te získat zdarma kartu RODINNÝ PAS a u vybra-
ných poskytovatelů získat slevu ve výši 5 - 50 %, 
hlaste se v MC u koordinátorek.

PřIPRAvuJeme:
MC KAROlínka a Síť mateřských center vás zve 
na vZDěLávAcí semInáře PRo osoBy Posky-
tuJící sLuŽBu PÉče o DětI, pořádané v rámci 
projektu Šance rodině a zaměstnání v Králové-
hradeckém kraji. 
Pátek 5. 2. 2010 Zdravotní oblast 
/MUDr. Jana Vávrová/
Pátek 12. 2. 2010 Základy dětské psychologie 
/PhDr. Lucie Plešková/
Pátek 19. 2. 2010 Pedagogika předškolního věku 
/Mgr. Lenka Počtová/
Pátek 5. 3. 2010 Právní úprava péče o děti 
/JUDr. Anna Kůrková/
Pátek 12. 3. 2010 Základy životosprávy a hygieny 
/MUDr. Marie Skalská/ 

Bližší informace o seminářích a lektorkách 
naleznete na www.materska-centra.cz nebo 
www.mckarolinka.cz. Po dobu konání seminá-
řů bude mateřské centrum UZAVŘENO. Výtvar-
ná dílna bude přesunuta na středu. Děkujeme 
za pochopení. 

DŮLeŽItÉ uPoZoRnění! Všechny naše pořá-
dané kurzy, cvičení apod. jsou přístupné širo-
ké veřejnosti, nejen maminkám na mateřské 
dovolené.

Bližší informace o veškerých aktivitách a pro-
vozu poskytují Š. Linková, tel. 737 335 651, 
a Lucie Kuhnová, tel. 776 713 458.

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

Lucie Kuhnová

mateřské centrum kARolínka kRátCE

klub zdraví trutnov opět zve na téma: ZDRA-
vÉ vAření PRAktIcky, lektor R. Uhrin, au-
tor několika oblíbených kuchařek. 1. 2. 2010 
v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. Majerové 
86/10 (za nemocnicí). Témata na r. 2010: 1. 3. 
Vztahy – komunikace 4, 5. 4. Deprese podle 
ročních období, 3. 5. Vztahy – komunikace 5, 
6. 9. Cviky, cvičení, cvičíš?, 4.10. Ekologie a vý-
živa, 1. 11. Vztahy – komunikace 6, 6. 12. Před-
vánoční koncert. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz 

Záleží-li vám na vašem zdraví a chcete-li si 
zvýšit sebevědomí a získat fyzičku, huBně-
te s námI. Lektor Líba Jobová. Co očekávat: 
úprava hmotnosti, zlepšení tělesné kondi-
ce, zvýšení sebevědomí, správné držení těla. 
na počátku a na konci kurzu měření tělesné 
hmotnosti, tuku a stanovení BmI. Každé pon-
dělí a středu v únoru a březnu. Vezměte s se-
bou cvičební úbor a karimatku. 3. 2. 2010 od 
18.00 do 19.00 hod., budova CASD, ul. Maje-
rové 86/10 (za nemocnicí). Přiveďte s sebou své 
milé, přátele a známé. Těšíme se na Vás. Vstup-
né dobrovolné (na úhradu energie).

PoDěkování
Touto cestou bychom chtěli poděkovat pí Piňo-
sové z Ekologického střediska Sever v Horním 
Maršově za vždy perfektně připravené a pro-
myšlené projekty pro předškolní děti. Projekty 
jsou v souladu s aktuálními tématy, a doplňují 
tak nabídku našich vzdělávacích bloků ŠVP.

Děti a učitelky mateřské školy Duha, tkalcovská ul.

Chceme poděkovat bývalé paní ředitel-
ce mateřské školy, paní Erle Veselé. Nejen-
že nás, známé i neznámé učitelky, obda-
rovává dárečky na Vánoce a Velikonoce, 
ale zároveň myslí i v důchodovém věku na 
děti, které už sama nezná, ale které cho-
dí do „její školky“, se kterou žila mnoho let. 
Paní Veselé přejeme hodně zdraví, síly a štěstí 
v novém roce.

kolektiv mateřské školy Duha, tkalcovská ul.

matriční události v prosinci 2009

V měsíci prosinci se v Trutnově narodilo 
celkem 79 dětí, z toho bylo 26 dětí trut-
novských, 15chlapců a 11 děvčat. 

V prosinci zemřelo v Trutnově 44 lidí, z toho 
bylo 24 našich občanů, 15 mužů a 9 žen.

Byly uzavřeny 3 sňatky. Jeden manželský 
pár oslavil jubilejní zlatou svatbu – 50 let 
společného života. 

Členky komise pro občanské záležitosti 
navštívily při životních jubileích 36 ob-
čanů s kytičkou a malým dárkem. Všem 
jubilantům ještě jednou blahopřejeme.

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel 

Poděkování

Malí pacienti a kolektiv pracovníků dět-
ského oddělení Oblastní nemocnice Trut-
nov děkují vedení a zaměstnancům Lesy 
a parky Trutnov, s.r.o., za poskytnutí vá-
nočního stromečku, který přispěl k příjem-
né vánoční atmosféře na našem oddělení.

matriční události a občanské  
obřady v roce 2009
V Trutnově se narodilo celkem 814 dětí 
(v roce 2008 to bylo 837 dětí), trutnov-
ských dětí se narodilo 361 (o 11 dětí 
méně než v roce 2008), z tohoto počtu 
bylo 189 chlapců a 172 děvčat. 64 trut-
novských dětí se narodilo mimo Trutnov.

V minulém roce bylo uzavřeno celkem 
170 manželství, z toho byly 2 sňatky 
uzavřeny před církví římskokatolickou. 
V roce 2008 bylo uzavřeno 179 sňatků.

V roce 2009 zemřelo v Trutnově 484 lidí 
(v roce 2008 to bylo 366 lidí), trutnov-
ských občanů zemřelo 235, z toho 108 
mužů a 127 žen. Mimo Trutnov zemřelo 
62 trutnovských občanů.

Do Trutnova se přistěhovalo 491 nových 
obyvatel a odstěhovalo se 515 obyvatel. 
Trutnov měl k 31. 12. 2009 celkem 31 103 
obyvatel, v roce 2008 to bylo 31 064, tj. 
+ 39 obyvatel. 

Posláním komise pro občanské záležitos-
ti jsou především návštěvy starších obča-
nů města při životních jubileích 80, 85, 

90 a více let a organizování malých slav-
ností vítání dětí do života. Dále se podílí 
na přípravě předávání maturitních vy-
svědčení a výučních listů, na oslavách ju-
bilejních sňatků. V uplynulém roce bylo 
při životních jubileích navštíveno 383 
občanů s blahopřáním a malým dárkem, 
v roce předchozím to bylo 327 jubilantů.

Při vítání dětí do života bylo do pamět-
ní knihy zapsáno celkem 251 dětí. Tou-
to cestou bych chtěla poděkovat paní 
Aleně Tommové, majitelce fotoateliéru 
v radnici, za věnované fotografie z těch-
to slavností. Poděkování patří rovněž 
Střední zdravotnické škole v Trutnově, 
jejíž studentky pomáhají při těchto ak-
cích, a mateřským školám v ulici Gor-
kého, Žižkova, V Domcích, Tkalcovská 
a Novodvorská, které připravují kulturní 
vystoupení.

Dvanáct manželských párů se zúčastnilo 
Stříbrných podvečerů – oslavy 25 let spo-
lečného života (stříbrná svatba). V ob-
řadní síni se konalo 7 zlatých svateb – 
50 let společného života. 

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a evid. obyvatel 
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oDBoRy městkéHo ÚŘADU infoRmUJÍ

v současné době město trutnov nabízí 
pronájem těchto nebytových prostor:

Usnesení RM č.j. 2010-5/1 ze dne 18. 1. 2010:

trutnov 2 – horská čp. 187

/objekt na st.p. č. 197 v kat. úz. Horní Staré 
Město/

Jedná se o nebytové prostory umístěné 
v I. NP o celkové výměře 73,23 m2 (3 místnos-
ti 24,02 m2, 11,64 m2, 21,01 m2 s výklenkem 
6,40 m2, chodba u sociálního zařízení 2,81 m2, 
2 komory 1,96 m2 a 1,83 m2, 2 soc. zařízení 
1,66 m2 a 1,90 m2).

Úvodní cena pro jednání:  
805,- kč/m2/rok za prodejnu, kancelář 
550,- kč/m2/rok za sklad, provozovnu služeb, 
výrobnu, chodbu  
485,- kč/m2/rok za sociální zařízení, komoru

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy 
nebude zhodnocení nebytového prostoru ná-
jemci uhrazeno. 

Nebude povoleno provozování kasina, herny 
a sázkové kanceláře. 

Žádosti je možné podat do: 8. 2. 2010 do 
14.00 hod. veřejné otevírání obálek: 9. 2. 2010 
v 8.00 hod., malý sál měÚ trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 5.600,- kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620454, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prosto-
ru žadatel přiloží doklad o složené kauci. 
Kauce úspěšného žadatele bude použita na 
úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům 
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. 
V případě odstoupení od uzavření nájemní 
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve 
prospěch města. 

Žádost je nutno podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozdě-
ji do doby možnosti podání žádosti. Žádost 
je možno vyzvednout v Informační recepci 
MěÚ, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trut-
nov, č.dv. 409 (pí Veselá - tel. 499 803 283), 
kde obdržíte také podrobné informace 
o pronájmu nebytových prostor, jejich využití 
a technickém stavu. Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Žádost zašlete v zalepené obálce s adresou: 
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav 
Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trut-
nov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH 
PROSTOR, Trutnov 2 – Horská čp. 187, „NE-
OTVÍRAT“.

Usnesení RM č.j. 2010-6/1 ze dne 18. 1. 2010:

trutnov – Palackého čp. 103

/objekt na st.p. č. 188/1 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/

Jedná se o nebytové prostory umístěné 
v I. NP o celkové výměře 72,40 m2 (2 prodej-
ny 16,30 m2 a 16,30 m2, 2 výlohy o celkové 
výměře 4,80 m2, 1 kancelář 10,30 m2, 1 sklad 
23,30 m2 a 1 WC 1,40 m2).

Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení 
prodejny, kanceláře, provozovny služeb.

Úvodní cena pro jednání:
2 190,- kč/m2/rok za prodejny, výlohy, kancelář
1 095,- kč/m2/rok za sklad, provozovnu služeb
685,- kč/m2/rok za Wc

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy 
nebude zhodnocení nebytového prostoru ná-
jemci uhrazeno. 

Nebude povoleno provozování kasina, herny 
a sázkové kanceláře.

Žádosti je možné podat do: 3. 3. 2010 do 
14.00 hod. veřejné otevírání obálek: 4. 3. 2010 
v 8.00 hod., malý sál měÚ trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 13.100,- kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620455, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prosto-
ru žadatel přiloží doklad o složené kauci. 
Kauce úspěšného žadatele bude použita na 
úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům 
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. 
V případě odstoupení od uzavření nájemní 
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve 
prospěch města. 

Žádost je nutno podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozdě-
ji do doby možnosti podání žádosti. Žádost 
je možno vyzvednout v Informační recepci 
MěÚ, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trut-
nov, č.dv. 409 (pí Veselá - tel. 499 803 283), 
kde obdržíte také podrobné informace 
o pronájmu nebytových prostor, jejich využití 
a technickém stavu. Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Žádost zašlete v zalepené obálce s adresou: 
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav 
Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trut-
nov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH 
PROSTOR, Trutnov – Palackého čp. 103, „NE-

OTVÍRAT“.

Usnesení RM č.j. 2010-4/1 ze dne 18. 1. 2010:

trutnov – Jihoslovanská čp. 142

/objekt na st.p. č. 83 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o nebytové prostory, umístěné 
v I. NP o celkové výměře 42,90 m2 (1 prodejna 
14,40 m2, 1 sklad 28,50 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 pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy 
nebude zhodnocení nebytového prostoru ná-
jemci uhrazeno. 

Nebude povoleno provozování kasina, herny 
a sázkové kanceláře. 

Žádosti je možné podat do: 3. 3. 2010 do 
14.00 hod. veřejné otevírání obálek: 4. 3. 2010 
v 8.00 hod., malý sál měÚ trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 6.300,- kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620453, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prosto-
ru žadatel přiloží doklad o složené kauci. 
Kauce úspěšného žadatele bude použita na 
úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům 
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. 
V případě odstoupení od uzavření nájemní 
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve 
prospěch města. 

Žádost je nutno podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozdě-
ji do doby možnosti podání žádosti. Žádost 
je možno vyzvednout v Informační recepci 
MěÚ, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trut-
nov, č.dv. 409 (pí Veselá - tel. 499 803 283), 
kde obdržíte také podrobné informace 
o pronájmu nebytových prostor, jejich využití 
a technickém stavu. Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Žádost zašlete v zalepené obálce s adresou: 
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav 
Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trut-
nov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH 
PROSTOR, Trutnov – Jihoslovanská čp. 142, 
„NEOTVÍRAT“.

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 

k žádostem přikládejte kopii živnostenského 
listu, případně výpis z obchodního rejstříku. 

Na pronájem nebytového prostoru není práv-
ní 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 5. 5. 2003 přijalo usnesení 2003-61/2, kte-
rým schválilo zařazení do 18. prodejní vlny ne-
movitostí (dle „Zásad pro prodej…“):

dům čp. 300 májová 
v k. ú. a části obce Horní Staré Město, v obci 
Trutnov

na st.p. 345 500 m2 (bytový dům)
spolu se st.p. 345 500 m2

spolu s p.p. 2223 20 m2

nabídková cena je 1 117 680,- kč.

Jedná se o třípodlažní zděný objekt obytného 
typu, který je částečně podsklepen, má dvě 
nadzemní podlaží a půdu. V domě je 5 byto-
vých jednotek, které jsou obsazené nájemci. 
Objekt je napojen na el. energii, veřejný vodo-
vod a veřejnou kanalizační síť. Na st.p. 345 se 
nachází zděná kolna, která je součástí prodeje.

Nabídky se přijímají v zalepených obálkách 
s nápisem „neotvíRAt“ a heslem „300 má-
jová“ s vyplněným formulářem „Nabídkový 
projekt“ na adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16. 
Formulář, vzor obálky a bližší informace ob-
držíte tamtéž nebo v kanceláři č. 408, telefon 
499 803 279, 499 803 281. Podmínkou účasti 
zájemce v nabídkovém řízení je složení kauce 
(peněžité jistoty) ve výši 50 000,- kč. Kauce musí 
být složena bezhotovostním převodem na 
bankovní účet města Trutnova, vedený u Ko-
merční banky, číslo účtu: 6015-124601/0100, 
variabilní symbol: 3612455, konstantní sym-
bol 0558. Do zprávy pro příjemce je nutné 
uvést své jméno a příjmení, příp. název práv-
nické osoby. Kopie dokladu o zaplacení kauce 
musí být přiložena k nabídkovému projektu. 
Bez uvedeného variabilního symbolu a jména 
plátce nebude možné platbu identifikovat.

Kupujícímu bude započtena kauce do kupní 
ceny. V případě, že prodej nebude uskutečněn 
ze strany prodávajícího, bude kauce vráce-
na zpět po rozhodnutí zastupitelstva města. 
V případě neuskutečnění prodeje ze strany 
kupujícího propadá kauce ve prospěch města.

Na nabídky, u nichž nebude kauce v požado-
vané výši a ve stanovené lhůtě složena, nebu-
de brán zřetel.

Obálku s vyplněným formulářem „Nabídko-
vý projekt“, kopií dokladu o zaplacení kauce 
a s uvedením čísla účtu pro vrácení kauce je 
třeba podat tak, aby byla k dispozici na ur-
čeném místě pro příjem nabídek nejpozději 
v den před otevíráním nabídek do 12.00 ho-
din. Při odeslání poštou je proto třeba ze stra-
ny zájemce volit potřebný předstih k zajištění 
služeb pošty. K záměru je také možno podat 
připomínky nebo námitky písemným podá-
ním, nejpozději však do doby možnosti podání 
nabídky.

Zájemcům o koupi se doporučuje seznámit se 
s dostupnou technickou dokumentací a tech-
nickým stavem domu. Otevírání nabídek bude 
provedeno dne 23. 2. 2010 v 8.00 hodin v ma-
lém sále v suterénu městského úřadu. Žadate-
lé mohou být přítomni. 

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 23. 11. 2009 přijalo usnesení č. 2009-258/6, 
kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje 
obecným zveřejněním mimo „Zásad pro pro-
dej…“, bez uplatnění 20% slevy ze sjednané 
ceny, s upřednostněním nájemce:

ZPRávy Z městA

budova čp. 949 novodvorská 
(sanatorium muDr. J. Bílka) 

v k.ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí

na st.p. 3657/1  325 m2

spolu se st.p. 3657/1 325 m2

spolu s p.p. 253/93  612 m2

spolu s p.p. 245/6  368 m2

spolu s p.p. 243/3  628 m2

spolu s p.p. 237/13  251 m2

nabídková kupní cena je 6 000 000,- kč.

Jedná se o zděnou budovu, která je částečně 
podsklepená, má dvě nadzemní podlaží. Ob-
jekt je napojen na přípojku el. energie, veřejný 
vodovod, horkovod a na veřejnou kanalizační 
síť. Nemovitost není napojena na plyn. Pod-
mínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení je 
složení kauce ve výši 50 000,- kč. Kauce je za-
počitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrá-
cena v případě, že prodej nebude uskutečněn 
ze strany prodávajícího. V případě odstoupení 
od nabídky ze strany kupujícího propadá kau-
ce ve prospěch města. Kauce musí být slože-
na na účet města, vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3620454, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby.

Nabídky označené „neotvírat!“ s heslem „no-
vodvorská čp. 949“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORE-
CEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trut-
nov, 541 16, nejpozději do 15. 2. 2010 – 12.00 
hodin. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce 
uveďte navrhovanou cenu a způsob její úhra-
dy. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu 
o zaplacení kauce v požadované výši.

Otvírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 16. 2. 2010 v 8.00 hodin v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

Bližší informace poskytuje majetkový odbor 
městského úřadu Trutnov ve IV. patře, kance-
lář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.

Po vyhodnocení nabídek konečné rozhodnutí 

přísluší Zastupitelstvu města trutnova. 

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

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

Příspěvek se poskytuje stavebníkům rodin-
ných domků a bytových domů v lokalitách 
na území města Trutnova, kde se město 
Trutnov nepodílí na provádění infrastruk-
tury.

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

Žadatel je povinen provést infrastrukturu 
vlastním nákladem nejpozději do 30. 11. 
2010 a v této lhůtě odboru rozvoje města 
a ÚP prokázat náklady (fakturou a dokla-
dem o uhrazení) efektivně a hospodárně 
vynaložené žadatelem na infrastrukturu. 
Předkládané faktury a doklady nesmí být 
starší jednoho roku. Po splnění všech pod-
mínek bude příspěvek zaslán na účet ža-
datele.

Žádosti o příspěvek pro letošní rok lze po-
dat nejdéle do 31. března 2010 na odbor 
rozvoje města a územního plánování Měst-
ského úřadu v Trutnově.

Odbor rozvoje města a ÚP prověří žádosti 
po technické stránce a předloží je ke schvá-
lení zastupitelstvu města.

Ivana Vlasáková
odbor rozvoje města a ÚP

mAteřInkA senIoRŮm
Potěšit maminku, tatínka, dědu či babičku je 
každému dítěti vlastní, avšak udělat radost osa-
mělým starouškům, k tomu je nutno děti vést.
Nám, učitelkám a dětem z MŠ Novodvorská 
v Trutnově, se podařilo navázat spolupráci 
s Domem seniorů R. Frimla. Iniciátorkou setká-
ní byla tamní terapeutka paní Iva Horná, která 
je nadále spojovacím můstkem mezi klienty 
Domu seniorů a našimi miniherci.
Prvním vystoupením nejstarších dětí byla Legen-
da o Trutovi, následovala dvě pásma ke Dni ma-
tek a dva programy ve vánočním čase – taneční 
akademie a muzikál „Sněhová královna“.
Atmosféra každého setkání byla úžasná, děti 
s nadšením předváděly svůj program, diváci 
tleskali, děkovali, dojmy byly oboustranně 
kladné. Švitořivé děti vnesly vždy do spole-
čenství starších spoluobčanů radost, slzy dojetí 
i vzpomínky. Úcta ke stáří není samozřejmostí, 
naším cíleným působením a setkáními s dědeč-
ky a babičkami se nám daří upevňovat vazbu 
mezi mladými a staršími. Za vlastnoručně vy-
robené dárečky pro seniory se dětem dostává 

pohlazení a úsměv ve tvářích přítomných a ne-
chybí ani sladká odměna.

Na další milá setkání se těší
MŠ Kytičky Novodvorská Trutnov

Pozvánka na talentovou soutěž 

v psaní na klávesnici Pc

V pondělí 1. 2. 2010 se na Obchodní akade-
mii v Trutnově v rámci Dne otevřených dve-
ří uskuteční velká talentová soutěž v psaní 
na počítači. Účastnit se mohou žáci 7. až 9. 
tříd, i když v psaní na klávesnici nedosahují 
žádných supervýkonů. Přijďte si zasoutěžit 
o pěkné drobné ceny a přitom si prohléd-
nout školu, která se může stát vaším dalším 
působištěm. Soutěž začíná na OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 od 14.00 hodin. Můžete 
se i předem přihlásit na e-mailovou adresu 
hv@oatrutnov.cz, kde vám budou odpově-
zeny i všechny vaše případné dotazy.
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Loňským rokem začala pod záštitou Peda-
gogické fakulty Univerzity Hradec Králové 
realizace tříletého projektu „Zkvalitňování 
vzdělávání žáků se speciálními vzdělávací-
mi potřebami v královéhradeckém kraji“. 
Na projektu, včetně pedagogické fakulty, 
která se v jeho rámci zaměřuje především 
na pořádání vzdělávacích kurzů, konferen-
cí, pracovních dílen pro pracovníky škol 
a organizací zabývajících se edukací dětí 
a žáků se speciálními vzdělávacími potře-
bami v Královéhradeckém kraji, dále par-
ticipují partneři Centrum pro zdravotně 
postižené Hradec Králové a naše město ak-
tivně zastupují Speciálně pedagogické cen-
trum Trutnov a Mateřská škola speciální, 
Na Struze, Trutnov. v rámci projektu v lo-
kalitách trutnov a Jičín probíhají od břez-
na 2009 „Terénní poradenské a terapeutic-
ké aktivity“, jejichž cílovou skupinou jsou 
rodiny s dětmi se speciálními vzdělávacími 
potřebami, vybrané školy a pracovníci po-
máhajících profesí, které jsou pravidelně 
realizovány mŠ speciální a sPc trutnov. 
Součástí programu jsou i přednášky odbor-
níků z různých oborů. Pro zájemce jsou při-
pravovány programy zaměřené na rozvoj 
sebepoznání, komunikaci, relaxaci (např. 
tvořivá dílna, hudební činnost, korálkování 

apod.). Společná setkání reflektují na aktu-
ální potřeby a dotazy rodičů. 

Další aktivitou sPc trutnov je „Rozšíření 
a zkvalitnění poradenských a konzultač-
ních aktivit“, kdy dochází k užší spoluprá-
ci odborníků s rodinami a jejich dětmi se 
speciálními vzdělávacími potřebami, dále 
pak jsou zaměřeny na školské pracovníky. 
Pro naše klienty jsou měsíčně připravová-
ny různé volnočasové aktivity (např. práce 
s výukovými počítačovými programy, ná-
prava grafomotorických obtíží a komuni-
kačních schopností apod.), které přispívají 
k posilování dílčích schopností a dovednos-
tí dětí a žáků. V rámci realizace projektu 
byla zavedena a rozšířena půjčovna od-
borné a dětské literatury, kompenzačních 
a stimulačních pomůcek. 

V průběhu roku 2009 se podařilo projekt 
úspěšně nastartovat. Těší nás zejména 
kladné ohlasy ze strany našich rodin s dět-
mi, které se některých aktivit pravidelně 
účastní. 

Děkujeme všem za spolupráci, rádi Vás uvi-
díme na dalších společných setkáních roku 
2010. 

Kolektiv pracovníků SPC a MŠ speciální

ohlédnutí

Ve dnech 27. a 28. listopadu 2009 se v Pra-
ze konal 8. celostátní sjezd Svazu diabetiků 
ČR. Za naši územní organizaci Trutnov se 
sjezdu jako delegát s hlasem rozhodují-
cím zúčastnil jednatel naší organizace Ing. 
Podlipný a dále byla pozvána paní Zde-
na Jirková, která kandidovala na členství 
v kontrolní a revizní komisi SD ČR.

Jednání bylo pro další budoucnost organi-
zace velmi důležité. Jako host se ho zúčast-
nila ministryně zdravotnictví Mgr. Dana Ju-
rásková a dále prezident svazu diabetiků 
Slovenské republiky Ing. Borovka, předse-
da Rady seniorů ČR Dr. Pernes a Mgr. Mo-
rávek, 1. místopředseda Národní rady osob 
se zdravotním postižením. Na jednání byly 
schváleny nové stanovy SD ČR, program 
svazu diabetiků na léta 2010 - 2013, před-
sedou svazu byl zvolen Ing. Horák a byly 
zvoleny ústřední orgány – výkonný výbor 
a kontrolní a revizní komise. Je velkým 
oceněním činnosti naší místní organizace, 
že do kontrolní a revizní komise byla zvo-
lena paní Jirková. Ve výkonné radě zastu-
puje náš kraj Dr. Vlach z Vysokova, který 
se pravidelně zúčastňuje našich členských 
schůzí a informuje nás o dění na ústředí.

Hlavním úkolem Svazu diabetiků Čes-
ké republiky, jak řekl ve svém vystou-
pení předseda Ing. Horák a potvrdila ve 
svém příspěvku ministryně zdravotnictví 
Mgr. Dana Jurásková, je doplňovat odbor-

nou péči, kterou zajišťuje stát, zejména 
výchovnou a preventivní činností, která 
jednak seznamuje veřejnost s problémy 
diabetiků a především pomáhá diabeti-
kům při seznamování s jejich chorobou 
a při získávání znalostí a návyků vedou-
cích k plně hodnotnému životu s diabe-
tem. Celý sjezd byl velmi dobře připraven, 
měl hladký průběh a všechny materiály 
a volené orgány byly schváleny velkou 
většinou delegátů. Sjezd určil další cíle 
a směry činnosti Svazu diabetiků ČR, kte-
rými se bude v následujícím období řídit 
i naše místní organizace Trutnov.

Při této příležitosti si dovolujeme pozvat 
všechny členy místní organizace Trutnov 
Svazu diabetiků ČR a její příznivce na člen-
skou schůzi, která se bude konat v pondělí 
22. února 2010 v malém sále Městského 
úřadu v Trutnově od 15.00 hod. Na pro-
gramu bude mimo jiné informace o na-
bídce potřeb pro diabetiky od trutnovské 
prodejny zdravotnického zásobování, in-
formace o rekondičním pobytu na tento 
rok, podrobnější informace o celostátním 
sjezdu a především volby nového výbo-
ru místní organizace, protože stávajícímu 
výboru končí funkční období. Před zaháje-
ním schůze budou již od 14.30 hod. vybírá-
ny členské příspěvky. Těšíme se na shledání 
s Vámi.

Výbor místní organizace Trutnov Svazu diabetiků ČR

celostátní sjezd svazu diabetiků čR

Rádiem řízené modely 
aut v trutnově 
v roce 2009

Je tomu již pět let, co byl při dnešním SVČ 
Trutnov založen RC autoklub SVČ Trutnov. 
Klub sdružuje zájemce o RC modely aut v okolí 
Trutnova, organizuje kroužek pro děti i dospě-
lé v rámci programu SVČ Trutnov, kde vycho-
vává nové závodníky, a také pořádá dnes nej-
navštěvovanější závody RC modelů v měřítku 
1/10 on-road v České republice. Stali jsme se 
i pravidelným pořadatelem závodů Mistrovství 
České republiky.
Přes školní rok funguje kroužek, kde se učíme 
sestavovat modely, připravovat je na samot-
nou jízdu, trénujeme na vlastních drahách 
a členové kroužku pomáhají i při pořádání 
závodů. Kroužek je každý týden, navíc mno-
ho dětí i dospělých vyjíždí reprezentovat náš 
klub na závody po celé republice. Věnujeme se 
především kategoriím 1/10 on-road a 1/8 off-
road. V zimním období, tj. od října do května, 
je naším útočištěm prostorná hala ZŠ R. Frimla 
v Trutnově, kde máme možnost postavit vel-
kou kobercovou dráhu, která svým povrchem 
připomíná asfalt. V těchto prostorách se tak 
odehrává většina naší činnosti v průběhu roku. 
Klub má k dispozici pro letní měsíce vlastní 
asfaltovou dráhu, na které probíhají jednak 
tréninky členů klubu, je zde možný pronájem 
dráhy i pro nečleny a odehrává se zde i letní 
část seriálu OPEN Tour Trutnov.
Díky seriálu OPEN Tour Trutnov, který náš klub 
každý měsíc pořádá, přijíždí do Trutnova mno-
ho závodníků, kteří pochází nejen z blízkého 
okolí, ale i ze vzdálených koutů naší republiky 
a dokonce i ze sousedních států. Za pět let naší 
činnosti se podařilo vybudovat velmi kvalitní 
zázemí pro pořádání závodů na nejvyšší úrov-
ni v rámci České republiky, což dokazují i počty 
účastníků jednotlivých závodů (největší účast 
96 aut na startu v jednom závodě, 228 startují-
cích modelů v roce 2009).
Reprezentanti trutnovského klubu dosáhli 
v roce 2009 mnoha úspěchů. Tím nejvýznam-
nějším je určitě účast nadějného Michala 
Blahovského na Mistrovství Evropy v Lucem-
bursku, kde tento mladík především sbíral 
zkušenosti. Michal je i dvojnásobným junior-
ským vicemistrem republiky. Trutnovský seriál 
vyhrál, a to hned ve dvou hlavních kategoriích, 
náš jezdec Zdenda Beneš. Dobré výsledky si 
připsali i Petr Sedláček, Jiří Svoboda, Jan Bla-
hovský, Jirka Těhník a další.
Pokud byste měli zájem dozvědět se o dění 
v oblasti rádiem řízených aut v Trutnově více 
nebo se dokonce zapojit do naší činnosti, na-
vštivte klubové internetové stránky: www.rca-
trutnov.cz. Nejbližší závod v Trutnově se jede 

6. února 2010 v prostorách ZŠ R. Frimla.

Zdeněk Beneš
vedoucí kroužku SVČ Trutnov
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Jak trutnovští gymnazisté 

zastupují malajsii …
Díky jedné kamarádce jsme se přihlásili do 
Pražského studentského summitu, pořá-
daného Asociací pro mezinárodní otázky. 
Skrze dnešní pomyslné „okénko“ můžete 
k podrobnostem dohlédnout s námi …

V dokonalé simulaci modelu OSN a jeho 
orgánů, jako je Rada bezpečnosti, ECO-
SOC a WTO, vidíte nás, samotné studenty, 
jak v rolích zástupců různých zemí živě 
diskutujeme a jednáme o takových ak-
tuálních problémech, které řeší skutečné 
orgány OSN. V průběhu roku absolvuje-
me pět dílčích simulačních workshopů, ty 
jsou pak zakončeny slavnostní závěreč-
nou konferencí.

Na úplném začátku se stačilo přihlásit 
a připojit esej shrnující problémy konkrét-
ní země, jejíž zájmy jsme chtěli zastupo-
vat. Vybrali jsme si Malajsii a v čtyřčlenné 
„delegaci“, s nepříliš velkým očekáváním, 
vyrazili do Prahy. Čekalo nás velké překva-
pení – zážitek byl mimořádný …

Program workshopu se skládá z dopolední 
společné části, fundovaného vystoupení 
odborníků z oblastí diplomacie a eko-
nomie (například bývalý ministr Martin 
Bursík nebo náměstek ministra zahraničí 
Hynek Kmoníček), a odpolední části, v níž 
je delegace rozdělena do jednání na půdě 
samostatných orgánů OSN – probíhá tedy 
v menších skupinkách, aby si každý lépe 
vyzkoušel své diplomatické schopnosti 
(rétorické, argumentační a vyjednávací). 
Kvalitu naší přípravy prověří závěrečná 
konference: Dohodneme se se zástup-
ci  ostatních států? Najdeme všestranně 
uspokojivá řešení zadaných problémů?

Je užitečné i příjemné „být u toho“. Vždyť 
se před námi otvírají nové obzory, pod 
kterými (kdoví) se můžeme potkat i s naší 
budoucí profesí. Poznáváme se – jsme 
mezi svými. Zajímá nás a baví „společné“. 
Důležité je vědomí, že před velkým pro-
blémem člověk nestojí sám (že řekněme 
o autoritářské politice Ruska si můžeme 
popovídat i s někým jiným než s učitelem 
společenských věd).

Skrze dnešní „okénko“ tak projevujeme 
pořadatelům i naší škole svůj vděk za onu 
příležitost – moci se podobných opravdu 
výjimečných akcí účastnit. Je to zkušenost 
k nezaplacení.

Jan Hynek, Daniel Váša

okÉnko gymnáZIA

Rok se s rokem sešel a nám nezbývá než zhod-
notit, jak jsme rok 2009 prožili a zda se nám 
podařilo alespoň částečně zpříjemnit nelehký 
život lidem s postižením.

Z našich společenských akcí bych ráda jme-
novala tyto: Ve spolupráci s Diakonií ČCE ve 
Dvoře Králové n. L. jsme pořádali již 6. spo-
lečenský ples v ZC Zálabí, kde nám k tanci 
i poslechu hrála skupina Koneckonců z Jilem-
nice. Z ohlasů bylo zřejmé, že kdo přišel, ten 
nelitoval. V roce 2010 chystáme tuto akci na 
sobotu 20. února. Ve výstavní síni na Staré 
radnici jsme pořádali výstavu fotografií „Tak 
fotíme my“, které nafotili naši členové. Na 
podzim se naši „fotografové“ vydali do praž-
ské ZOO, kde opět vznikly krásné fotografie. 
I letos jsme jeli do Prahy na charitativní kon-
cert „Chceme žít s vámi“ od Nadace Nova. 
V listopadu jsme pořádali Halloweenskou 
taneční zábavu i pro obyvatele sociálních 
zařízení z okolí. Tentokrát vystupovala živá 
hudba z Prahy „Zlatý Voči“, která nás bavi-
la bez nároku na honorář. Na Zálabí se sešlo 
214 tancechtivých lidí. Zde patří poděkování 
ZC Zálabí, jelikož nám na tuto akci bezplatně 
pronajali taneční sál.

V tomto roce se uskutečnily dva víkendové 
pobyty. První se konal v Hájovně na Mostku 
a druhý na Thámových boudách ve Velké Úpě. 
Těchto pobytů se účastnilo celkem 23 našich 
kamarádů s postižením. V rámci rehabilitač-
ních pobytů jsme uspořádali čtrnáctidenní 
pobyt ve Starém Městě pod Sněžníkem, kde 
se sportovně vyžilo 90 lidí s postižením z celé 
ČR, a dále týdenní pobyt na chatě Lužanka 
v Hořejším Vrchlabí, kterého se zúčastnilo 
32 našich kamarádů převážně z BD Hajnice. 
Podnikli jsme i různé jednodenní výlety, jako 
např. k prameni Labe, dvakrát jsme zajeli do 
aquacentra v Hradci Králové, pro naše méně 
pohyblivé členy jsme pořádali v Barevných 
domcích v Hajnici oslavu čarodějnic, na kopci 
Zvičina jsme se již poosmé sešli na Drakiádě, 

v trutnovském Olympu jsme si zkusili, jak se 
hraje bowling, a naši členové nás reprezen-
tovali na turnaji v bocii (jedná se o obdobu 
francouzského petanque, kdy proti sobě stojí 
dvě družstva), který pořádalo o.s. Sportem 
proti bariérám - Český ráj ve Staré Pace. Jak 
již je dobrým zvykem, na poslední prázdni-
novou sobotu jsme připravili integrační akci 
„Pohádkový les aneb Zábavné odpoledne 
pro všechny“ v Havlovicích, při kterém se do 
pohádkové říše vydalo téměř pět set dětí ze 
širokého okolí.

Mezi tradiční akce patří Republikový turnaj 
ve stolním tenise, který měl letos již XVII. 
ročník. Pořádáme jej v rámci Českého hnutí 
speciálních olympiád společně se Sportovním 
klubem Klokani Hajnice. Nejen naši členové, 
ale i ostatní sportovci zde prožili příjemný ví-
kend plný sportovního klání. 

Tyto naše akce by nebylo možno uspořádat 
bez přispění menších či větších dárců a spon-
zorů. Všem za to patří veliký dík!

V případě, že Vás naše činnost zaujala (dal-
ší akce na www.spmp.cz) a rozhodnete se 
nám jakkoli pomoci (osobně, materiálně či 
finančně), můžete nás kontaktovat e-mailem 
na spmp.trutnov@email.cz či telefonicky na 
č. 607 153 682 (pí Punnerová). Všem našim 
příznivcům přejeme pěkný rok 2010.

Bc. Jitka Punnerová

co jsme zažili v roce 2009
společnost pro podporu lidí s mentálním postižením v čR, o.s.

vážení rodiče,
zápis do 1. třídy pro žáky se zdravotním 
postižením proběhne v přízemí školy dne 
10. 2. 2010 od 14.00 do 17.00 hod.

S sebou přineste občanský průkaz a rod-
ný list dítěte. Bližší informace na tel. 
499 733 386, e-mailem speczs.trutnov@
volny.cz; a na webových stránkách školy 
www.speczstrutnov.cz

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

6 – 14 žáků, ZŠ speciální 4 – 6 žáků) 
• bezplatnou ranní a odpolední družinu
• třídu pro žáky s autismem - nejdelší 

zkušenosti na okrese Trutnov (11 let)
• možnost individuální péče
• přítomnost asistentů ve třídách
• nadstandardně vybavenou učebnu 
 výpočetní techniky 
• hipoterapii, canisterapii

Rekordní tříkrálová sbírka 
Při letošní tzv. Tříkrálové sbírce pořáda-
né Oblastní charitou Trutnov se podařilo 
nasbírat v Trutnově a okolí rekordních 
48 829 Kč. Výtěžek bude použit na ná-
kup zdravotních pomůcek pro tělesně 
postižené, dofinancování osobní asis-
tence, která pomáhá osobám s různými 
handicapy, a druhá polovina bude použi-
ta na podporu národních humanitárních 
akcí (povodně, zemětřesení v zahraničí 
apod.). Zvláštní poděkování patří těm, 
kteří vytvořili skupinky Tří králů: Mladým 
dobrovolným hasičům z Horního Starého 
Města, farníkům z trutnovské farnosti, 
skautům z Bernartic, dětem a učitelkám 
ze speciální MŠ Na Struze, ZŠ Horská 
i Mateřskému centru Karolínka. 
Děkujeme všem za velkou ochotu 
a vstřícnost při podpoře dobrého díla. 

Marie Špicarová
koordinátorka sbírky
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společenská událost trutnova v rámci 
750. výročí města
Srdečně zveme všechny naše příznivce, 
partnery a rodičovskou veřejnost na již 
tradiční jarní ples. Konat se bude v so-
botu 6. 3. 2010 od 20.00 hodin v sále Ná-
rodního domu v Trutnově.
Pořadatelem je Středisko volného času, 
Trutnov a Dům kultury Trutnov.
K tanci a dobré náladě hraje skupina 

Geny ze Rtyně v Podkrkonoší. Celým ve-
čerem Vás bude provázet Dušan Krejdl, 
moderátor Rádia KISS. Hostem večera 
bude Kamila Nývltová, sólistka praž-
ských muzikálových divadel Broadway 
a Hybernia.
Program:
elschek Dance center - ukázky latinsko 
amerických a standardních tanců
In FLAmenus - ohňová show „Orient 
night“ 
tŠ Bonifác - taneční formace „Čardáš“
Oddychové pauzy budou vyplňovat ta-
neční vystoupení break dance, country 
stepu, rokenrolu, mažoretek a dalších, 
v podání členů kroužků SVČ Trutnov.
Občerstvení bude zajištěno v hojné míře.
Bohatá tombola!
Vstupenky s místenkou jsou v prodeji od 
1. 2. 2010 v recepci SVČ Trutnov (Po – Pá 
od 9.00 do 18.00 hodin) nebo v Turistic-
kém informačním centru na Krakonošo-
vě náměstí v Trutnově, tel.: 499 818 245.

JARní PLes

STŘEDISKO VOLNÉHO ČASU, TRUTNOV

informuje

výprava za zlatem

Letní tábory

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

Jedná se o příměstský tábor s provozem 
od 8.00 do 16.00 hodin, který je určen 
dětem mladšího školního věku. 
Účastníci díky táborové hře o cestě k na-
lezištím zlata prožijí velké dobrodruž-
ství. Nebudou chybět hry a soutěže jak 
v klubovně, tak i venku na sněhu a výlety 
do blízkého okolí. Snad najdeme zlato.

termín: 22. – 26. 2. 2010 (Po – Pá)

místo: SVČ Trutnov, R. Frimla 816

určeno: dětem od 6 do 12 let

cena: 990,- Kč 

V ceně je zahrnut oběd, 2x svačina, pitný re-
žim, pojištění, program, pedagogický dozor.

kontakt: Šárka Rotterová, 

tel.: 776 341 208, sarka@svctrutnov.cz

uzávěrka přihlášek: 15. 2. 2010

Přihlášky a propozice jsou v kanceláři SVČ 
nebo ke stažení na www.svctrutnov.cz

Připravujeme nabídku letních táborů:

Barevný týden
Příměstský tábor 7. – 9. 7. a 12. – 16. 7.

Lipnice
Zážitkový kurz pro instruktory 17. – 24. 7.

Draci a dráčci
Pobyt s programem pro děti s rodiči 

1. – 7. 8. 

Taneční škola
Tábor s taneční výukou 2. 8. – 8. 8.

Indiánské léto
Stanový tábor 11. 8. – 25. 8.

slavnostní vyhlášení oPen touR 2009

Na lednovém závodě proběhlo ve spor-
tovní hale ZŠ R. Frimla v Trutnově slav-
nostní vyhlášení celkového pořadí vítě-
zů seriálu závodů RC modelů aut. Tímto 
ceremoniálem byl ukončen minulý roč-
ník projektu OPEN TOUR 2009. Zároveň 
zde začal prvním závodem jubilejní pátý 
ročník tohoto seriálu závodů na asfal-
tu nebo na koberci. Pro dráhu v hale 
byl pořízen nový koberec o rozměrech 
30 x 16 metrů, který umožňuje postavit 
perfektní halovou dráhu a pustit najed-
nou více modelů, aniž by byla překroče-
na snesitelná propustnost tratě.

Rádiem řízená auta si získávají stále více 
příznivců. Do Trutnova si v uplynulém 
roce našlo cestu přes 600 závodníků 
z celé republiky i ze zahraničí. Potkávají 
se zde jak úplní začátečníci, tak nejzku-
šenější jezdci, reprezentanti České re-
publiky. 

V neděli 14. března 2010 proběhnou 
v Trutnově mistrovské závody ČR rádiem 
řízených aut. Pořadatelem Mistrovství 
ČR je RCA SVČ Trutnov a AUTOKLUB ČR. 
Všichni příznivci tohoto modelářského 
sportu jsou srdečně zváni!
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pohLedy do MinuLosti

Trutnovský rok 1765 poznamenala přede-
vším žádost magistrátu o bonifikaci, o da-
ňové úlevy, doložená údaji o bezvýchodné 
celkové situaci města po prusko-rakouské 
sedmileté válce. V žádosti je uvedeno, že 
náklady města a jeho vesnic v letech 1756 až 
62 činily 188 tisíc zlatých. Zahrnovaly výdaje 
spojené s přesuny vojsk, s nakvartýrováním 
strážných a císařských královských oddílů, 
s opevňovacími pracemi a zásobováním kr-
mivem pro vojenské koně. Při pěti vpádech 
pruského vojska činily škody města a jeho 
vesnic 174 tisíc zlatých. Spolu s dalšími vý-
daji a vynucenými dodávkami dosáhla suma 
hrozivé výše 540 tisíc. K tomu je třeba při-
počíst následky morové epidemie v letech 
1756 až 58, které padlo za oběť 3700 živo-
tů. Hospodáři přišli o všechen skot. Mnoho 
domů je stále zpustlých po požáru v roce 
1745. Jen 54 městských domů je částečně 
obnoveno, v trutnovských vesnicích po-
čet zpustlých spálenišť dosahuje čísla 207. 
Trutnovské lesy v průběhu válek prořídly 
vykácením natolik, že měšťané v součas-
né době nejsou vůbec zásobeni palivovým 
dřevem, které bylo stále běžným topivem. 
Oba měšťanské pivovary jsou neúměrně za-
tíženy poplatky – městský v Trutnově ročně 
666 zlatými, v Libči 453 zlatými. Povolávání 
rekrutů je ohroženo požadavky dalších nad 

stanovený počet.
Město bylo na tom v polovině 60. let 
18. století skutečně špatně. Měšťanské 
domy zůstávaly nedostavěny a přitom se 
musely přednostně stavět ubytovny pro 
nakvartýrování husarů a nové stáje pro 
jejich koně, například v Horním Předměstí 
na pozemcích pekaře Falgeho. Regiment 
vojáků svobodného pána Ujhaziho ve měs-
tě i po uzavření míru 1763 stále zůstával, 
i když si na to magistrát hořce stěžoval. Vo-
jenská soldateska se tu chovala velmi násil-
ně a Trutnov na tom byl zase tak zle, jako 
tomu bývalo při okupaci Prusy. Vojenské 
násilnosti vedly o Velikonocích 1765 k vel-
kému pozdvižení trutnovských měšťanů. 
Ujhazi tu zavedl úplnou vojenskou anar-
chii a počínal si, jako by mu město úplně 
patřilo. Omezoval je ve všem. Kromě jiné-
ho zakázal i tradiční střílení o ceny a o titul 
krále střelců. Když se proti tomu postavil 
syn jednoho měšťana, dal ho zatknout hu-
sary, kteří s ním pak velmi zle zacházeli. 
Tehdy se všechen městský lid hrozivě srotil 
a vynutil si jeho propuštění. 

V roce 1765 přišli do Trutnova, který se 
osudově nemohl vojáků zbavit, ještě od-
díly rytmistra Bollocha, které nemohly být 
tenkrát ubytovány v Úpici. Trutnovští měš-

ťané museli opustit vlastní obydlí a pobý-
vat se svým domácím zvířectvem i v noci 
venku pod širým nebem a jen bezmocně 
přihlížet vojenským násilnostem. Z okolí 
se tehdy nikdo neodvažoval docházet do 
města na týdenní trhy. I tím obchod ustá-
val. Marně obec žádala o vrácení předcho-
zí úhrady kozáky vynuceného výpalného 
nebo o její započtení do nákladů do po-
vinné kontribuce. Zoufalí občané už hro-
zili nejen opravdovým útěkem do Slezska. 
Snad právě proto bylo rozhodnuto o opuš-
tění městských bytů vojáky, aby se předešlo 
dalším násilnostem. Město dosáhlo toho, 
že 11. srpna 1766 bylo ubytování vojáků 
ve městě upraveno generálem Buquoem 
zvláštními předpisy. V budoucnu neměl být 
žádný měšťan postižen vojenským nakvar-
týrováním, když pro své řemeslo a činnost 
nemohl uvolnit potřebnou místnost. Počet 
ubytovaných vojáků neměla určovat jejich 
svévole – bylo to možné jen se souhlasem 
majitele domu a magistrátu. Domácí po-
skytování stravy vojákům bylo omezeno 
zavedením jen přátelského dobrovolného 
stravování. (Trochu divná formulace toho-
to opatření.) Situace obyvatel Trutnova se 
částečně zlepšila až po návštěvě města cí-
sařem Josefem II. v roce 1766.

Antonín Just

Život trutnova v druhé polovině 18. století

sport

nordic Walking 
(severská chůze)

je chůze se speciálními hůlkami, kterou 
je možno provozovat kdekoliv po celý 
rok. Je velmi vhodná pro zlepšování tě-
lesného a duševního stavu bez ohledu 
na talent, kondici i věk. Samotný po-
hyb je efektivnější než normální chůze 
díky využívání holí. Záleží především 
na intenzitě pohybu horních končetin, 
nikoliv, jak by se mohlo zdát, na rych-
losti chůze. Tudíž spolu mohou tréno-
vat i lidé s odlišnou fyzickou zdatností, 
což o jakékoliv jiné pohybové aktivitě či 
sportu můžeme říci jen stěží. Tato chůze 
musí být prováděna správně, abychom 
svému tělu nezpůsobili více škody než 
užitku. Jakmile se někdo rozhodne jej 
vyzkoušet, stane se mu nordic walking 
příjemným a užitečným společníkem.

Přínosy 
- aktivně zapojuje a posiluje  90 % 

svalů celého těla 
- zlepšuje pohyblivost páteře, jež vede 

k uvolnění napětí krčních, ramenních 
a mezilopatkových svalů 

- přispívá ke správnému držení těla 
- ulevuje zádovým problémům 

- posiluje srdce, oběhový systém a dý-
chací ústrojí 

- zlepšuje koordinaci pohybů 
- zlepšuje metabolismus
- díky holím méně zatěžuje klouby 
- redukuje nadváhu 
- doporučuje se při rehabilitacích 

u řady onemocnění pohybového 
systému nebo u poúrazových stavů, 
po operaci srdce aj. 

Vybavení: speciální hole, nízká sportov-
ní obuv, pohodlné oblečení.
Kontakt: telefon - 728 384 184, 
e-mail - nw.trutnov@seznam.cz, 
www.nw-trutnov.ctvrta.cz

Základní škola v Domcích trutnov
ŠKOLNÍ PORADENSKÉ PRACOVIŠTĚ nabízí

Kurz předškolní přípravy

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

• v logopedické péči,

• s nerozvinutým fonematickým vnímáním 
(těžko určí první a poslední hlásku ve slově),

• s těžší adaptací na nové prostředí a lidi,

• s odkladem povinné školní docházky,

• nechodí do školky.

Kurz se bude konat pravidelně každý čtvr-
tek od února do června v ZŠ V Domcích 
(kromě prázdnin). První setkání je ve čtvr-
tek 4. února od 15.30 do 16.30 hodin v po-
sluchárně školy. S sebou si děti vezmou jen 
přezůvky, ostatní pomůcky dostanou.

V kurzu budeme rozvíjet fonematické vní-
mání, které je důležité při čtení a psaní, 
zrakové vnímání, grafomotorické cvičení 
a rozvíjení matematických představ. Do 
kurzu se mohou hlásit i děti, které jsou 
zapsány v jiné základní škole. Půlroční po-
platek je 460,- Kč.

Další informace naleznete na  
www.zsvdomcich.cz

Telefon: 499 813 076, 602 612 851  
(Mgr. E. Junová)

LIGOVÝ PROGRAM BASKETBALISTEK 
KARY TRUTNOV 

nadstavbová skupina A1:

středa 17. února 18.00: 
 Kara Trutnov - ZVVZ USK Praha
sobota 20. února 17.30: 
 Kara Trutnov - Frisco Sika Brno
neděle 7. března 17.30: 
 Slovanka MB - Kara Trutnov

Kara Trutnov se 6. a 7. února zúčastní 
finálového turnaje Středoevropského 
poháru v Prešově. Aktuální informace  
na www.bktrutnov.cz
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morávková se s dorostem rozloučila zlatem ze štafety 
V Plzni Na Slovanech proběhlo posled-
ní víkend před Vánocemi dorostenecké 
mistrovství ČR v plavání na krátkém ba-
zénu za účasti tří set plavců ze sedm-
desáti klubů ČR. Výbornou formu si do 
Plzně přivezli také plavci Lokomotivy 
Trutnov. Z plzeňské pětadvacítky vy-
lovili celkem 17 medailových umístění 
(6 zlatých, 9 stříbrných a 2 bronzové). 
S kategorií dorostu se na tomto mi-
strovství loučili Barbora Morávková 

a Patrik Krause. Oba se chtěli rozloučit 
co nejlepšími výkony, což se jim také 
podařilo. Barbora vyplavala tři stříbrné 
medaile na tratích 50, 100 a 200 m vol-
ným způsobem, které okořenila třemi 
„osobáky“ (25,86, 57,38 a 2:05,01). Pro 
kýžené zlato dohmátla až jako členka 
štafety na 4x100 m volný způsob, když 
se svými kolegyněmi A. Pechancovou, 
M. Elhenickou a P. Havelkovou překo-
naly čas z VC Trutnova, kterým držely 
trutnovské ženy český rekord, o neuvě-
řitelné 4,5 vteřiny. Časomíra se zastavila 
na čase 3:50,30. „Chtěla jsem hlavně in-
dividuální zlato a to mi na stovce uniklo 
v posledním záběru, kdybych plavala za 
56,2 jako ve štafetě, tak jsem vyhrála 
o tělo,“ litovala Barbora, která svým ko-
legyním skvěle rozjela také dvoustov-
kovou štafetu, která vybojovala stříbro. 
Patrik Krause si v tvrdé konkurenci za-
plaval několik osobních rekordů a jeho 
nejlepším výsledkem bylo páté místo 
na polohové čtyřstovce v čase 4:38,69. 

Martina Elhenická na tomto mistrovství 
pokračovala ve sbírání medailí z do-

rosteneckých mistrovství v letošním 
roce. Číslo se nakonec zastavilo na 26, 
když v Plzni vybojovala 3 zlaté, 4 stří-
brné a jednu bronzovou. Nejvíce se 
Martina připravovala na disciplínu 200 
m znak, kde chtěla překonat stávají-
cí český dorostenecký rekord. O tento 
pokus ji však připravila nehoda v po-
době „prasklých“ plavek pár vteřin 
před startem. Odložení startu a bles-
kové převlékání do půjčených plavek 

nakonec znamenalo stříbrnou medaili 
za finalistkou ME v Istanbulu a českou 
rekordmankou Barborou Závadovou. 

Skvělou formu z poslední doby proká-
zala Aneta Pechancová. Účastnice MS 
v Římě, které jen těsně unikla krátká 
Evropa, si v pátek vylepšila čas na krau-
lové padesátce už na „evropských“ 
25,35 a motýlkovou padesátku zvládla 
za 27,34 (oba časy jsou 3 desetiny za 
českým rekordem). Za tyto skvělé výko-
ny brala zlaté medaile, ke kterým přida-
la stříbro z polohové stovky, čas 1:02,45 
byl opět kousek za českým rekordem 
a bodově nejlepším výkonem Anety. 
Za zmínku jistě stojí její skvělý čas při 
rozjezdu zlaté štafety, když první úsek 
zvládla za 55,89. Pro bronzovou medai-
li si na nejdelší kraulové trati 1500 m 
dohmátla Jana Zaplatilková. Atmosfé-
ru finálových bojů si vychutnali i Petra 
Havelková (4. na 100 motýlek), Kristýna 
Kultová (5. na 200 motýlek), Eliška Me-
licharová (6. na 100 znak) a Matěj Suk 
(9. na 200 znak). 

-tb- 

Sladké plody své trenérské práce skli-
dili trenéři Eva Rudolfová, Jiří Matuška 
a Hana Jarošová na Mistrovství České 
republiky v Team Gymu, jehož pořada-
telem byla Česká asociace sportu pro 
všechny. Poslední listopadovou sobotu 
ovládl trutnovský oddíl překvapivě kate-
gorii Junior I (do 11 let) a může se pyšnit 
titulem mistra republiky. 

Členky družstva získaly na trampolíně, 
akrobacii i v pódiové skladbě nejvyšší 
bodové ohodnocení v závodě a s rozdí-
lem 1,5 bodu za sebou nechaly družstva 
TJ Svitavy a TJ Bopo Třebíč. Na první 
příčku družstvo vynesly technicky a čistě 
provedené prvky vyšší obtížnosti. Na ak-
robacii převládaly řady se salty, na tram-
políně salta s obraty a na pódiové sklad-
bě vynikala synchronizace družstva. 

Pro trutnovské gymnastky se loňský rok 
zapsal velmi úspěšným písmem, na jaře 
bronzová medaile z MČR v Ostravě, stří-
brná medaile z Plzeňského poháru a zla-
to z MČR v Třebíči. Pro družstvo Junior 
III (nad 16 let) má rok 2009 přívlastek 
bramborový. Na jaře na domácím šam-
pionátu v Ostravě a poté i v Třebíči těs-
ně nedosáhlo na medailové umístění. 
O bronzovou medaili jej připravily nejis-
té doskoky na trampolíně. Nová pódio-
vá skladba se podle reakce diváků líbi-
la, což štědře bodově ocenili i rozhodčí. 
Trenérka Hana Jarošová v pódiové sklad-
bě družstvo posílila přímo na ploše, když 
zaskočila za zraněnou Ivetu Folcovou. 
Na akrobacii děvčata vynikala řadami 
s opakovanými salty a salty s obraty. 

Vzhledem k tomu, že družstvo Junior III 
tvoří převážně studentky vysokých škol, 
které se sjíždějí na tréninky v pátek 
a o víkendu, byli trenéři s výsledkem ma-
ximálně spokojeni. 

Svatava Kozáková

tRutnovskÉ gymnAstky 

mIstRyněmI čR 
v teAm gymu

zlatá štafeta všichni účastníci MČR

turnaj oRos v bowlingu
Učitelé se setkali na tradičním turnaji 
v Olympu

Již IX. ročník turnaje v bowlingu o PUTOV-
NÍ POHÁR OROS TRUTNOV pro pracovníky 
ve školství je za námi. Zúčastnilo se celkem 
11 čtyřčlenných týmů. Soutěž družstev 
byla velmi vyrovnaná - vždyť mezi prvním 
a třetím byl rozdíl pouhých 18 kuželek. 
Z vítězství se tentokrát po roční přestávce 
radovali hráči týmu SPŠ Trutnov a získali 
na rok putovní pohár OROS. V soutěži jed-
notlivců si zlepšeným výkonem ve druhém 

kole vybojoval prvenství Zdeněk Švarc (ZŠ 
Komenského), kam poskočil z průběžné-
ho 2. místa v prvním kole. 

Mezi ženami s přehledem zvítězila Jitka 
Ryšavá ze ZŠ kpt. Jaroše Trutnov s luxus-
ním náskokem 35 bodů. Svým výkonem se 
zařadila na celkové 7. místo z celkového 
počtu 48 soutěžících. 

Příjemné odpoledne při sportu pro naše 
kolegy připravila pod patronací OROS 
Trutnov ZO OS při SPŠ Trutnov. Děkujeme 
za účast a budeme se těšit za rok na jubi-
lejní X. ročník oblíbeného turnaje. 

Milan Rejmont 
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Plavecký bazén v trutnově
kRytý BAZÉn (8 drah) - provozní doba pro veřejnost

Pondělí * 5.45 - 8.00 14.00 - 16.00
18.00 - 19.00 

19.00 - 20.00 AQUAROBIC

Úterý * 5.45 - 8.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Středa * 5.45 - 8.00 15.00 - 16.30 19.00 - 21.00

Čtvrtek * 5.45 - 8.00 14.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Pátek * 5.45 - 8.00 13.00 - 17.00 19.00 - 21.00

Sobota * 10.00 - 11.00 plavání těhotných 11.00 - 20.00

Neděle 10.00 - 17.00    17.00 - 18.00 Nudi

* 2 dráhy  
zadány:

Po-Pá:  
Po:  
 
Út:  
St:  
Čt:  
Pá: 

6.00 - 8.00 
15.00 - 16.00, 
18.00 - 19.00 
16.00 - 17.00 
15.00 - 16.30 
16.00 - 17.00 
15.30 - 17.00

* 4 dráhy  
zadány: 

Pá: 12.30 - 13.30

* dětský bazén 
zadán:

Po:  
Čt:   
So:

12.30 - 18.30 
14.00 - 15.00 
11.00 - 15.00

Srdečně zveme na plavání naše spoluob-
čany důchodového věku, kterým jsme vy-
hradili v pondělí od 13.00 do 14.00 hodin 
a ve středu od 14.00 do 15.00 celý velký 
bazén. V pátek od 12.30 do 13.30 se koná 
zábavné cvičení pro seniory s instruktor-
kou Evou Minárikovou.

ceník BAZÉn sAunA

1 h dospělí 35,- 50,-

1 h děti do 15 let, důchodci 25,- 40,-

1,5 h dospělí - 60,-

2 h dospělí 50,- 70,-

2 h děti do 15 let, důchodci 35,- 55,-

10 h dospělí 290,- 420,-

10 h děti do 15 let, důchodci 190,- 300,-

6.00 - 8.00 dospělí 30,- -

6.00 - 8.00 děti do 15 let, 
důchodci

20,- -

děti do 3 let 
(po předložení dokladu)

zdarma -

Vířivka v prostorách krytého bazénu

vířIvkA pro 5 osob 
- provozní doba pro veřejnost

objednávky: 499 817 100

Pondělí - Pátek   6.00 - 20.30

Sobota 11.00 - 19.30

Neděle 10.00 - 16.30

ceník vířIvky pro 5 osob

jednorázové vstupné 30,- Kč/30 minut/osoba

pronájem celé vířivky
130,- Kč/30 minut, 
230,- Kč/60 minut

celoroční předplatné 100,- Kč/30 minut

Den
Důvod změny 

provozních hodin
BAZÉn 

čas pro veřejnost

sAunA, FIt-
ness 

čas pro veřej-
nost

Sobota 
6.2.2010

Podkrkonošský pohár 13.00 - 20.00
Sauna + fitness 

beze změn

Pondělí 
22.2.2010

Jarní prázdniny

5.45 - 12.00  14.00 - 19.00 
8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny) 

13.00 - 14.00 (důchodci) 
19.00 - 20.00 (aquarobic)

Sauna + fitness 
beze změn

Úterý 
23.2.2010

Jarní prázdniny
5.45 - 13.00  14.00 - 21.00 

8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
Sauna + fitness 

beze změn

Středa 
24.2.2010

Jarní prázdniny
5.45 - 13.00  15.00 - 21.00 
14.00 - 15.00 (důchodci) 

8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)

Sauna + fitness 
beze změn

Čtvrtek 
25.2.2010

Jarní prázdniny
5.45 - 13.00  14.00 - 21.00 

8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
Sauna + fitness 

beze změn

Pátek 
26.2.2010

Jarní prázdniny
5.45 - 12.00  13.00 - 21.00 

8.00 - 11.00 (4 dráhy obsazeny)
Sauna + fitness 

beze změn

Změny v PRovoZu kRytÉho BAZÉnu A sAuny v tRutnově
(ve svátcích, o PRáZDnInách A v DoBě konání PLAveckých ZávoDŮ ) 

Sauna v prostorách krytého bazénu

Saunování rodičů s dětmi
určeno pro děti, batolata a kojence od 
dokončeného 6. měsíce věku 

sAunA - provozní doba pro veřejnost

Pondělí * 14.00 - 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

Pátek 13.00 - 21.00

Sobota *** 11.00 - 20.00

Neděle **** 10.00 - 18.00

* společná sauna 18.00 - 20.30
** společná sauna 19.00 - 21.00
*** společná sauna 11.00 - 13.00 v ženách
  18.00 - 20.00
**** společná sauna 15.00 - 18.00 (původně rodinná)
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nABÍDkA oPUŠtěnÝCH PsŮ
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148/09. pes, rotvajler, stáří cca 2 roky
155/09. fena, kříženec, stáří cca 2 roky

161/09. pes, kříženec NO, stáří cca 1 rok
162/09. pes, kříženec, stáří cca 4 roky

165/09. pes, kříženec pudl, stáří cca 6 měsíců
170/09. pes, kříženec, stáří cca 8 let

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombi-
novanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti 
veterinárním lékařem. Noví majitelé po za-
placení poplatku 500,- Kč dostanou i očkovací 
průkaz a jsou po dobu tří let osvobozeni od 
placení poplatku ze psa.
V případě nalezení opuštěného nebo zatoula-
ného psa můžete kdykoliv zavolat Městskou 
policii Trutnov, tel. 156 nebo 499 813 064, 
která se o psa postará.
Pro případné dárce finanční hotovosti máme 
č.ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční 
banky v Trutnově.

návštěvní doba: 
pondělí 13.00 – 16.00 hod.
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 10.00 – 12.00 hod.
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou 
dobu.

Závěrem  bych chtěl poděkovat všem, kte-
ří si v době vánoční vzpomněli na opuštěné 
pejsky a přispěli nějakým tím dárkem, ať již 
přímo v útulku nebo prostřednictvím ZOO 
Centra ve Family Centru, kterému tímto také 
děkuji za zprostředkování sbírky.

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

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, 
499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

nabídka psů z útulku

37/05. pes, kříženec jezevčík, stáří cca 12 let
13/06. pes, kříženec NO, stáří cca 10 let
131/06. pes, kříženec ohař, stáří cca 5 let

135/06. pes, kříženec kokr, stáří cca 6 let
84/07. pes, kříženec NO, stáří cca 3 roky
41/08. pes, kříženec, stáří cca 6 let
53/08. pes, kříženec, stáří cca 6 let
111/08. pes, kříženec kokr, stáří cca 4 roky
170/08. pes, kříženec NO, stáří cca 6 let
195/08. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
10/09. fena, NO, stáří cca 4 roky
20/09. pes, kříženec, stáří cca 6 let
63/09. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
91/09. fena, kříženec NO, stáří cca 2 roky

104/09. pes, kříženec, černý, stáří cca 1 rok
115/09. fena, kříženec, stáří cca 1 rok

123/09. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
127/09. fena, kříženec, stáří cca 1 rok

130/09. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
138/09. pes, kříženec, stáří cca 7 let

146/09. pes, kříženec, stáří cca 5 měsíců
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