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Kulturní cenou města Trutnova městské zastu-
pitelstvo každoročně oceňuje buď dlouhodobý 
významný přínos městu v oblasti kultury, ane-
bo mimořádný počin obohacující kulturní život 
města v uplynulém kalendářním roce. 
22. května k jejím držitelům přibyly dvě osob-
nosti, jejichž životní prací jsou obory zcela od-
lišné: jeden pracuje se světem velmi skutečným, 
jeden čerpá ze světa představivosti a fantazie.
Za celoživotní práci v oblasti poznávání historie 
města Trutnova převzal z rukou starosty města 
Mgr. Ivana Adamce Kulturní cenu města Trutno-
va historik prof. PhDr. Vladimír Wolf, za mimo-
řádné obohacení kulturního života města Trut-
nova v roce 2011 výtvarnice a scénografka Mgr. 
Tereza Komárková.
Možnost udělovat ceny města dal městům 
a obcím zákon o obcích, a to již po obnovení 
obecního zřízení v roce 1990. V Trutnově je tak 
slavnostní udělování Kulturní ceny významným 
osobnostem či kulturním spolkům, které vý-
znamným způsobem ovlivňují veřejné dění ve 
městě v oblasti kultury či se významně zaslou-
žili o propagaci města v celostátním nebo me-
zinárodním měřítku, tradicí již od roku 1992. 
Jejím historicky prvním držitelem se po zásluze 
stal kronikář pan profesor Antonín Just a v dal-
ších letech k němu přibyly pěvecký sbor Chorea 
Corcontica, komorní soubor Musica Antiqua, 
akademická malířka paní Dana Holá, muzikant 
a pedagog Jan Haas, městská dechová hudba 
Krakonoška, fotograf Ing. Jiří Havel, výtvarník 
Milan Kout, kreslíř Milan Lipovský, Klub vojen-

ské historie Trutnov, malíř Miloš Trýzna, taneční 
skupina Star West, výtvarník Miloslav Lhotský, 
fotograf a fotokronikář Karel Hybner, fotograf 
Jiří Jahoda, spisovatel Jaroslav Hofman, důlní 
badatel a publicista Václav Jirásek, malíř Josef 
Vik, předseda Trutnovského literárního klubu 
Jaroslav Dvorský, pořadatel a dramaturg festiva-
lu Jazzinec Tomáš Katschner a v roce 2010, kdy 
si Trutnov připomínal 750. výročí první písemné 
zmínky, se k této společnosti připojil pan prezi-
dent Václav Havel. 
Prof. PhDr. Vladimír Wolf je profesorem Slezské 
univerzity v Opavě a vede v našem městě kon-
zultační středisko této vysoké školy. Vystudoval 
Filosofickou fakultu Univerzity Palackého v Olo-
mouci. V roce 1965 nastoupil jako historik do 
trutnovského muzea a vytvořil stálou expozici 
Trutnovsko do roku 1781. Po roce 1968 byl pro 
své postoje nucen muzeum opustit a pracoval 
pak tři a půl roku jako dělník Archeologického 
ústavu ČSAV, později jako archivář n. p. Texlen. 
Zde vydal v letech 1974–89 osm sborníků Lnářský 
průmysl včetně jedenácti dodatků, a tím přispěl 
k poznání významného průmyslového odvětví 
na Trutnovsku. V roce 1991 odešel působit na 
Pedagogickou fakultu Hradec Králové, kde v le-
tech 1999 až 2005 vykonával funkci děkana. Od 
počátku svého působení v Trutnově se profesor 
Wolf zabýval dějinami tohoto města, publiko-
val o něm několik desítek statí a přednesl řadu 
přednášek pro občany. V roce 2011 napsal práci 
Čas změny o dějinách Občanského fóra v Trut-
nově, jehož představitelem byl v letech 1989 až 

KULTURNÍ CENU MĚSTA TRUTNOVA 
PŘEVZALI WOLF A KOMÁRKOVÁ

1991. Profesor Wolf je členem řady odborných 
společností, působí v redakčních radách časopisů 
a sborníků – např. Krkonoše – Podkrkonoší, Rod-
ným krajem, Slezský sborník Opava, Historica. Je 
šéfredaktorem Kladského sborníku, angažuje 
se v rozvíjení česko-polské spolupráce historiků 
– předsedá kladské komisi historiků, poradní-
mu sboru a vědecké radě Muzea Podkrkonoší 
v Trutnově. Letos v únoru oslavil profesor Wolf 
významné životní jubileum – 70. narozeniny.

Mgr. Tereza Komárková je absolventkou Střední 
výtvarné školy Václava Hollara a po maturitě po-
kračovala studiem scénografie na Katedře alter-
nativního a loutkového divadla pražské DAMU. 
Završením jejího studia byla výprava k inscenaci 
Zachýsek Rumělka v libereckém Naivním divadle, 
za niž obdržela cenu děkana DAMU za nejlepší 
studentský umělecký čin roku. Tvůrčí orientace 
Terezy Komárkové vyšla z rodinného prostředí, 
neboť její rodiče jsou výtvarníci Renata a Mar-
tin Lhotákovi – známí návrháři a výrobci umě-
leckých hraček, loutek a velkoplošných modelů 
hradů a měst. Mezi Terezina nejvýznamnější 
umělecká setkání patří dlouholetá spolupráce se 
světoznámým mimem Ctiborem Turbou, pro ně-
hož navrhla a realizovala divadelní masky a vý-
tvarně se podílela na jeho inscenaci opery Příbě-
hy lišky Bystroušky v Národním divadle v Praze 
(1995). Také výtvarná spolupráce na divadelních 
projektech bratří Formanů (Bouda, Nachové 
plachty) patří k významným mezníkům v tvorbě 
Terezy Komárkové, stejně jako výpravy pro diva-
dlo Minor a pro divadelní soubor Buchty a lout-
ky nebo masky pro Divadlo pod Palmovkou. Od 
roku 2001 žije se svou rodinou v Trutnově. Zde 
spolupracuje například s občanským sdružením 
Trutnov – město draka, pro něž navrhla výtvar-
nou podobu draka, který je každý rok k vidění 
zde na radniční věži. Od roku 2010 je učitel-
kou výtvarného oboru Základní umělecké školy 
v Trutnově. Galerie města Trutnova uspořádala 
Tereze Komárkové na přelomu minulého a le-
tošního roku velkou výstavu, jejíž návštěvnost 
je v dosavadní historii galerie rekordní. Výstavu 
scénografií, autorských hraček, loutek a drob-
ných objektů vidělo 2300 návštěvníků.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
Foto Miloš Šálek, Trutnovinky
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Hradec Králové 
3. – 6. 7. 2012 - ROCK FOR PEOPLE - Hudební 
festival
http://www.rockforpeople.cz 
28. – 29. 7. 2012 - BALÓNOVÉ DNY HRADEC 
KRÁLOVÉ 2012
http://www.balonovedny.cz

Jaroměř 
14. 7. 2012 - JOSEFOVSKÁ SLAVNOST & BOJ 
O PEVNOST - Z dobového vojenského tábo-
ra projdou Josefovem vojáci v historických 
uniformách směrem k „Dolíku“, kde poté 
vypukne bitevní ukázka dobývání pevnos-
ti. Akce se účastní historické vojenské jed-
notky nejen z Čech, ale i ze zahraničí. 
http://www.josefov.cz

Polička
28. – 29. 7. 2012 - DIVADELNÍ POUŤ NA 
HRADĚ SVOJANOVĚ - Divadlo pro děti 
i dospělé, kejklíři, pouliční umělci, herci na 
chůdách, stylové tržiště s ukázkami řeme-
sel a výtvarnými dílnami pro děti.
http://www.svojanov.cz

SRPEN

Dvůr Králové nad Labem
25. 8. 2012 - CHOVATELSKÁ VÝSTAVA 
DROBNÉHO ZVÍŘECTVA, KAKTUSŮ A SU-
KULENTŮ - Tradiční výstava v Žirči v zámec-
kém parku a v parku Domova sv. Josefa.
http://www.dvurkralove.cz

Hradec Králové
4. 8. 2012 - NÁBŘEŽÍ JAZZMANŮ - 4. ROČNÍK
http://www.jazzgoestotown.com
16. – 18. 8. 2012 - HIP HOP KEMP 
http://www.hiphopkemp.cz/, http://www.
festivalpark.cz
31. 8. – 1. 9. 2012 - SLAVNOSTI KRÁLOVNY 
ELIŠKY
http://www.adalbertinum.cz/, http://www.
ic-hk.cz

Jaroměř
srpen 2012 - BRUTALASSAULT 2012 - 17. roč-
ník open air festivalu v autoparku (Ravelin 
13) v Josefově.
http://brutalassault.cz/cs

Mělník
11. 8. 2012 - MĚLNICKÝ KOŠT - 6. ročník 
svatovavřinecké slavnosti mělnického vína 
a gastronomie. Svatováclavská ulice se za-
plní stánky mělnických vinařů, kteří nabí-
zejí k ochutnávce své nejlepší produkty.
http://www.melnickykost.cz

Nový Bydžov 
11. – 13. 8. 2012 - SVATOVAVŘINECKÁ 
POUŤ A POSVÍCENÍ
http://www.novybydzov.cz

Chrudim 
12. 8. 2012 - SALVÁTORSKÁ POUŤ - Kolo-
toče, atrakce pro malé i velké, stánkový 
prodej. Pouťová zábava probíhá ve dnech 
pátek až neděle – 10. až 12. 8.
http://www.chrudim.eu

Polička
17. – 19. 8. 2012 - FESTIVAL POLIČKA 555 
- Oblíbený letní multižánrový festival – kla-
sická hudba, jazz, rock, divadlo.
http://www.tyluvdum.cz

UZAVŘENÍ PROVOZU REGISTRU 
A SCHVALOVÁNÍ VOZIDEL

Z důvodu zavedení základních registrů 
a z toho vyplývající výměny programové-
ho vybavení registru silničních vozidel do-
jde v době od 2. července do 4. července 
2012 na detašovaném pracovišti Městské-
ho úřadu Trutnov, Horská 932, Trutnov, 
k uzavření provozu registru silničních vo-
zidel a schvalování silničních vozidel.

Na základě toho v uvedené době mohou 
být pouze přijímány žádosti o zápis údajů 
v registru silničních vozidel či o schválení 
silničního vozidla; tyto žádosti pak bu-
dou vyřizovány průběžně v následujících 
dnech.

Doporučujeme proto vyřídit si Vaše žádos-
ti v jiný čas. Žádáme veřejnost o trpělivost 
a děkujeme za pochopení.

Milan Špůr
ved. odd. dopravně správních agend

Výzva 

Turistické informační centrum v Trutnově spo-
lečně s městem Trutnov mají zájem na vytvo-
ření originální sady upomínkových předmětů, 
které budou typické pro Trutnov a budou se 
vázat k jeho tradicím, pověstem nebo historii. 
Tyto předměty budou sloužit pro reprezenta-
ci města a budou také k dostání v prodejně 
TIC jako suvenýry pro turisty.

Proto TIC a město Trutnov vyzývají výtvarnou 
veřejnost (výtvarné umělce, výtvarné či ře-
meslné dílny, dětské dílny, ZUŠ i šikovné jed-
notlivce) k podání návrhů na tyto originální 
upomínkové předměty.

Návrh musí obsahovat:
- prototyp nebo nákres upomínkového před-

mětu,
- popis použitého materiálu,
- způsob výroby,
- návrh ceny,
- návrh řešení autorských práv,
- jméno autora a kontaktní údaje.

Upozorňujeme všechny účastníky, že se ne-
jedná o výběrové řízení ve smyslu zákona 
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ani 
o uměleckou soutěž. Náklady na vyhotovení 
návrhu nese každý účastník sám a nikomu ne-
vzniká nárok na realizaci návrhu. 

Návrhy doručte do prodejny TIC, Krakonošo-
vo náměstí 72, Trutnov, do 31.8. 2012. Bližší 
informace zájemcům podá Ing. Hana Nýdrlo-
vá, ředitelka TIC, tel.: 734 300 181, nebo Ing. 
Veronika Svobodová, tel.: 499 803 309. 

Miss panenkou 
Štěstěnka z Jaroměře 
Zaplněný sál Kongresového centra Aldis 
v Hradci Králové přivítal více než tisíc dětí 
z celého regionu, které se už po sedmé za-
pojily do soutěže Českého rozhlasu Hradec 
Králové a Českého výboru Unicef Miss panen-
ka. Desetičlenná porota, ve které zasedli na-
příklad vyslanec dobré vůle Unicef, spisovatel 
Michal Viewegh, farář Zbigniew Czendlik, ře-
ditel ČRo Hradec Králové Jiří Kánský a další, 
měla za úkol vybrat z více než 50 finalistek tu 
nejkrásnější. Titul Miss panenka 2012 nako-
nec získala Štěstěnka Ladislava Vančuchy ze 
Základní školy speciální v Jaroměři. Za snahu 
pomáhat dětem v rozvojových zemích orga-
nizátoři pro všechny soutěžící připravili dvou-
hodinový zábavný program, ve kterém zazpí-
vali Jan Bendig, Míša Nosková, Petr Poláček, 
Tomáš Lébl, Madalena Joao a zatančila sku-
pina T-Bass. Celkem letos děti z královéhra-
deckých škol ušily pro Unicef 1072 panenek. 
Projekt Miss panenka finančně podporuje od 
jejího vzniku v roce 2006 společnost Východo-
česká plynárenská, člen skupiny RWE.

Soňa Neubauerová
Marketingový a PR manažer

Změna pracovní doby 
v inforecepci
Upozorňujeme občany města, že v měsíci čer-
venci a srpnu dojde ke změně pracovní doby 
v inforecepci Městského úřadu Trutnov.
Důvodem změny je čerpání řádných dovo-
lených. Pracovní doba v ostatních dnech 
zůstává zachována.

Červenec – srpen:
PÁTEK do 15.00 hod. 

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ 
MĚSTA ZVOU

ČERVENEC

Dvůr Králové nad Labem
14. 7. 2012 - TAMBOR NECKYÁDA 2012 
- Tradiční sjezd po řece Labi – průjezd Dvo-
rem Králové až do Stanovic. Máte-li loď, 
necky, vor či něco, co umí plout nad vodou, 
přijďte to vyzkoušet. 
http://www.kralovedvorsko.cz
28. 7. 2012 - SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ 
SLAVNOSTI ANEB SLAVNOSTI BEZ BARIÉR
Domov sv. Josefa v Žirči u Dvora Králové n/L 
představuje svou činnost a život pacientů 
s roztroušenou sklerózou a zároveň činnost 
dalších zařízení pečujících o zdravotně posti-
žené spoluobčany formou prezentace a pro-
deje výrobků chráněných dílen z celé ČR.
http://www.domovsvatehojosefa.cz



3 | Radniční listy | Městské noviny | červen 2012

společenská rubrika

Matriční události 
v květnu 2012
V měsíci květnu se v Trutnově narodilo cel-
kem 55 dětí, z toho bylo 10 dětí trutnov-
ských, 5 chlapců a 5 děvčat. 
Dne 12.5. a 19.5. se ve Staré radnici kona-
ly malé slavnosti vítání dětí do života a do 
pamětní knihy města bylo zapsáno 25 no-
vých trutnovských občánků.
V tomto měsíci zemřelo v Trutnově 41 lidí, 
z toho bylo 26 našich občanů, 12 mužů 
a 14 žen.
Bylo uzavřeno 9 sňatků, z toho 1 sňatek 
u církve římskokatolické.
Členky komise pro občanské záležitosti 
navštívily při životních jubileích 53 občanů 
s kytičkou a malým dárkem. Všem jubilan-
tům ještě jednou blahopřejeme.

Věra Ouhrabková
ved. odd. matriky a EO

Poděkování 
Letos jsme se v MŠ Komenského rozhodli 
oslavovat MDD s našimi dětmi mimo školku. 
Hned po ranní svačině jsme odjeli autobusy 
do sportovního areálu v Havlovicích, který 
jsme měli pronajatý na celé dopoledne. Děti 
zde soutěžily v různých sportovních disciplí-
nách, např. hod na cíl, slalom mezi plechovka-
mi, skákání v pytlích, přetahování lana apod. 
Za každou soutěž děti získaly malou odměnu. 
Měly připravené i malé občerstvení v podobě 
Brumíka, pitíček a nanuků. Po soutěžích si na 
fotbalovém hřišti zahrály kopanou a pohrály 
v areálu pro děti. Počasí nám přálo a dětem se 
oslava jejich svátku líbila.

Děkujeme tímto všem rodičům, kteří nám 
přispěli formou sponzorských darů na od-
měny, občerstvení i dopravu. Dále děkujeme 
i předsedovi TJ Sokol Havlovice p. M. Toholovi 
a Mgr. J. Balcarovi.

Kolektiv MŠ Komenského Trutnov

Milí přátelé a příznivci,
nastává čas prázdnin a dovolených. Přejeme 
Vám pohodové léto, dětem dny naplněné dob-
rodružstvím, poznáváním nových míst, sluníč-
kem a legrací.

Na září připravujeme:
• KURZY EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ - ve dnech 
15.9., 13.10. a 10.11. (soboty) 9.00 - 16.00 hodin.
Máte pocit, že někdy nevíte, jak reagovat na 
dětský hněv? Co si počít, když dítě nechce jít 
spát, odmítá jíst, dělat úkoly, domácí práce nebo 
odmlouvá?
Přijďte si vyzkoušet, co dítě prožívá, když mu při-
kážete uklidit pokojíček, sníst něco, co nechce, být 
hodné apod. Nestěžujte si jenom kamarádce, že vás 
dítě neposlouchá a musíte mu všechno říkat deset-
krát. Pojďte s tím něco dělat!
Kurz je veden zkušenou lektorkou (psycholož-
kou nebo pedagožkou) z Institutu efektivní-
ho rodičovství v Brně. Kurzy jsou velmi žádané 
a běží po celé republice. Jsou vhodné pro nastá-
vající rodiče, rodiče i prarodiče. Cena za celý kurz 

(tři celé soboty) 1 500,- Kč (dle množství účastní-
ků - při 15 účastnících). Součástí ceny jsou pra-
covní materiály, DVD a malý dárek. Podrobnější 
informace o náplni kurzu a zkušenosti účastníků: 
www.efektivnirodicovstvi.cz. Informace o kurzu 
konaném v Mateřském centru KAROlínka v Trut-
nově a přihlášky: Mgr. Jana Bartoňová, janka.
bartonova@centrum.cz, tel.: 606 171 014. Uzá-
věrka přihlášek  9. září 2012. (Neváhejte, nemusí 
už být místa!)

• MANIPULACE A STIMULACE KOJENCŮ
• ŠKOLKU NANEČISTO
• JAZYKOVÉ KURZY PRO DĚTI I DOSPĚLÉ
• HUDEBNÍ STAVEBNICI 
• VÝTVARNÉ TVOŘENÍ
• CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI

Během prázdnin bude provoz mateřského cen-
tra omezen, více informací naleznete na www.
mckarolinka.cz.

Bc. Šárka Linková

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či vážná 
dopravní nehoda omezí zdravotní stav našich 
blízkých. Taková událost změní celý další ži-
vot, zdraví, možnosti ...

Co lze nárokovat v takové situaci? 
• Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká 

poškozenému účastníkovi dopravní nehody, 
který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spolu-
jezdec, motocyklista, cyklista, účastník hro-
madné dopravy, chodec).

• Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká 
poškozenému zaměstnanci, který utrpěl 
úraz při plnění pracovních úkolů.

• Na vyplacení náhrady škody na zdraví nemá 
vliv, zda poškozený měl v době úrazu sjed-
nánu úrazovou nebo životní pojistku. 

• Nárok na odškodnění má i chodec, který 
sám způsobí dopravní nehodu, je mu však 
zohledněna spoluvina, nicméně má nárok 
na alespoň částečné plnění. 

• Nárok na vyplacení náhrady náleží poško-
zenému i v případě, že viník nehody nemá 
„povinné ručení“ nebo byla škoda způsobe-

na nezjištěným vozidlem, kdy řidič z místa 
nehody ujel. 

• Spolujezdci viníka nehody (včetně rodin-
ných příslušníků) mají plný nárok na náhra-
du škody na zdraví.

• U těžkých úrazů s vážnými následky (para-
plegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, po-
škození mozku apod.) je nutné obrátit se na 
soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění za 
trvalé následky úrazu. 

• Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, 
poté je nárok promlčen. 

Smyslem projektu je pomoci poškozeným 
či pozůstalým získat odpovídající infor-
mace o náhradě škody na zdraví formou 
bezplatné telefonické konzultace. Ta za-
hrnuje poradenství v konkrétní situaci, 
pomoc při posouzení správnosti již vy-
placeného odškodného a orientace v pří-
padném soudním sporu s pojišťovnou.  
Telefonickou konzultaci lze sjednat na telefo-
nu: 723 203 036 nebo prostřednictvím e-mai-
lu: nahradaskody@email.cz.

Mateřské centrum KAROlínka

Občanům po těžkém úrazu může pomoci projekt Amadeo

JARNÍ VÝLET 
TRUTNOVSKÝCH 
DIABETIKŮ
V sobotu 26. května uspořádal výbor Územní 
organizace Trutnov Svazu diabetiků ČR pro své 
členy a příznivce jarní výlet na Jestřebí hory.

Protože na trati do Malých Svatoňovic byla 
výluka, jeli jsme náhradní autobusovou do-
pravou. Z Malých Svatoňovic jsme pokračova-
li autobusem do Odolova. Dále jsme šli pěšky.

Hned na začátku výletu jsme navštívili stanici 
Báňské záchranné služby, kde nás její zaměst-
nanci seznámili se svou technikou a s činností, 
kterou zajišťují. Provedli nás prostory stanice 
a podali nám podrobný výklad k jednotlivým 
přístrojům a zařízením, která jsme viděli.

Zodpověděli veškeré dotazy, které na ně byly 
kladeny. Všem účastníkům se exkurze velmi 
líbila a s potěšením hodnotili, že máme v na-
šem regionu takovouto špičkovou organizaci 
s celostátní působností, zajišťující prevenci 
a kontrolu podmínek pro bezpečnou práci 
v podzemí a v neposlední řadě i první pomoc 
a záchranu v případě nehod v podzemí.

Chtěli bychom touto cestou vyslovit poděko-
vání všem členům Báňské záchranné služby 
v Odolově, kteří se nám věnovali a připravili 
nám pěkný zážitek na počátek našeho výletu.

Po skončení exkurze jsme pokračovali Pan-
skou cestou na Paseky, kde jsme v Jestřebí 
boudě Svazu českých turistů poobědvali.

Odpočinuti a občerstveni jsme šli po hřebe-
nových lukách s nádhernými výhledy na Krko-
noše a po strmé stráni jsme došli na vlakovou 
zastávku v Petříkovicích. Vláčkem, který přijel 
z Adršpachu, jsme se dopravili do Trutnova.

Výletu se zúčastnilo přes 20 našich členů a pří-
znivců, kteří strávili pěkný den vyplněný jak 
krátkým poznávacím programem, tak při-
měřenou pohybovou zátěží, a přispěli tím ke 
zlepšení své fyzické kondice a duševní pohody.

Výbor ÚO TRUTNOV SD ČR
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odbory Městského úřadu inforMují

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 16.4. 2012 přijalo usnesení:
* 2012-41/2, kterým schválilo nové zveřejnění zá-
měru prodeje nemovitostí - domu čp. 142 Spojka 
na pozemku st. p. 818, spolu s pozemkem st. p. 
818, v části města Dolní Předměstí, v obci a k. ú. 
Trutnov, dle Zásad pro prodej …, v opakovaném 
1. kole, s upřednostněním nájemců:

dům čp. 142 Spojka
v k. ú. Trutnov, v obci Trutnov, v části obce Dolní 
Předměstí
na st. p. 818 325 m2 (rodinný dům)
spolu se st. p. 818 325 m2

Minimální nabídková cena je 3 363 143,- Kč.

Jedná se o třípodlažní zděný objekt, který je celý 
podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdu. 
V domě je pět obsazených bytových jednotek. 
Objekt je napojen na elektrický proud, veřej-
ný vodovod, veřejnou kanalizaci a zemní plyn. 
Střecha objektu je převážně sedlová s krytinou 
z tašek. Hromosvod je instalován.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce je 
započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrá-
cena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze 
strany prodávajícího. V případě odstoupení od 
nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve 
prospěch města. Kauce musí být složena na účet 
města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3629481, konst. 
symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své 
jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„142 Spojka“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 13.8. 2012 - 12:00 hodin. Nabídky 
lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrho-
vanou cenu, způsob její úhrady, předpokláda-
ný účel využití objektu, číslo účtu pro možnost 
vrácení kauce a kontaktní údaje. K nabídce je 
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude 
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě 
složena, nebude brán zřetel.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 14.8. 
2012 v 8:00 hodin v malém sále v suterénu měst-
ského úřadu. Žadatelé mohou být přítomni. 

* 2012-40/2, kterým schválilo prodej volné 
nemovitosti - domu čp. 63 na st. p. 94, spolu 
s pozemkem st. p. 94 a st. p.112, v části měs-
ta Studenec, v obci Trutnov, v k. ú. Studenec 
u Trutnova, obecným zveřejněním, mimo Zása-
dy pro prodej ..., bez uplatnění 20% slevy ze 
sjednané ceny, bez upřednostnění nájemce:

dům čp. 63 Studenec
v k. ú. Studenec u Trutnova, v obci Trutnov, 
v části obce Studenec
na st. p. 94 336 m2 (rodinný dům)
spolu se st. p. 94 336 m2

spolu se st. p. 112  19 m2

Úvodní nabídková kupní cena je 1 100 000,- Kč.

Jedná se o zděný objekt, který je částečně pod-
sklepen, má dvě nadzemní podlaží a půdu. 
V domě jsou dvě volné bytové jednotky. Objekt 
je napojen na elektrický proud a veřejný vodo-
vod. Splaškové vody jsou svedeny do žumpy. 
Dům je ve špatném technickém stavu.
Podmínkou 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 kauce 
ve prospěch města. Kauce musí být složena na 
účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 
6015-124601/0100, variabilní symbol 3629476, 
konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, příp. název práv-
nické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„63 Studenec“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 13.8. 2012 - 12:00 hodin. Nabídky 
lze podat i osobně. V nabídce uveďte navrho-
vanou cenu, způsob její úhrady, předpokláda-
ný účel využití objektu, číslo účtu pro možnost 
vrácení kauce a kontaktní údaje. K nabídce je 
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude 
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě 
složena, nebude brán zřetel.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 14. 8. 
2012 v 8:05 hodin v malém sále v suterénu měst-
ského úřadu. Žadatelé mohou být přítomni. 

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedá-
ní dne 20.2. 2012 přijalo usnesení č. 2012-9/1, 
kterým schválilo zveřejnění záměru prodeje 
obecným zveřejněním mimo Zásady pro prodej 
..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, 
bez upřednostnění nájemců:

Na Nivách čp. 57 
(bývalý klub Bonanza) 
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Před-
městí
na st. p. 536 649 m2

spolu se st. p. 536 649 m2

spolu s p. p. 251/1 680 m2

Minimální nabídková cena je 4 250 000,- Kč.

Jedná se o víceúčelovou budovu, která je čás-
tečně podsklepena, má dvě nadzemní podlaží 
a půdní prostory. V 1. PP je restaurace se záze-
mím, v 1. NP se nachází kanceláře a sál se šat-
nami a sociálním zařízením. Ve 2. NP se nachází 
bytová jednotka o vel. 2+1 a kancelář se záze-
mím. Objekt je napojen na el. proud, veřejný 
vodovod, veřejnou kanalizaci a horkovod.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce je 
započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrá-
cena v případě, že prodej nebude uskutečněn ze 
strany prodávajícího. V případě odstoupení od 
nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve 
prospěch města. Kauce musí být složena na účet 
města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3629480, konst. 
symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své 
jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Na 
Nivách 57“ zasílejte v uzavřených obálkách na 
adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, 
Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpoz-
ději do 20.8. 2012 - 12:00 hodin. Nabídky lze 
podat i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou 
cenu, způsob její úhrady a předpokládaný způ-
sob využití objektu. K nabídce je nutné přiložit 
kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované 
výši. Na nabídky, u nichž nebude kauce v po-
žadované výši a ve stanovené lhůtě složena, 
nebude brán zřetel.
Žadatel může podat pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 

dne 21.8. 2012 v 8:00 hodin v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 16.4. 2012 přijalo usnesení č. 2012-43/2, 
kterým schválilo prodej volné bytové jednotky 
č. 174/2 v domě čp. 174 na st. p. 924 v ul. Bla-
nická, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 
26.6. 2004, včetně spoluvlastnických podílů na 
společných částech domu a pozemku st. p. 924, 
v části města Střední Předměstí, v obci a k.ú. 
Trutnov, nabídkovým řízením odlišným od 
Zásad pro prodej ..., bez uplatnění 20% slevy 
z nabídnuté ceny:

byt. j. č. 174/2 v čp. 174 Blanická 
v obci Trutnov, v k. ú. Trutnov, v části obce 
Střední Předměstí
na st. p. 924 323 m2

podlaží číslo jednotky velikost
1. NP 174/2  1+2
podl. plocha nabídková cena
79,45 m2  320 000,- Kč

V domě je celkem 6 bytových jednotek, z toho 
4 bytové jednotky jsou v osobním vlastnictví ji-
ných vlastníků. Předmětem prodeje je jedna by-
tová jednotka, která není obsazena nájemcem.
Nabídky se přijímají v zalepených obálkách 
s nápisem „neotvírat“ a heslem „b.j. 174/2 Bla-
nická“ na adrese MěÚ, INFORECEPCE, pan Šmí-
da, Slovanské náměstí 165, Trutnov 541 16. 
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 
10 000,- Kč. Kauce musí být složena bezhoto-
vostním převodem na bankovní účet města 
Trutnova vedený u Komerční banky, číslo účtu: 
6015-124601/0100, variabilní symbol: 3629477, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjem-
ce je nutné uvést své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby. Kopie dokladu o zapla-
cení kauce musí být přiložena k nabídce.
Kupujícímu bude kauce započtena do smluvní 
ceny kupovaného bytu. V případě, že prodej ne-
bude uskutečněn ze strany prodávajícího, bude 
kauce vrácena zpět po rozhodnutí zastupitel-
stva města a bude vyplacena na účet složitele. 
V případě neuskutečnění prodeje ze strany ku-
pujícího propadá kauce ve prospěch města.
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požadova-
né výši a ve stanovené lhůtě složena, nebude 
brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplacení 
kauce je třeba podat tak, aby byla k dispozici 
na místě určeném pro příjem nabídek nejpoz-
ději v den před otevíráním nabídek do 12:00 
hodin. Při odeslání poštou je proto třeba ze 
strany zájemce volit potřebný předstih k zajiš-
tění služeb pošty. K záměru je také možno po-
dat připomínky nebo námitky písemným podá-
ním, nejpozději však do doby možnosti podání 
nabídky (do 20.8. 2012 do 12 hodin). 
Otevírání obálek bude provedeno dne 
21. 8. 2012 v 8:05 hodin v malém sále městské-
ho úřadu. 
Žadatelé mohou být přítomni. 

O způsobu prodeje a konečném schválení pro-
deje rozhoduje zastupitelstvo města. Město 
Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje 
odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte na majetkovém od-
boru v kanceláři č. 408, telefon 499 803 279, 
499 803 281.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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Odbor sociálních věcí, školství 
a zdravotnictví informuje
V souvislosti s probíhající reformou v  sociální 
oblasti došlo ke změnám v činnostech a kom-
petencích odboru, a to zejména oddělení so-
ciální péče, školství a zdravotnictví.

V rámci nové činnosti - sociální práce pomá-
hají pracovníci uvedeného oddělení obča-
nům, kteří se ocitnou v nepříznivé sociální 
situaci. Ta může vzniknout v důsledku ztráty 
zaměstnání, snížení příjmu, závislostí např. 
na návykových látkách, zdravotního postiže-
ní, nemoci, ztráty bydlení, osamělosti, soci-
álního vyloučení a neuspokojivých životních 
podmínek.

Pokud se občan dostane do nepříznivé život-
ní situace, sociální pracovníci jsou připraveni 
mu pomoci při orientaci v systému sociálních 
a zdravotních služeb, při výběru vhodné 
sociální služby (např. pečovatelská služba, 
azylové domy, domovy pro seniory, odlehčo-
vací služby aj.), při zajištění služeb osobám, 
kterým je ukončena hospitalizace ve zdra-
votnickém zařízení či osobám se sníženou 
soběstačností. Dále jsou schopni poskytnout 
poradenskou službu při vyřizování záležitostí 
s institucemi a zařízeními, především v návaz-
nosti na jednotlivé dávkové systémy - dávky 
systému pomoci v hmotné nouzi, dávky pro 
osoby se zdravotním postižením, dávky státní 
sociální podpory, dávky důchodového a ne-
mocenského pojištění. 

Sociální pracovníci pomáhají rovněž při řešení 
problémů souvisejících se ztrátou nebo s rizi-
kem ztráty bydlení, s hledáním či udržením 
zaměstnání (pomoc při sestavení životopisu, 
zprostředkování kontaktů se zaměstnava-
teli, doprovod na pracovní pohovor apod.), 
se zvládáním sociálních i praktických doved-
ností, např. při hospodaření s finančními pro-
středky, nebo s vyřizováním osobních dokla-

dů. Zároveň poskytují poradenství osobám 
propuštěným z výkonu trestu odnětí svobody. 

Na základě podání žádosti vedou tito pracov-
níci také správní řízení o stanovení zvláštní-
ho příjemce pro účely důchodových dávek, 
zejména v případech, kdy oprávněná osoba 
vzhledem ke svému zdravotnímu stavu ne-
může převzít vyplácenou dávku. 

Z důvodu širokého spektra a značné různo-
rodosti životních situací nemohou pracovní-
ci oddělení sociální péče, školství a zdravot-
nictví přímo zvládat všechny činnosti v rámci 
sociální práce, a proto úzce spolupracují s ko-
legy z oddělení sociálně-právní ochrany dětí, 
ale i sociálními pracovníky správního odboru 
v záležitostech výkonu opatrovnictví a zajiš-
tění pomoci při oddlužení. 

Při hledání vhodného řešení nepříznivé život-
ní situace se v případě zájmu můžete osobně 
obrátit na sociální pracovníky v kancelářích 
č. 122 a 124 (přízemí budovy MěÚ) nebo je 
kontaktovat prostřednictvím telefonů či 
e-mailů uvedených na webových stránkách 
města http://www.trutnov.cz/. 

Současně upozorňujeme všechny držitele 
,,Označení vozidla přepravující osobu těž-
ce zdravotně nebo pohybově postiženou 
č. O 1“ (znak bleděmodré barvy s označením 
vozíku), že uvedené označení platí pouze do 
31. 12. 2012. Nový ,,Parkovací průkaz“ bude 
vydán po předložení platného občanské-
ho průkazu, průkazu ZTP nebo ZTP/P nebo 
rozhodnutí o přiznání mimořádných výhod, 
původního „Zvláštní označení motorového 
vozidla č. O l“ a fotografie odpovídající sou-
časné podobě o velikosti 35 mm x 45 mm. 
Pro vyřízení je nezbytná osobní účast držite-
le, který bude zároveň informován o rozsahu 
a pravidlech použití.

Mgr. Dušan Rejl
vedoucí odboru

OZNÁMENÍ

Rada města v Trutnově na své 6. schůzi dne 
29.3. 2011 přijala usnesení č. 2011-304/6, kterým 
schválila záměr města obecně zveřejnit

* pronájem a následný odprodej

p. p. 4369 (1796 m²) v k. ú. Starý Rokytník za úče-
lem výstavby rodinného domu za následujících 
podmínek: 
- minimální kupní cena je ve výši 200,- Kč/m², 
- kupní smlouva bude podepsána do 60 dnů po 

kolaudaci stavby,
- termín kolaudace stavby je do 31.12. 2016, 
- do doby kolaudace stavby bude uzavřena ná-

jemní smlouva na dobu určitou za nájemné 
1,- Kč/m²/rok, 

- v případě nedodržení termínu kolaudace stav-
by se pronájem prodlouží o dva roky s tím, že 
nájemné bude navýšeno na 5,- Kč/m2/rok,

- kupující uhradí veškeré náklady spojené s pře-
vodem, vyjma daně z převodu nemovitostí.

Kritériem výběru bude výše nabídnuté kupní ceny. 

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 31.8. 2012 do 12.00 hod. Obálky 
budou otevírány v malém sále městského úřadu 
dne 3.9. 2012 v 8.20 hodin. Žadatel, který podá 
svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit se ote-
vírání obálek v termínu výše uvedeném.

Na obálku uveďte adresu s heslem: 
„Nový Rokytník“
k. ú. Starý Rokytník
„NEOTVÍRAT“

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov

Katastrální mapy na uvedené pozemky a bližší 
informace poskytuje majetkový odbor Městské-
ho úřadu v Trutnově, kancelář č. 411 ve 4. po-
schodí, telefonní číslo 499 803 285. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky nebo 
připomínky k uvedenému záměru. Tyto adresuj-
te na Městský úřad v Trutnově, majetkový od-
bor, Slovanské nám. 165, nejdéle do 31.8. 2012 
do 12.00 hod. Po zhodnocení nabídky konečné 
rozhodnutí přísluší radě a zastupitelstvu města.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

Muzeum Podkrkonoší 
– sanace dřevomorky 
a stavební úpravy
V březnovém čísle Radničních listů jsme zve-
řejnili základní informace o stavbě „Trut-
nov, Muzeum Podkrkonoší, čp. 150 – sanace 
dřevomorky, stavební úpravy“. 

Hlavním dodavatelem stavby je firma MA-
TEX HK s.r.o., předpokládané náklady stav-
by jsou do 9,5 mil. Kč.

Rozsah stavebních prací podstatně ome-
zil provoz muzea a užívání objektu. Práce 
probíhají souběžně na několika místech ve 
všech podlažích objektu. Na půdě se prová-
dí sanace dřevěných konstrukcí krovu a sa-
nace dřevěných stropních trámů nad 2. pa-
trem. Ve 2. patře probíhají práce na sanaci 
dřevěných stropních trámů nad 1. patrem, 
výměna konstrukce podlah a stavební úpra-
vy. Dále se provedla sanace trhlin ve zdech 
a klenbách stropů, v átriu byl vybudován 
nový základ pro ocelovou konstrukci za-
střešení átria a provedena výměna dešťové 
kanalizace. V druhé polovině června bude 
dokončena montáž ocelové konstrukce 
a provedeny nové konstrukce podlah v do-
tčených místnostech, ve 2. patře se ve vý-
stavních prostorách provedou nové rozvody 
elektroinstalace a rozvody pro přenos dat. 
V červenci bude provedeno vlastní zastřeše-
ní átria, budou pokračovat práce na sanaci 
dřevěných konstrukcí v dalších částech ob-
jektu a na drobných stavebních úpravách. 
Stavební práce mají být ukončeny v druhé 
polovině srpna.

Po kolaudaci stavebních prací provedou pra-
covníci muzea instalaci muzejních předmětů. 
Termín otevření muzea bude zveřejněn na 
webových stránkách Muzea Podkrkonoší, 
popř. v srpnovém vydání Radničních listů.

Petr Andr
odbor rozvoje města a ÚP

Výměna částí krovů  

Úprava stropních trámů vč. izolace nad 1. patrem
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OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 7. schůzi 
dne 10.4. 2012 přijala usnesení č. 2012-
301/7, kterým schválila záměr města 
obecně zveřejnit

* pronájem a následný odprodej

p. p. 152/1 (3678 m2 nebo její část) v k. ú. 
Lhota u Trutnova za účelem výstavby ro-
dinného domu venkovského charakteru 
a za následujících podmínek:
- kolaudace stavby bude do 30.11. 2016,
- prodej bude realizován do 60 dnů po 

kolaudaci stavby za nabídnutou kupní 
cenu, přičemž minimální kupní cena je 
250,- Kč/m2,

- nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do kolaudace stavby,

- nájemné je stanoveno ve výši 2,- Kč/m2/rok,
- v případě nedodržení termínu kolau-

dace se pronájem prodlouží o dva roky 
s tím, že bude sjednána smluvní poku-
ta 1 000,- Kč za každý započatý měsíc 
do doby kolaudace stavby,

- kupující uhradí veškeré náklady spoje-
né s převodem, vyjma daně z převodu 
nemovitostí. 

Žádosti obsahující cenovou nabídku za-
sílejte nejpozději do 13.9. 2012 do 12.00 
hod. Obálky budou otevírány v malém 
sále městského úřadu dne 14.9. 2012 
v 8.00 hodin. Žadatel, který podá svoji na-
bídku včas, má možnost zúčastnit se oteví-
rání obálek v termínu výše uvedeném.

Na obálku uveďte adresu s heslem: 
„Rodinný dům ve Lhotě“
k. ú. Lhota u Trutnova
„NEOTVÍRAT“

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16  Trutnov

Katastrální mapy na uvedené pozemky 
a bližší informace poskytuje majetko-
vý odbor Městského úřadu v Trutnově, 
kancelář č. 411 ve 4. poschodí, telefonní 
číslo 499 803 285. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námit-
ky nebo připomínky k uvedenému zámě-
ru. Tyto adresujte na Městský úřad v Trut-
nově, majetkový odbor, Slovanské nám. 
165, nejdéle do 13.9. 2012 do 12.00 hod. 
Po zhodnocení nabídky konečné rozhod-
nutí přísluší radě a zastupitelstvu města.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 6. schůzi 
dne 29.3. 2011 přijala usnesení č. 2011-
303/6, kterým schválila záměr města 
obecně zveřejnit 

* pronájem s dohodou o budoucí koupi

části p. p. 197/1 (cca 1087 m2), p. p. 197/5 
(770 m2), p. p. 1648 (1351 m2) a p. p. 
188/4 (210 m2) v k. ú. Poříčí u Trutnova 
za účelem výstavby dle územního plá-
nu, tj. výstavba bytového domu nebo 
občanské vybavenosti. Přípustné využití 
- stavba pro kulturu, veřejnou správu, 
administrativu, hotel, penzion, veřejné 
prostranství a zeleň, stavby a zařízení 
pro obchodní prodej a služby. Pozemky 
budou prodány zájemci, který nejlépe 
vyhoví níže stanoveným podmínkám: 
- kolaudace stavby bude do 30.11. 2016,
- prodej bude realizován do 60 dnů po 

kolaudaci stavby za nabídnutou kupní 
cenu, přičemž minimální kupní cena je 
500,- Kč/m2,

- nájemní smlouva bude uzavřena na 
dobu určitou do kolaudace stavby,

- nájemné je stanoveno ve výši 10,- Kč/
m2/rok, 

- v případě nedodržení termínu kolauda-
ce stavby se pronájem prodlouží o dva 
roky s tím, že bude sjednána smluvní 
pokuta 1000,- Kč za každý započatý 
měsíc do doby kolaudace stavby, 

- kupující uhradí veškeré náklady spoje-
né s převodem, vyjma daně z převodu 
nemovitosti, 

- zájemce k nabídce doloží studii před-
pokládané výstavby. 

Podrobnější podmínky (podmínky pro-
storového uspořádání, přípustné využití 
atd.) budou zájemcům dány k nahlédnu-
tí na majetkovém odboru MěÚ Trutnov. 

Žádosti obsahující cenovou nabídku za-
sílejte nejpozději do 31.8. 2012 do 12.00 
hod. Obálky budou otevírány v malém 
sále městského úřadu dne 3.9. 2012 v 8.10 
hodin. Žadatel, který podá svoji nabídku 
včas, má možnost zúčastnit se otevírání 
obálek v termínu výše uvedeném. 

Na obálku uveďte adresu s heslem: 
„Výstavba v Poříčí u Trutnova“
k. ú. Poříčí u Trutnova
„NEOTVÍRAT“

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16  Trutnov

Katastrální mapy na uvedené pozemky 
a bližší informace poskytuje majetko-
vý odbor Městského úřadu v Trutnově, 
kancelář č. 411 ve 4. poschodí, telefonní 
číslo 499 803 285. 

Každý je oprávněn podat nabídky, ná-
mitky nebo připomínky k uvedenému 
záměru. Tyto adresujte na Městský úřad 
v Trutnově, majetkový odbor, Slovanské 
nám. 165, nejdéle do 31.8. 2012 do 12.00 
hod. Po zhodnocení nabídky konečné 
rozhodnutí přísluší radě a zastupitelstvu 
města.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 7. schůzi 
dne 10.4. 2012 přijala usnesení č. 2012-
302/7, kterým schválila záměr města 
obecně zveřejnit

* odprodej

p. p. 374 (285 m2) a p. p. 375 (233 m2) 
v k. ú. Oblanov za minimální kupní cenu 
ve výši 250,- Kč/m2 s tím, že veškeré ná-
klady spojené s převodem, mimo daně 
z převodu nemovitostí, hradí kupující.

Žádosti obsahující cenovou nabídku za-

sílejte nejpozději do 13.9. 2012 do 12.00 
hod. Obálky budou otevírány v malém 
sále městského úřadu dne 14.9. 2012 
v 8.10 hodin. Žadatel, který podá svoji na-
bídku včas, má možnost zúčastnit se oteví-
rání obálek v termínu výše uvedeném. 

Na obálku uveďte adresu s heslem: 
„Oblanov Dolce“
k. ú. Oblanov
„NEOTVÍRAT“

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16  Trutnov

Katastrální mapy na uvedené pozemky 
a bližší informace poskytuje majetko-
vý odbor Městského úřadu v Trutnově, 
kancelář č. 411 ve 4. poschodí, telefonní 
číslo 499 803 285. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námit-
ky nebo připomínky k uvedenému zámě-
ru. Tyto adresujte na Městský úřad v Trut-
nově, majetkový odbor, Slovanské nám. 
165, nejdéle do 13.9. 2012 do 12.00 hod. 
Po zhodnocení nabídky konečné rozhod-
nutí přísluší radě a zastupitelstvu města.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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zprávy z Města

Již v roce 2003 trutnovské gymnázium na-
vázalo spolupráci s partnerskou školou Li-
therlandHighSchool nedaleko Liverpoolu 
ve Velké Británii. Výsledkem této úspěšné 
spolupráce jsou pravidelné výměnné akce 
žáků nižšího stupně Gymnázia Trutnov. 
Doposud hlavním cílem těchto aktivit byla 
snaha o zdokonalení jazykových doved-
ností a zároveň získání širšího povědomí 
o kultuře, způsobu života a systému vzdě-
lávání ve Velké Británii.

Vzhledem k tomu, že čeština není součás-
tí učebních osnov v Anglii, učitelé z naší 
partnerské školy hledali novou tematickou 
náplň pro studentské výměny. Při jejich 
pobytech na naší škole si všimli faktu, že 
naši studenti se více věnují pohybovým ak-
tivitám, lépe se stravují a mezi studenty je 
méně obézních dětí. To dalo vznik projek-
tu, který nazvali „FITNESS FIRST“ a je celý 
zaměřen na otázku zdravého životního 
stylu. Jedná se o bilaterální projekt, kdy 
každá škola pracuje samostatně a poté zís-
kané informace vyhodnocuje a porovnává 
s výsledky v partnerské škole.

V současné době žáci dokončují první eta-
pu tohoto projektu. Skupina žáků, kteří se 
do práce zapojili, se nejprve na schůzkách 
zamýšlela, co pojem „zdravý životní styl“ 
představuje. Poté vytvořili dotazník pro 
své vrstevníky, kde se dotazovali na jejich 
stravovací návyky, tělesná cvičení a další 
otázky spojené s životním stylem. Oslo-
vili 150 žáků z různých trutnovských škol 

a vyplněné dotazníky vyhodnotili. Zároveň 
dotazník přeložili do angličtiny, odeslali do 
naší partnerské školy, kde ho vyplnilo asi 
400 žáků. Získané podklady budou zpra-
covány v počítačové prezentaci na začátku 
nového školního roku. Kromě práce na do-
taznících byla navázaná spolupráce s od-
borníky na zdravý životní styl, konkrétně 
s MUDr. Pavlem Balintem a Filipem Tomá-
šem, profesionálním fitness trenérem. Po 
velmi úspěšné úvodní přednášce na půdě 
naší školy se již studenti těší na praktickou 
hodinu ve fitness centru, kde budou sezná-
meni s ukázkou vyšetření u sportovního lé-
kaře a také názornou ukázkou možnosti 
cvičení ve fitness centru.

Projekt bude pokračovat i v dalším školním 
roce a bude ukončen v červenci 2013. Do 
té doby se uskuteční výměnné exkurze jak 
žáků, tak učitelů, bude uspořádán sportov-
ní den, na kterém se budou žáci aktivně 
organizačně podílet. Rovněž připraví pre-
zentaci sportů obvyklých v České republice 
a vyzkouší si nějaký nový netradiční sport. 
To je jen výčet některých dalších činností 
zahrnutých do projektu.

Je třeba zmínit, že celý projekt je finančně 
podpořen z programu Comenius, takže je 
dostupný pro všechny žáky, kteří se o něj 
zajímají. Věříme, že splní očekávání, se kte-
rými byl tvořen, a bude velkým přínosem 
pro všechny, kteří na něm participují.

Mgr. Petra Pitašová a Mgr. Petr Skokan
koordinátoři projektu

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

Manželská a rodinná poradna v měsíci 
červnu uskutečnila s dětmi se specifický-
mi potřebami vodácký výlet s cykloturis-
tikou. 29. června odjíždí 20 dětí na letní 
léčebný pobyt s podporou a pod záštitou 
hejtmana Královéhradeckého kraje. Am-
bulantní služby střediska jsou nadále pří-
stupny, a to i bez doporučení.

NZDM Shelter RIAPS v červnu uskuteč-
nil pro klienty tři setkání preventivního 
programu Slovní sebeobrana, který děti 
naučil, jak se bránit slovním útokům. Děti 
se dozvěděly, jak je v komunikaci důležité 
naše tělo, jaké hlášky a triky pomohou za-
hnat útočníka. To vše při zábavných hrách 
a modelových situacích. 

Stacionář RIAPS zve milovníky výtvar-
ného umění na vernisáž výstavy obrazů 
svých klientů. Vernisáž se koná dne 26. 
června v 17:00 hodin v prostorách Měst-
ského úřadu v Trutnově. Těšit se můžete 
i na úvodní slovo k obrazům doprovázené 
hudbou. 

Kontaktní centrum RIAPS úspěšně absol-
vovalo certifikaci svých služeb. Znamená 
to, že poskytované služby naplňují stan-
dardy odborné způsobilosti pro uživatele 
návykových látek a získávají po schválení 
Radou vlády pro koordinaci protidrogové 
politiky certifikát. Zájemci o služby jsou 
vítáni v „káčku“ i v terénu. 

Ambulance RIAPS v loňském roce pomohly 
229 pacientům s různým typem závislosti 
a jsou připraveny pomáhat dalším, kteří 
projeví zájem. Léčba závislosti jistě není 
snadná a je to „běh na dlouhou trať“, ale 
stojí za to zkusit se s  ní poprat dřív, než 
zničí zdraví, rodinu, vztahy, sebere práci …

Ve dnech 24. - 25.5. 2012 navštívila dvou-
členná delegace ze ZŠ V Domcích v Trut-
nově spřátelenou školu Mittelschule Heu-
chelhof ve Würzburgu. Jednalo se o první 
oficiální návštěvu při přípravě výměnného 
pobytu žáků v rodinách, který se uskuteč-
ní příští školní rok. Součástí návštěvy bylo 
i setkání s paní Judith Rösch, která nám 
partnerskou školu pomohla najít, a sa-
mozřejmě se zástupci města, konkrétně 
s vedoucími odboru pro vzdělání, kulturu 
a sport. Celá anabáze, tedy hledání školy, 
přeposlání informačních materiálů o naší 
škole, první kontaktování a e-maily, až po 
samotné setkání ve Würzburgu se zástupci 
radnice, s učiteli a  dětmi, trvala dva roky.

Musíme konstatovat, že návštěva proběhla 
ve velmi přátelském duchu a přijetí ze stra-
ny ředitele školy Heuchelhof pana Bernar-
da Kellnera, stejně tak jako vřelost a srdeč-
nost třídních učitelů pana Petera Landecka 
i jeho kolegyně Kirsten Schreiber byly víc 
než příjemné. Ve čtvrtek nás historickým 
centrem města profesionálně provedli žáci 
třídy 7. G a v pátek nás přivítali ve vyučová-
ní, během kterého jsme se blíže seznámili 
a zhodnotili obě školy. Při hodině modero-
vané žáky jsme dospěli k mnoha společným 

rysům obou partnerských škol i podobným 
zájmům zainteresovaných žáků. Po dobré 
snídani připravené samotnými žáky a pře-
dání emblému školy s tučňáky následovala 
prohlídka školy a představení učitelského 
sboru. 

Dva dny utekly jako voda a nám zůstá-
vá v paměti osvícený Marienberg, poho-
da Alte Mainbrücke i rodinný duch školy 
Heuchelhof. Už teď se těšíme na září, kdy 
v Trutnově přivítáme kolegy z Würzburgu.

Ing. Zuzana Horáková Radová, 
ředitelka ZŠ V Domcích
Mgr. Hana Nováková,  
koordinátorka projektu

Návštěva Základní školy V Domcích ve Würzburgu

PROJEKT „FITNESS FIRST“ NA TRUTNOVSKÉM GYMNÁZIU JAZYKOVÉ KURZY 
NA GYMNÁZIU TRUTNOV
I v příštím školním roce budou mít zá-
jemci o výuku cizích jazyků možnost 
zapojit se do kurzů, které již od roku 
2006 pořádá Gymnázium Trutnov pro 
širokou veřejnost. Kompletní nabídku a 
podmínky najdou zájemci na webových 
stránkách Gymnázia Trutnov. V současné 
době nabízíme výuku angličtiny, němči-
ny, francouzštiny, španělštiny a polštiny 
na nejrůznějších úrovních. Otevření nové 
skupiny je závislé na minimálním počtu 
zájemců. 
Všechny současné i nové studenty žádá-
me, aby se přihlásili do konce srpna 2012 
na adresu: pitasova@gymnaziumtu.cz

P. Pitašová
organizátorka kurzů
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Na stáž do Anglie? 
Proč ne!
CZECH SALES ACADEMY Trutnov opět 
uspěla v grantovém řízení

V únoru 2012 podala CZECH SALES  ACA-
DEMY Trutnov – střední odborná škola 
s.r.o. přihlášky dvou projektů v rámci 
programu Leonardo da Vinci – Projekty 
Mobility. Ve schvalovacím řízení Národ-
ní agentura pro evropské vzdělávací 
programy obě naše žádosti doporučila 
k financování. Na zahraniční stáž se tak 
mohou těšit nejen žáci školy, ale nově 
také absolventi.

Zatímco projekt „Poznáváme evropský 
trh práce“ je určen studentům den-
ní formy vzdělávání a navazuje na již 
realizovaný projekt 14denní odborné 
stáže v londýnských firmách „Jen teo-
rie nestačí ... praxe žáků v zahraničí“, 
projekt „Zahraniční stáže absolventů 
– lepší start do života“ má pomoci ab-
solventům denní i dálkové formy vzdě-
lávání získat souvislou odbornou praxi 
a tím zlepšit jejich pozici na trhu práce. 
16týdenní pobyt ve Velké Británii navíc 
umožní absolventům aktivně komuniko-
vat v anglickém jazyce.

Více informací nejen o realizovaných pro-
jektech z programu Leonardo da Vinci 
naleznete na našich webových stránkách 
www.sosptu.cz.

CSA Trutnov

Brno, 10. 6. 2012 – skupina žákyň odlétá 
na 14denní stáž do Londýna

Zdroj: CSA Trutnov

Úspěšný školní rok 2011/2012 

žáků ZŠ R. Frimla
Pravidelně jako každý rok se naši žáci 
zapojili do mnoha soutěží, ať už vědo-
mostních nebo sportovních. 

M. Obstová z 9. A se probojovala přes 
okrsková a okresní kola až do kola kraj-
ského. Celkově obsadila 4. místo na 
olympiádě v českém jazyce. Krajského 
kola zeměpisné olympiády se zúčastnil 
K. Houška z 8. A a umístil se na 6. místě. 
V práci s kancelářskými programy Office 

pohledy do Minulosti

Trutnovská městská rada ve chvíli, kdy se už 
před hradbami shromažďovali vzbouřenci, 
byla zpočátku málo rozhodná, ač ji k zakro-
čení vybízel velitel trutnovských ostrostřel-
ců Kiesling. Nakonec však přece jen poslal 
rychlého posla do Hradce Králové s žádostí 
o vyslání vojáků. V ní se psalo: „Vysoce slav-
ný královský krajský úřade, milostivý pane, 
pane! Již jsme Vaši vysoce baronskou milost 
co nejpokorněji 21. března tohoto běžícího 
roku uvědomili, jak se tu na tomto místě na-
cházíme v největším nebezpečí života  a že 
proto jen dostatečné vojsko k naší záchraně 
z nejzazšího nebezpečí života samojediné 
je bezodkladně zapotřebí, jako jediná vů-
bec možná záchrana. Nepopsatelná hrůza 
a strach, který jsme zažili dne 22. tohoto mě-
síce a roku, když se stalo, že všechny naše, 
jak šosovní, tak poddanské obce s mnoha 
poddanými ze sousedních panství s hrůzu 
nahánějícími obušky a ve strašném zástupu 
s největším možným vztekem na město padli 
a dříve z města neodtáhli, pokud jsme jim 
neslíbili všechno, co požadovali. Oni se však 
s tím neuspokojili, ale neustále sem posílají 
vyslance a dnes docela otevřeně požadují, 
abychom jim do zítřka do 8 hodin učinili 
zadost, jinak že se znovu dohromady srotí 
a odeberou se sem. Ačkoliv jsme k zameze-
ní toho všeho a k naší záchraně již jednou 
písemně prosili o pomoc, přece pod novými 
strašnými výhrůžkami to musíme učinit ješ-
tě jednou, neboť tak strašně veliká je zloba 
a vztek zdejších poddaných, že dosahuje 
nejvyššího vrcholu a nejen my všichni se oci-

táme v nejzazším ohrožení života, ale také 
celé zchudlé královské věnné město by se 
tím ocitlo v největším nebezpečí, o jehož od-
vrácení se my tímto pokusiti chceme. Vidíce 
se tedy v nejtěžším případu nouze, ještě jed-
nou kurýrem poslali. Předkládáme Vaší vyso-
kobaronské milosti naši nejpokornější pros-
bu, abyste ráčil ze zeměpanských prostředků 
příšerné neštěstí potlačit a ráčil sem poslat 
komando nejméně o tři sta mužích a raději 
i více, neboť počet zdejších poddaných před 
branami stoupl na 1300. Proto plni důvěry 
opakujeme naši prosbu a očekáváme v nej-
hlubším ponížení její rychlé splnění. 
Vaší vysokobaronské milosti nejposlušnější 
Zejtizký primátor. Trutnov 23. března 1775“

Městská rada v této době už dala uložit dů-
ležité listiny a archivní písemnosti a městské 
cennosti na trutnovském zámku (dnešní 
Muzeum Podkrkonoší), dala sem dopravit 
i potraviny a munici. Ochranu zámku měli 
zajistit sem převelení trutnovští ostrostřelci. 

Ve středu 22. března vtrhli poprvé vzbouření 
trutnovští poddaní Dolní branou (nad dneš-
ní poštou z roku 1906) do města. Trutnovské 
náměstí vůbec nepoznávalo ty dosud shrbe-
né ubohé venkovany, kteří sem po léta při-
cházívali na trh. Byli jen špatně vyzbrojeni, 
sem tam nějaká sekera a klacky v ruce. Zato 
byli už plni zoufalé odvahy. Už nebude žád-
né další doprošování na kolenou. 

Antonín Just

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

Aréna obsadil v krajském kole 2. místo 
M. Lohynský ze 7. A. 

Družstvo chlapců 8. – 9. tříd vybojovalo 
v krajském kole ve šplhu 1. místo. V kraj-
ském kole ve vybíjené obsadilo družstvo 
chlapců 4. – 5. tříd 3. místo. Po vítězství 
v krajském kole postoupilo družstvo dí-
vek 4. – 5. tříd do republikového finále 
ve vybíjené. Dívky se celkově umístily na 
7. místě. Družstvo chlapců z 8. – 9. tříd ob-
sadilo 8. místo v republikovém kole v pla-
vání. V  celorepublikové atletické soutěži 
Zátopkova pětka v běhu na 25 x 200 m 
družstvo 2. – 5. tříd skončilo na 1. místě.

 D. Krátký z 5. B v republikové soutěži 
Matematický klokan dosáhl ve své kate-
gorii maximálního počtu bodů a stal se 
„absolutním řešitelem“. 

Dobrých výsledků dosáhli  žáci i v ko-
pané a ve florbalu, zúčastnili se turnajů 
McDonald´s Cup a Orion Florbal Cup. 

Škola jako pořadatel nebyla pozadu 
a zorganizovala mnoho akcí. Pořáda-
la okrskové a okresní kolo ve vybíjené, 
krajské kolo v plavání, atletickou soutěž 
Pohár Rozhlasu a okresní kolo olympiá-
dy v českém jazyce.

Mgr. Milena Kočanová
zástupkyně ředitelky

MŠ Delfínek

foto Alena Tommová

V sobotu 19.5. 2012 přivítaly ve Staré radnici děti 
z mateřské školy Delfínek nové občánky do života.

Den dětí oslavily děti z mateřské školy Delfínek vý-
letem vyhlídkovým vláčkem do Dolců u Trutnova.
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sport

Wakizaši cup – 11. ročník
V sobotu 12.5. 2012 se v Nymburce ko-
nal jedenáctý ročník tradičního Wakizaši 
cupu. Soutěž byla postupovou na MČR 
pro žákovské a seniorské kategorie, zá-
vodníků z celé republiky se tedy sjel úcty-
hodný počet.

Za SKBU Trutnov nastoupil k zápasu kumi-
te v kategorii starších žáků -45 kg Matěj 
Černý, který se soupeřem remizoval, při 
rozhodnutí na praporky však sudí rozhod-
li v jeho neprospěch. Následovaly zápasy 
Marka Šípka a Dominika Majery v katego-
rii starších žáků -52 kg. Začínali na opač-
ných stranách postupového pavouka a oba 
v prvním kole prohráli s finalisty katego-
rie. Čekala je tudíž repasáž. Marek před-
vedl v jejím prvním kole perfektní výkon, 
opravdu pěkný zápas. Nad soupeřem z HK 
vyhrál 1:0. V druhém kole nastoupil pro-
ti nelehkému soupeři, který byl o hlavu 
větší. Přesto že mu nebylo téměř co vy-
tknout, tento zápas prohrál a třetí místo 
mu tím těsně uniklo. Dominikovi do prv-
ního kola repasáže soupeř nenastoupil, 
postoupil tak bez boje do kola druhého. 
Napínavý zápas nakonec skončil remízou, 
tentokrát však byli rozhodčí na naší stra-
ně a v těsném poměru 3:2 Dominik vyhrál 
na praporky. Jeho aktivita se tak vyplatila 
a mohl se postavit na stupně vítězů, kde 
převzal bronzovou medaili. Během sedmi 
dnů je to jeho druhá medaile, týden před 
Wakizaši cupem Dominik totiž startoval na 
Otevřeném mistrovství Moravy a Slezska 
v Jeseníku, kde obsadil krásné druhé mís-
to a předpokládám, že si bodovým ziskem 
z obou těchto soutěží zajistil účast na pro-
sincovém MČR mládeže.

Podobný scénář se pro nás opakoval v ka-
tegoriích dorostu. Jiří Uherko (dorostenci 
+70 kg) a Rudolf Horák (dorostenci -57 kg) 
svá první kola rovněž prohráli s finalisty 
svých váhových kategorií. V boji o třetí 
místo se u Jiřího nakonec také rozhodo-
valo na praporky, bohužel to ale v těsném 
poměru 2:3 nevyšlo. Ruda souboj o třetí 
místo 0:1 prohrál. Jakub Vaniš (dorostenci 
-52 kg) v prvním kole nezabodoval, a sou-
těž tak pro něho skončila.

V kategorii juniorů -76 kg nastoupil Lukáš 
Petráček. Rozhodčím byl zřejmě nesympa-
tický a soupeř sbíral body za kde co, první 
zápas opět s následným finalistou prohrál 
1:3. V souboji o třetí místo byl aktivní, 
časté nepřiměřené zásahy soupeřovy hla-
vy ovšem vedly k předčasnému ukončení 
zápasu, ve kterém byl diskvalifikován, 
a bronzová medaile se tak rozplynula.

Výsledná bilance klubu SKBU Trutnov na 
Wakizaši cupu byla jedna bronzová a neu-
věřitelné čtyři bramborové medaile.

Tomáš Vaněk

Rytíři Trutnov přivezli 
z Krtkovy arény zlato
V druhém turnaji slowpitchové extraligy, 
pořádaném Pasos Pardubice, se dařilo 
trutnovskému smíšenému družstvu Rytí-
řů. V sobotních zápasech předváděli po-
hlednou hru s minimem chyb, a když se 
k tomu přidala i dobrá hra v útoku, zna-
menalo to v součtu čtyři vítězství (i s tím 
nejcennějším proti Wayen’s World, do-
sud neporaženému týmu soutěže).

Nedělní slunečné ráno zastihlo Rytíře 
v herní pohodě. Domácí Pasos sice tou-
žili po odvetě za předchozí porážky, 
hlavně za tu, která je připravila v prv-
ním kole o finálovou účast, ale Rytíři je 
přejeli s nebývalou pohodou. Poslední 
zápas Rytířů v základní skupině byl záro-
veň i zápasem o přímý postup do finále. 
Zápas byl velmi vyrovnaný a do poslední 
směny šli Rytíři s velmi pěkným násko-
kem tří bodů. Bohužel několik chyb za-
příčinilo naplnění met běžci a následně 
Home Run nejlepšího pálkaře turnaje 
vyrovnal stav utkání na 5:5. Ale to ne-
bylo vše – zápas měl velmi dramatickou 
koncovku, když se Wayenům podařilo 
naplnit mety a dostali se tak do velmi 
zajímavé situace. Vzhledem k předcho-
zímu výsledku vzájemného zápasu (o tři 
body vyhráli Rytíři) musel pálkař odpálit 
Home Run za 4 body, jinak totiž každá 
jiná rozehra znamenala ukončení zá-
pasu o jeden, či v případě mety zdarma 
o dva body. Rytíři nechtěli taktizovat, 
a tak nadhazovač neházel úmyslně špat-
né míče. I tak došlo na metu zdarma a ví-
tězství Wayen’s World 7:5. Výsledek za-
jistil Rytířům Trutnov vítězství v základní 
části a přímý postup do finále. Wayen’s 
museli do opravného zápasu. V dalším 
zápase sice podlehli Pasos družstvu Tá-
hel, ale Táhla nebyla „připuštěna“ do 
zápasu o postup do finále pro nedosta-
tek vlastních hráčů na soupisce. 

Tabulka turnaje po základní části:
Tým Z V R P S Skóre B

1 Rytíři Trutnov 6 5 0 1 0 43 : 24 11

1 Wayen's World 6 5 0 1 0 60 : 15 11

3
Táhla Police nad 
Metují

6 2 0 4 0 32 : 58 8

4 Pasos Pardubice 6 0 0 6 0 25 : 63 6

Před zápasem o dalšího finálového 
účastníka mezi Wayen’s World a Pasos se 
obloha zatáhla a pomalu začínalo pršet. 
Ale to hlavní mělo ještě přijít. Déšť při-
tvrdil podmínky a hřiště se během utká-
ní měnilo v docela slušný bazén (a pro 
některé hráče i v docela slušné kluziště). 
Zápas se přesto dohrál a vlastně rozhodl 
o pořadí celého turnaje. Finále bylo zru-
šeno a konečné pořadí tak ovládli Rytíři 
před Wayen’s.

Konečné pořadí: 1. Rytíři Trutnov, 
2. Wayen’s World, 3. Pasos Pardubice, 
4. Táhla Police nad Metují.

Rytíři si odvezli ještě dvě další ocenění 
- nejlepší nadhazovač Jiří Preclík, nejuži-
tečnější hráčka Dušana Součková. 

Roman Klempíř

Sestava Rytířů Trutnov:
Dušana Součková, Alena Hantlová, Eliška Kavková,  
Pavlína Červená, Lucie Jaklová, Petra Řadová, Lenka 
Kondisová, Jiří Preclík, Roman Klempíř, Marian Kovařík,  

Nikola Groh, Michal Prokýšek, Karel Havel

FLORBALISTÉ 
STŘÍBRNÍ
II. liga dorostenců skončila úspěchem 
a v konečném účtování obsadili 2. místo. 
Poslední dva zápasy v hale trutnovského 
gymnázia mladí hráči odehráli zodpověd-
ně a porazili jak Kostelec nad Orlicí, tak 
Přelouč. Převzetí poháru bylo početným 
publikem odměněno bouřlivým potles-
kem.

FBC Trutnov:Kostelec n/O 7:4 (1:1, 3:2, 3:1)

Branky: Pelc, Kancok, Tauchman, Javůrek, 
Kryl, Kubák a Kruliš 

Houževnatý soupeř se nechtěl jen tak 
vzdát. Trutnovští hráči ovšem ve všech řa-
dách postupně přidávali gól za gólem. Na 
sedmi brankách se podílelo 7 hráčů včetně 
starších žáků. 

FBC Trutnov:Orel Přelouč 6:2 (3:0, 1:2, 2:0)

Branky: Kruliš 2, Pelc 2, Mikšovský a Kryl 1. 
Druhý zápas byl jednoznačně pod kontro-
lou trutnovských dorostenců. Ačkoli výsle-
dek vypovídá o síle jednotlivých družstev, 
nerodil se snadno. Hosté z Přelouče hráli 
velmi tvrdě a rozhodčí měli trochu více prá-
ce než obvykle. Modřiny z posledního zápa-
su to budou ještě pár dní připomínat.

Na 2. místě a stříbrných medailích se podí-
leli následující hráči:

Brankaři: Prouza Jiří, Hájek Jan, obránci: 
Vít Dominik, Šimáně David, Kubák Robert, 
Javůrek Vojta, Tauchman Filip, útočníci: 
Mikšovský Jonáš, Kryl Radek, Kruliš Tomáš, 
Pelc Tomáš, Kancok Marek, Jech Filip, Geis-
ler Filip, Bartoš Jan. 

Nejproduktivnější hráči 2. ligy - 1. Kru-
liš Tomáš – 75 bodů, 4. Mikšovský Jonáš 
- 48 bodů.

-ph-
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Trutnováci přivezli tři 
tituly mistra Evropy
Ve dnech 14. – 19. května 2012 probíha-
lo ve slovinském Bledu mistrovství Evropy 
v silovém trojboji a benchpressu. Do pat-
náctičlenné reprezentace se probojovalo 
i šest zástupců SK Powerlifting Trutnov.

Jako první do bojů zasáhl David Zdražil, 
který nastoupil v benchpressu bez vyba-
vení 125 kg Open. David zatlačil 180 kg, 
stejně jako reprezentant Slovinska a roz-
hodovala osobní váha závodníka. Nako-
nec Davida jeho o 0,7 kg vyšší hmotnost 
odsunula na 4. pozici.

V úterý soutěžili Lukáš Marvan v kategorii 
82,5 kg Open a Vladimír Šlesingr v kate-
gorii 90 kg M2 (45 – 49 let). Oba nastoupili 
v kategorii trojboj bez vybavení. Lukáš po 
dřepu 150 kg, benči 125 kg a mrtvém tahu 
200 kg obsadil s totalem 475 kg 4. mís-
to. Vladimír Šlesingr s totalem 480 kg 
(160 dřep – 110 benč – 210 mrtvý tah) zís-
kal 1. místo a titul mistra Evropy. Vladimír 
dokonce dodatkovým pokusem 230,5 kg 
útočil ne evropský rekord v mrtvém tahu. 
Bohužel, rekord prozatím odolal.

V sobotních disciplínách trojboje ve vy-
bavení pak nastupovali zástupci rodiny 
Hurdálků. Martin ve 100 kg Open, Pavel 
ve 110 kg Open a Libor ve 100 kg M4 (55 
– 59 let). Martin a Pavel rozjeli soutěž 
dobře. Po dřepech a benchpressu Martin 
vedl v průběžném pořadí a Pavel bojoval 
o 2. pozici. Martin si dokonce díky výbor-
nému benchpressu vytvořil mírný náskok. 
Vše se nakonec rozhodovalo až ve třetích 
pokusech na mrtvém tahu. Martin zabo-
joval a získal titul mistra Evropy s totalem 
790 kg (310 – 240 – 240). Na Pavla pak 
zbylo nevděčné 4. místo s výsledkem 810 
kg (330 – 210 – 270). Poslední z Hurdál-
ků Libor potvrdil své výkony a s celkovým 
součtem 640 kg (250 – 170 – 220) získal 
1. místo a rovněž veze do Trutnova titul 
mistra Evropy. 

Celkově bylo ME v malebné krajině 
a v pohodové náladě. Čeští reprezentanti 
zanechali dobrý dojem a v soutěži národů 
v silovém trojboji bez vybavení dokonce 
získali první místo před druhým Slovin-
skem a třetím Ruskem.

Federace českého silového trojboje (FČST) 
tak výsledky potvrdila své kvality. Dalším 
úspěchem pak byl výsledek jednání zá-
stupců mezinárodní asociace GPC, na kte-
rém bylo za účasti presidenta FČST Libora 
Hurdálka rozhodnuto, že se ME v roce 
2014 uskuteční v České republice. Toto 
lze považovat za další významný úspěch, 
na kterém se podílí celý SK Powerlifting 
Trutnov.

Děkujeme všem trutnovským zástupcům 
za výbornou reprezentaci a do dalších 
soutěží přejeme hodně síly a elánu.

-lh-

Atletické závody 
v Trutnově
Pod patronací AŠSK Trutnov uspořádaly 
12. června 2012 sportovní kluby ze SPŠ 
Trutnov, SOŠ  a SOU Trutnov a VOŠZ 
a SZŠ Trutnov na krásném městském sta-
dionu v Trutnově první ročník atletických 
závodů pro školní mládež. Technické za-
bezpečení a kvalifikované rozhodčí po-
skytl atletický oddíl Lokomotivy Trutnov. 
Kromě trutnovských středních škol se 
mítinku zúčastnili i atletky a atleti ze ZŠ 
ve Vrchlabí. Na 60 závodníků bojovalo 
celkem v devíti běžeckých a technických 
disciplínách. Na dráze bylo  předvedeno 
několik hodnotných výkonů a dokonce 
osobních rekordů, jejichž autory si vzal 
do hledáčku atletický trenér Jan Tuna. 
Jako poučení pro příští ročník je posu-
nutí termínu závodů po 20. červnu, kdy 
už na školách bude uzavřena klasifikace 
známek a tím bude jistě zajištěna ještě 
větší účast závodníků z vícero škol. 

Záměrem pořadatele bylo rozpohybovat 
a odlákat mladé na chvíli od počítače - fe-
noménu současné doby,  a v neposlední 
řadě umožnit jim zazávodit si na špičkově 
vybaveném atletickém stadionu, což se 
jistě podařilo.

Vybíráme několik výkonů, které stojí za 
povšimnutí:

100 m Matěj Červený Gymnázium Trutnov 11,8

400 m Ondřej Kunc SPŠ Trutnov 54,3 (OR)

Jakub Karpíšek Gymnázium Trutnov 54,7 (OR)

1500 m Dominik Sádlo Gymnázium Trutnov 4:29,1 

výška Jakub Karpíšek Gymnázium Trutnov 174 cm

koule Miroslav Macek SOŠ a SOU Trutnov 11,90 m

Jana Maternová VOŠZ a SZŠ Trutnov 9,56 m

Milan Rejmont

Fotbalový turnaj
V pátek 1. června se v Trutnově na ZŠ Mládežnic-
ká konal fotbalový turnaj mateřských škol. Tohoto 
15. ročníku se zúčastnily i děti třídy Tygříků z MŠ 
Žižkova v Trutnově. Za poctivou přípravu a trénink, 
podpořený vstřícným přístupem vedoucí naší školky 
a radami pana trenéra, byly děti odměněny krás-
ným druhým místem. Z poháru a medailí jsme se 
všichni velmi radovali. Chtěli bychom také poděko-
vat MŠ Srdíčko a hlavnímu pořadateli panu Milanovi 
Grohovi za dlouholeté nadšení pořádat tento turnaj 
a přispívat tak k pohybové aktivitě dětí.

Za MŠ Dráček, Trutnov
Jana Pochobradská

Sportovní klub 
bojových umění Trutnov

Od září 2012 připravujeme:
Nábor do KARATE
Od 10. 9. 2012 každé pondělí a středu od 16.00 hod. 
v tělocvičně ZŠ kpt. Jaroše Trutnov.
První trénink zdarma.

• Trutnovský dráček – turnaj karate pro mládež
 29. 9. 2012 ve sportovní hale ZŠ Mládežnická Trutnov
• Kurz sebeobrany pro ženy
 8 lekcí od října do prosince – jen pro ženy (od 15 let)
• Kurz praktické sebeobrany
 8 lekcí od října do prosince – pro muže i ženy (od 15 let)
• Kurz sebeobrany s teleskopickým obuškem
 8 lekcí od října do prosince – pro muže i ženy (od 18 let)
• Střelby 2012 
 říjen – střelby na kulové a brokové střelnici (není 

třeba vlastnit zbrojní průkaz)
• Praktická sebeobrana
 listopad – sobotní dopolední cvičení

Akce jsou pořádané pro členy klubu i pro veřejnost!
Více na www.skbutrutnov.cz.

ReBels team zažil historicky nejúspěšnější sezónu 
2011/2012, posledním obrovským úspěchem byly 
pro celý ReBels team závody ve Rtyni v Podkrko-
noší 2.6. 2012. V letošní sezóně se ReBels team 
stal nejúspěšnějším tanečním oddílem v Trutno-
vě, jeho dívčí formace The ReBels se stala nej-
lepší malou formací v ČR, zvítězila na mistrovství 
ČR a poháru v Karlových Varech, 3x v Praze na 
Black cupu, v Benátkách nad Jizerou a na po-
sledních závodech ve Rtyni v Podkrkonoší. Dívčí 
formace The ReBels, ReBelky a MiniReBelky zde 
získala 1. místo, 2. místo a 6. místo. Formace dět-
ské Zumby vybojovala 2. a 3. místo. Hip Hop Just 
dance získal 5. místo z 11 účastníků a porazil dal-
ší trutnovskou konkurenci.

ReBels team se také podílel na řadě dalších akcí, 
např. na Dni tance 2012 v UFFU, na akademii Zá-
kladní školy Mládežnická, na vystoupeních pro 
děti z dětských domovů a v domovech důchodců.

Na všechny členy ReBels teamu čeká zasloužený 
odpočinek a letní soustředění. 

Po celé letní prázdniny (od 18.6. 2012) pořádá 
ReBels team pro děti a rodiče Zumbamánii v Buř-
tárně U Pěti buků vždy v pondělí a ve čtvrtek od 
19 hod.

ReBels team děkuje za podporu a přízeň ZŠ Mlá-
dežnická, městu Trutnovu a rodičům dětí. 

David Laušman

ReBels team Trutnov 
nejúspěšnější taneční oddíl Trutnova 2011/2012
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ODDÍLY
           JUDO

Dne 26.5. se sedm našich judistů vydalo do No-
vého Bydžova na mezinárodní turnaj v judu, kde 
mimo judistů z České republiky startovaly také 
výpravy z Ukrajiny, Slovenska, Polska, Německa, 
Rakouska, Chorvatska a Rumunska. Naši klu-
ci předvedli výborné výkony. Mláďata - Ondřej 
Krákora 1. místo ve váze do 24 kg (5 závodní-
ků). Radek Gottwald 2. místo ve váze do 34 kg 
(19 závodníků). Jan Lisý 5. místo ve váze do 
34 kg. Mladší žáci - Marek Dvořák ve váze do 
30 kg 3x prohrál a ze skupiny nepostoupil. Petr 
Kudrna 7. místo ve váze do 34 kg (19 závodníků). 
Daniel Hrnčíř do 42 kg (10 závodníků). Zvítězil 
pouze nad Tučkem z Čáslavi a to nestačilo na po-
stup ze skupiny. Starší žák -Vojtěch Ondráček do 
55 kg (8 závodníků). Zvítězil nad Richterou z Tur-
nova, ale to nestačilo na postup ze skupiny. Cel-
kem naši kluci zápasili 27x z toho zvítězili 15x. 
Samurajská katana Turnov III. kolo
Sobota 19.5. Do Turnova jsme přijeli v silné sesta-
vě. Koťata Jiří Erben a Radek Gottwald. Mláďata 
Ondřej Krákora, Jan Lisý a Matěj Krčmář. Mlad-
ší žáci Vasil Janko, Petr Kudrna, Antonín Lonk, 
Radim Vacek, Daniel Hrnčíř a Marek Dvořák 
a starší žák Vojtěch Ondráček. Koťata - Jiří Erben 
v kategorii do 29 kg bojoval dvakrát. Vybojoval 
2. místo. Radek Gottwald v kategorii do 31,3 kg 
bojoval třikrát. Vybojoval 1. místo. Zároveň vy-
bojoval stý vyhraný zápas. Mláďata - Ondřej Krá-
kora v kategorii do 24,7 kg bojoval třikrát. Vy-
bojoval 2. místo. Jan Lisý v kategorii do 32,4 kg 
zvítězil pětkrát v řadě. Vybojoval 1. místo. Matěj 
Krčmář v kategorii do 32,4 kg bojoval třikrát. Na 
postup ze skupiny to ovšem nestačilo. Vasil Jan-
ko v kategorii do 50 kg bojoval dvakrát. Zvítězit 
se mu nepodařilo, získal 3. místo. Petr Kudrna 
v kategorii do 34 kg bojoval třikrát. Vybojoval 
3. místo. Antonín Lonk ve své kategorii neměl 
soupeře. Mimo soutěž bojoval s Martinem Fir-
manem (Liberec), zvítězit se nepodařilo. 
Radim Vacek v kategorii do 40 kg bojoval třikrát. 
Postoupit ze základní skupiny se mu nepodařilo. 
Daniel Hrnčíř v kategorii do 40 kg bojoval pět-
krát. Vybojoval 2. místo. Marek Dvořák v kate-
gorii do 30 kg předvedl skvělý návrat do závodní 
sezóny. Vybojoval 1. místo. Starší žák Vojtěch 
Ondráček v kategorii do 55 kg bojoval dvakrát. 
Vybojoval první místo. 

           MUAY-THAI

Jakub Klauda z HIGHLANDERS zatím neporažen
19.5. 2012 se konal galavečer ve slovenském 
městě Bytča u Žiliny. Jakub se utkal s borcem 
z bratislavského Golden Gymu. Pavel Vasko byl 
rozhodně tvrdým oříškem, který Jakub svým 
komplexním stylem rozlouskl a zaslouženě vy-
hrál v dalším "C" zápase na 3 x 2 min. pod pl-
nými pravidly Muay-Thai. Zápas se v počátku 
jevil dost nerozhodně, neboť tvrdý nástup Vas-
ka Jakuba trochu zaskočil, jednoduché, ale tvr-
dé boxerské kombinace soupeře našeho borce 
několikrát tvrdě zasáhly. Jakub od druhého kola 
začal prodávat nadrilované kombinace a pest-
rost Muay-Thai, ale Vasko vše chytře svazoval do 
klinče. Ve třetím kole Vasko neudržel své emoce 
na uzdě a Jakuba po odtržení rozhodčím seknul 
loktem. Vše se blížilo ke konci a Jakub držel stále 
svůj styl boje a zaslouženě zvítězil.

           VOLEJBAL

Volejbal – vítězství mladších žákyň
Družstvo mladších žákyň TJ Loko Trutnov se ve 
dnech 19. – 20.5. 2012 zúčastnilo turnaje o Zmrz-
linový pohár v Lupenici u Rychnova nad Kněžnou. 

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

www.lokotrutnov.cz informuje

KRYTÝ BAZÉN
Odstávka krytého bazénu
V červenci a srpnu je plánována každoroční 
odstávka krytého bazénu.
Po dobu odstávky krytého bazénu bude v pro-
vozu každou středu od 16.00 do 20.00 hodin 
fitness, sauna a turbosolárium.

Novinky
Aktuální předpověď počasí pro Trutnov 
na: http://www.lokotrutnov.cz/sportov-
ni-zarizeni/letni-koupaliste/predpoved-
pocasi
Nově zrekonstruované dětské hřiště.

SPORTOVNÍ ZAŘÍZENÍ

 Na Nivách 568, 541 01 Trutnov
tel. 734 496 833

pokračování >>

PLAVECKÁ ŠKOLA
PLAVEJTE S NÁMI …
Hlavní činností Plavecké školy TJ Lokomotiva je 
organizace plavecké výuky pro žáky základních 
a mateřských škol. Cílem naší výuky je seznámit 
děti s vodním prostředím, umožnit jim hravým 
způsobem, přiměřeným jejich věku, přirozený 
a radostný pohyb ve vodě. Přes zvládnutí základ-
ních plaveckých dovedností, prvkového plavání 
je dovést k vytčenému cíli – STÁT SE PLAVCEM. 
V současné době, kdy přibývá domácích bazénů, 
klademe důraz na sebezáchranu dítěte. Plavání se 
vyvinulo jako existenční podmínka života a patří 
k nejdůležitějším dovednostem. Každoroční sta-
tistika utonulých je alarmující. Předpoklad, že se 
dítě v dnešní době nesetká s vodním prostředím, 
je vysoce nepravděpodobný. Rodiče, ve spolupráci 
s pedagogy, by měli v zájmu dětí požadovat zařa-
zení plavecké výuky opakovaně do rozvrhů a vzdě-
lávacích plánů mateřských a základních škol.
Námi organizovaná plavecká výuka splňuje veš-
keré požadavky na kvalitní a příjemnou výuku. 
Pod vedením zkušených, vyškolených instruk-
torek se děti hravou formou postupně naučí 
základní plavecké dovednosti, mezi které patří 
orientace ve vodě i pod vodou, dýchání do vody, 
splývání v poloze prsa a znak a skoky a pády do 
vody. Následně absolvují prvkové plavání s po-
stupnou výukou plaveckých způsobů. Cílem je 
uplavat 200 a více metrů bez odpočinku. 
Dětem je k dispozici dětský bazén, vyhrazený 
prostor ve velkém bazénu, skokanská věž a velké 

množství různých plaveckých pomůcek a hraček, 
které jsou k výuce využívány. Při poslední hodi-
ně organizujeme pro děti závody, kdy plavou 
25 metrů s pomůckou nebo bez ní v závislosti 
na věku. Po ukončení plavecké výuky děti získají 
„Mokré vysvědčení“.
Ve srovnání s jinými životními náklady cena vý-
uky u nás není nijak zásadní, když dosud stojí 
650 Kč za 20 lekcí. Nikde v ČR se neplave levněji.
Kromě výuky plavání pro školy a školky Plavecká 
škola ve spolupráci s plaveckým oddílem nabízí 
- plavání kojenců, batolat a těhotných žen, od-
polední výukové kurzy (plavání rodičů s dětmi, 
minipřípravka, přípravka pro I. a II. tř., zdokona-
lovací plavání, závodní plavání, plavání dospě-
lých neplavců, zábavné cvičení pro seniory …). 
Veškeré informace najdete na: www.lokotrut-
nov.cz, nebo na tel. 603 183 650. 

Lenka Davidová - metodik PŠ

LETNÍ KOUPALIŠTĚ OTEVŘENO
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Turnaje se v této kategorii zúčastnilo celkem 
14 družstev z Čech a 2 družstva z Polska. Naše 
děvčata se utkala ve finále s družstvem polských 
Kozienic a po velkém boji zvítězila 2:1 na sety. 
Turnaje se zúčastnily: Karolína Matějů, Daniela 
Murčová, Denisa Jirásková, Kateřina Roubalová, 
Hana N´Guyenová, Adéla Němečková, Natálie Bo-
hadlová a Nikola Pavlíková.

           TURISTIKA

Ohlédnutí za dálkovým pochodem „Za trutnov-
ským drakem“
V sobotu 26. května radost a krásné počasí pro-
vázelo 171 účastníků 30. ročníku pochodu Za 
trutnovským drakem. Letos jsme poprvé zazna-
menali zahraniční účast, a to z Polska a Sloven-
ska. Účastníci si odnesli krásné zážitky, malého 
pochodujícího dráčka, vizitku do záznamníku, 
nová razítka do vandrovních knížek. Několik 
šťastných vyhrálo v tombole. Děkujeme všem, co 
přišli, a těšíme se na Vás a další turisty při akcích 
Klubu českých turistů, a to jak veřejných, tak na-
šich klubových. Více aktuálních informací o tu-
ristice na Trutnovsku získáte v naší vývěsce před 
Komerční bankou a na internetových stránkách 
Lokomotivy Trutnov.

           PLAVÁNÍ

Pohár ČR = 8 medailí pro Lokomotivu
O víkendu 9. - 10.6. 2012 se v Brně a Plzni uskuteč-
nil poslední a zároveň nejdůležitější letní závod 
pro kategorie deseti a jedenáctiletého žactva. Na 
tento mítink se z krajských přeborů nominovalo 
i třináct plavců našeho oddílu TJ Loko FM Servis.
Mezi 11letými nejvíce zazářila Romana Lanka-
šová, která zvítězila v disciplinách 200 m volný 
způsob (2:31,0) a 400 m volný způsob (5:21,6), 
dvě stříbra vybojovala na 100 m polohový závod 
(1:18,6) a 200 m polohový závod (2:49,0). Do své 
kompletní sbírky přidala také bronz na 100 m 
znak (1:18,8). Hezké umístění na sedmé příčce 
na 200 m volný způsob a deváté na 200 m znak 
měl Michal Papež, Lucie Havelková skončila de-
vátá na 800 m volný způsob.
V kategorii desetiletých si v Plzni na nejvyšší stu-
peň vystoupil vynikající Matyáš Nývlt na 50 m 
prsa (0:42,7). Pouhé dvě desetiny vteřiny zaostal 
od zisku další zlaté na 100 m prsa (1:32,6), ale 
radost byla i ze stříbra. Ve stejné disciplíně 100 m 
prsa (1:34,8) dohmátla jako třetí Kristýna Pradu-
nová, a získala tak krásnou bronzovou medaili. 
Ostatní na medailové pozice sice nedosáhli, ale 
jako pátá skončila na 200 m polohový závod 
Karolína Šolínová, která i všechny ostatní starty 
měla v první desítce, Šimon Hlavsa obsadil os-
mou a devátou příčku v prsařských disciplínách 
a Antonín Lahučký deváté místo na 50 m znak.

RelaxClub
Přerušená 357, Trutnov
Ceník léto platný od 25.6. do 17.9. 2012.

SOLÁRIUM – dle norem EU
Horizontální solárium – 1 žeton = 5 minut - 45 Kč 
(9 Kč/min)
Vertikální solárium – 1 žeton = 4 minuty - 45 Kč 
(11 Kč/min) 

SOLNÁ JESKYNĚ (45 minut)
Dospělý, student, důchodce, ZTP, ZTPP 59,- Kč
Dítě do 6 let za doprovodu dospělé osoby ZDARMA
Každé další dítě do 6 let 30,- Kč
Dítě od 6 do 15 let 30,- Kč
Pronájem celé jeskyně 350,- Kč

POSILOVNA
• kapacita posilovny - 4 cvičenci, kruhový trénink 

(nutno se objednat)
• první lekce pod dohledem osobního trenéra, 

s vytvořením cvičebního plánu na míru 
• možnost zapůjčení sporttestru (sledování tepo-

vé frekvence), klubové prostředí
1 hodina  38,- Kč
1 lekce s os. trenérem 
   + cvičeb. plán na míru 200,- Kč 
2 lekce s os. trenérem 
   + cvičeb. plán na míru 300,- Kč
Provozní doba:
Po: 8 - 11 15.45 - 20
Út, Čt: 8 - 11 14.45 - 19
St: 8 - 11 14.45 - 20
Pá, Ne:  8 - 11 15.45 - 18
So: zavřeno

Jumping® - dle rozpisu lekcí
lekce - dospělý vstupné 85,- Kč
lekce - student vstupné 75,- Kč
lekce - dítě do 15 let vstupné 60,- Kč
Permanentka 20 lekcí - dospělý 1 250,- Kč
Permanentka 20 lekcí - student 1 100,- Kč
Permanentka 20 lekcí - dítě do 15 let 800,- Kč
Pronájem 15 ks trampolín/hod. s lektorem 700,- Kč

SPINNING® - dle rozpisu lekcí
lekce - dospělý vstupné 75,- Kč
lekce - student vstupné 65,- Kč
vychytávka na poslední chvíli vstupné 55,- Kč
Permanentka 20 lekcí - dospělý 1 250,- Kč
Permanentka 20 lekcí - student 1 100,- Kč
Pronájem 12 ks kol/hod. s lektorem 600,- Kč

JUMPING® KIDS 
Inovované trampolínky Ø 125 cm, pomůcky a zá-
bavný program uspokojí nároky vašich dětí.
KIDS - speciální lekce pro děti. Zábavnou formou 
pojaté cvičení a poskakování, tanec i protahová-
ní v rytmu muziky. 
Info: 773 337 327, 775 941 112, 603 821 881, 
e-mail: Bitnarova.Iva@seznam.cz, 
www.relaxclub.trutnov.net

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

Úpnou nabídku útulku včetně podrobnějších informa-
cí 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. 

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

nabídka opuŠtěnýCh psŮ

12 - 025

12 - 044

12 - 063

12 - 060


