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Dovoluji si Vás
při příležitosti 68. výročí

ukončení 2. světové války
srdečně pozvat na

SLAVNOSTNÍ VZPOMÍNKOVÉ
ODPOLEDNE,

které se uskuteční
v úterý 7. května 2013

od 15.30 hodin
u památníku osvobození

na městském hřbitově v Trutnově.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města
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V sobotu 4. května 2013 vyvrcholí v centru 
Trutnova osmý ročník originálních měst-
ských dračích slavností, které za podpory 
města Trutnova pořádá o.s. Trutnov – město 
draka. V letošním roce se mohou návštěvní-
ci těšit na rozšířený formát slavností. 
K tradičnímu tržišti přibudou v daleko větší 
míře interaktivní ukázky řemesel. Pro děti 
je připravena celodenní hra „Cesta rytíře“, 
jejíž součástí bude labyrint postavený před 
společenským centrem UFFO. Vrcholem do-
poledního programu se stane mohutný prů-
vod s draky, které vyrobily děti z trutnov-
ských škol. Další ukrutné a hanebné netvory 
přivezou (a v průvodu co trofej předvedou) 
výpravy ze spřátelených „dračích“ měst 
z Čech i Polska.
Krakonošovo náměstí bude svědkem pře-
hlídky amatérských hudebních těles ze zá-
kladních uměleckých škol, vystoupí též hos-

té z polské Svídnice. Milovníci středověké 
atmosféry si přijdou na své v odpoledních 
hodinách na druhé scéně, v Hradební ulici, 
kde se vystřídají známé i nově pozvané sou-
bory. Na trávníku pod muzeem bude ote-
vřena středověká střílna, v níž si vyzkoušíte 
střelbu z kuše či luku. Chybět nebude ani 
oblíbená kuličková dráha. Na promenádě 
od obchodní akademie směrem ke kinu si 
budete moci prohlédnout úžasnou výstavu 
starých zemědělských strojů a zařízení o.s. 
Chalupění. Zde také rozloží svůj stan oblí-
bený turecký pouťový soubor Al Rašíd. 
Chcete-li na vlastní oči vidět celý postup vý-
roby vlněného svetru, navštivte ojedinělou 
dílnu „Ze zad na záda“. Začíná se stříháním 
ovce … Na promenádě představí lidová ře-
mesla lektoři z Domu Pod jasanem a lek-
torky z o.s. „Bezinky“ vás zasvětí do výroby 
keramiky. Nabídku obohatí také řemesla 
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z království „Danar“. Na parkovišti před 
soudem zakotví škola cirkusu, v níž se mů-
žete naučit různým pouličním kejklům. 
Městem bude brázdit slavný „Autobuf“, ve 
kterém se budou dít neuvěřitelné věci. Jeho 
hlavní stanoviště bude na Malém náměstí. 
Nejmenší z návštěvníků se budou moci po-
vozit na ponících a bude pro ně otevřena 
divadelní scéna u bývalé šatlavy. Připraven 
bude samozřejmě i dostatek občerstvova-
cích a prodejních stánků. Vstup na všechny 
akce je zdarma.
Slavnosti vyvrcholí večerním průvodem 
s drakem, který bude vyzdvižen na věž Sta-
ré radnice. Týden před akcí budou k dis-
pozici informační brožurky, které budeme 
distribuovat po celém Trutnově. Zájemci si 
je budou moci vyzvednout v infocentru na 
náměstí nebo v Galerii draka. Záštitu nad 
akcí převzal starosta Trutnova Mgr. Ivan 
Adamec.

Doprovodné akce:
30. 4. v sobotu: „Přepadení žacléřské věže“ 
– pochod z Trutnova na žacléřský zámek, 
kde proběhne sled kulturních vystoupe-
ní. Akce se koná díky podpoře společnosti 
Castrum Scheczler, s.r.o., vlastníka žacléř-
ského zámku, která občanskému sdružení 
Trutnov - město draka pronajala zámek 
a přilehlé pozemky za symbolickou 1,- Kč. 
Organizátoři děkují společnosti Castrum 
Scheczler, s.r.o., a panu Karlu Čermákovi za 
tuto podporu.
3. 5. v pátek: „Zde jsou draci!“ – vernisáž 
výjimečné výstavy Skupiny českých a slo-
venských surrealistů v Muzeu Podkrkonoší, 
v Galerii města Trutnova a v Galerii draka. 
Zároveň s výstavou vychází reprezentativní 
katalog.
Podrobný program na www.trutnovmesto-
draka.cz

Přijďte pobejt! 
o.s. Trutnov – město draka
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Připomínáme
DRUHÝ WORKSHOP 
K CESTOVNÍMU RUCHU 
tentokrát na téma 
„KDYŽ NEVYCHÁZÍ POČASÍ“

Město Trutnov a Turistické informační centrum 
zvou všechny, kteří mají co nabídnout turistům, 
kteří nevědí, kam se v Trutnově vrtnout, když 
nevychází počasí.
Workshop se koná dne 2. května 2013 od 15.00 
hod. v malém sále v budově Městského úřadu 
Trutnov. Záštitu nad konáním workshopu pře-
vzal Mgr. Tomáš Hendrych, místostarosta města 
Trutnova.
Bližší informace podá Ing. Hana Nýdrlová, ředi-
telka TIC, tel. 734 300 181.
Těšíme se na bohatou účast a velkou nabídku 
atraktivit.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC Trutnov

Trutnov myslí na rodiny s dětmi, 
představuje „Trutnováčka“

Město Trutnov připravilo pro rodiny s dětmi 
projekt s názvem „Trutnováček“, který od-
startoval v dubnu. Cílem je vybudovat síť ak-
tivních míst v Trutnově a okolí, kde se rodiče 
s dětmi budou cítit příjemně. 
„Smyslem projektu je reakce na moderní 
trendy péče o rodinu v duchu hesla RODIČE 
S DĚTMI VÍTÁNI. Projekt Trutnováček se sou-
střeďuje především na aktivní rodiny, které 
vyhledávají zajímavá místa s možnostmi pro 
společné trávení volného času. Každý rodič 
dobře ví, jak je těžké naplánovat výlet, aby 
vyhovoval jak dospělým, tak i jejich ratoles-
tem, a právě proto jim chceme výběr uleh-
čit,“ uvedla tisková mluvčí města Veronika 
Svobodová. 
Cílem je prezentovat město Trutnov jako ro-
dinné místo, tedy doslova „TRUTNOVÁČEK – 
RODINNÉ MÍSTO“. 
Místa označená logem Trutnováčka zajistí 
rodinám veškerý komfort. Logo Trutnováčka 
bude vždy doplněno i o příslušné piktogra-
my charakterizující dané místo. Rodiče tak již 
předem zjistí, co je jim kde nabízeno a která 
zajímavá místa splňují jejich požadavky pro 
společný pobyt s dětmi. Například označená 
restaurace poskytne ve svých prostorách dět-

ský koutek, nekuřáckou místnost, židličku na 
krmení dětí, místo pro kočárky a přebalovací 
pult. Jiná místa zase budou garantovat dět-
ská hřiště či místo parkování pro auta s kočár-
ky a spousty dalších využití pro rodiče s dětmi.
Projekt je určen v prvé řadě obyvatelům Trut-
nova a blízkého okolí, ale nepochybně jej při-
vítají i návštěvníci z jiných měst. 
Bližší informace o jednotlivých místech nalez-
nou rodiče na letácích a na webových strán-
kách www.trutnovacek.cz.

-rl-

V Trutnově se uskuteční 
III. ročník 

Krkonošského veletrhu 

Prostory společenského centra UFFO 
v Trutnově budou hostit ve dnech 10. – 11. 
května 2013 III. ročník úspěšného Krko-
nošského veletrhu. Tato akce s podtitu-
lem Stavba – Bydlení – Zahrada – Hobby 
nabídne mnoho inspirace nejen těm, kteří 
zvažují stavbu nového domu nebo zaha-
jují rekonstrukci domu staršího, ale také 
těm, kteří své bydlení neustále zlepšují 
a modernizují.
Mezi vystavovateli budou převládat spo-
lečnosti zabývající se výrobky a službami 
pro dům, byt, dílnu nebo zahradu. Škála 
vystavovatelů bude široká – od výrobců 
dveří, průmyslových a garážových vrat, 
podlah či střech po nabídku kuchyňských 
studií, nábytku, ale také nástrojů a nářadí 
pro kutily a profesionály. Většina vystavo-
vatelů bude na veletrhu nabízet výrazné 
veletržní slevy, které není možné jinde 
získat. Zkrátka druhý květnový víkend na-
bídne příležitost navštívit akci, která svým 
rozsahem nemá v podkrkonošském regi-
onu obdoby.
Zahájení veletrhu je v pátek 10.5. v 9.00 
hod., ukončení je v 18.00 hod. Taktéž v so-
botu 11.5. začínáme v 9.00 hod. a veletrh 
ukončíme v 18.00 hod. Vstupné: dospělí 
20 Kč, děti 10 Kč.

Těšíme se na vaši návštěvu.

Upozornění cestujícím 
Od 9.6. 2013 vstupují v platnost nové 
jízdní řády příměstských autobusových 
spojů, které zajišťuje krajská organizace 
OREDO. Na našich webových stránkách 
http://www.trutnov.cz/organizace-in-
stituce/doprava-a-spoje najdete návrhy 
úprav jízdních řádů, resp. návrhy vy-
řazených linek. Dále i časovou úpravu 
linek, které budou zajišťovat dopravu 
cestujících z městské části Libeč po dobu 
uzavírky silnice I/16 na území obce Zlatá 
Olešnice. Úplná uzavírka je plánována 
od 1.5. do 31.8. 2013. Veškeré připomín-
ky k linkovým jízdním řádům adresujte 
přímo na společnost OREDO s. r. o. 

Ing. Hana Horynová
místostarostka

Diakonie Broumov 
VYHLAŠUJEME SBÍRKU 
POUŽITÉHO OŠACENÍ
Sbírka se uskuteční: 4.5. 2013 od 9.00 do 
17.00 hod., nákladové nádraží Trutnov 
- hlavní nádraží. 
Na nádraží bude přistaven vagon Diakonie 
Broumov, kam můžete přinést tyto věci:
- dámské, pánské, dětské oděvy,
- bytový textil,
- ložní prádlo, ručníky,
- obuv, kabelky,
- jakékoliv deky a jiné potřeby pro do-
mácnost.
Věci, prosíme, noste zabalené.

Děkujeme za Vaši pomoc.
www.diakoniebroumov.org

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

KVĚTEN
Dvůr Králové nad Labem
do 1. 5. 2013 - KRÁLOVÉDVORSKÝ MAJÁLES
http://www.dvurkralove.cz/, http://www.hankuv-
dum.cz/ 
18. 5. 2013 - IN-LINE ODPOLEDNE NA KRÁLO-
VÉDVORSKU
Tradiční odpoledne ve Dvoře Králové nad Labem 
pro děti i dospělé ve znamení in-line bruslí, ko-
loběžek a kol. 
http://www.kralovedvorsko.cz/ 

Hradec Králové
1. 5. 2013 - STŘEDOEVROPSKÝ JAZZOVÝ MOST
http://www.adalbertinum.cz/, http://www.unite-
deuropejazzfestival.eu/ 
9. – 11. 5. 2013 - EUROPEAN HELICOPTER SHOW
http://www.helicoptershow.cz/
18. – 19. 5. 2013 - INLINE PRO ŽIVOT – LIFEINLINE 
TOUR 2013
Největší středoevropský seriál závodů na in-line 
bruslích pro veřejnost bez věkových limitů, elitní 
i výkonnostní sportovce.
http://www.lifeinline.cz/

Jaroměř
18. 5. 2013 - PEVNOSTFEST 2013 
Hudebně-pivní festival v autoparku (Ravelin 13) 
v Josefově.
http://www.divadlojaromer.cz/
11. 5. 2013 - BOUČKOVA JAROMĚŘ
Soutěžní přehlídka loutkových divadel. 
http://www.bodi.cz/
22. – 26. 5. 2013 - LETOKRUHY JOSEFOVA 2013
3. ročník mezinárodního řezbářského sympozia.
http://www.bastion4.cz/

Polička
4. – 5. 5. 2013 - HRADNÍ JARMARK NA SVOJANOVĚ
Tradiční jarmark s dobovými řemesly, dobová 
hudba, šerm.
http://www.svojanov.cz/
10. – 19. 5. 2013 - MARTINŮ FEST
Tradiční festival klasické hudby věnovaný Bohu-
slavu Martinů.
http://www.tyluvdum.cz/ 
24. – 25. 5. 2013 - POLIČSKÉ ROCKOUPÁNÍ
Rockový hudební festival na poličském koupališti.
http://www.rockoupani.cz/ 

Nový Bydžov
18. 5. 2013 - KARLOVA JÍZDA
17. ročník cykloturistické akce pro všechny věko-
vé kategorie a druhy kol.
http://www.karlovka.cz/ 
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společenská rubrika

krátCe

Matriční události - březen 2013
Noví občánci města
V měsíci březnu se v trutnovské porodnici na-
rodilo celkem 51 dětí, z tohoto počtu je 15 ob-
čánků města Trutnova, 10 chlapců a 5 děvčat. 
Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřelo na Staré radnici 
manželství celkem 7 párů. 
Úmrtí
V měsíci březnu zemřelo v Trutnově 63 obča-
nů, z tohoto počtu bylo 30 trutnovských obča-
nů, 17 mužů a 13 žen.
Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci březnu 
celkem 40 občanů s gratulací, kytičkou a ma-
lým dárkem. Kytička byla předána i občanům 
z Domova pro seniory v Trutnově: středisko 
R. Frimla – celkem 6 jubilantů, středisko Děl-
nická – 1 jubilantka. Touto cestou ještě jednou 
všem občanům blahopřejeme.
Ve dnech 16. a 23.3. 2013 byli na Staré radni-
ci slavnostně přivítáni do života noví občánci 
města Trutnova. Do pamětní knihy města bylo 
zapsáno celkem 30 dětí.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Vzácné životní jubileum
Dne 7.4. 2013 oslavila 101. narozeniny další 
trutnovská občanka paní Jaroslava Jurschi-
nová. Paní Jurschinová žije v Trutnově, Poříčí, 
kde o ni trvale pečuje její dcera. Jubilantka se 
těší dobrému zdraví, pravidelně sleduje tele-
vizi a zajímá se o dění ve společnosti. Členky 
komise pro občanské záležitosti ji navštívily 
9.4. s blahopřáním a dárky.

Věra Ouhrabková   
místopředsedkyně komise

Dětský tábor Krakonoš
Týdenní dětské tábory 6.7. – 31.8. 2013, chata 
Anička, Velká Úpa 270, Pec pod Sněžkou. Od-
jezd a příjezd vždy v sobotu. Cena 1 500,- Kč 
dítě/týden. 5x denně strava, pitný režim, uby-
tování, ostatní akce (výlety …). Po celou dobu 
je přítomen zdravotník. 
Pořádá Ing. Ivo Trpkovič, 12 let praxe jako 
hlavní vedoucí tábora Meziříčko.
Přihlášky a informace na e-mail: trpkovic@se-
znam.cz nebo na tel. 775 142 739.

Květen 2013

Pravidelný provoz

PONDĚLÍ

8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi

9:30 – 11:00 Waldorfská školička – prolínající se cyk-
ly ukázek waldorfské pedagogiky, které 
kopírují přirozený rytmus roku. 

16:00 – 16:45 Angličtina HIPPO AND FRIENDS - děti 
5 – 6 let

16:30 – 18:10 Hudební stavebnice (Building Blocks 
of Music) - bližší info o metodě na 
webu, v případě zájmu o hodiny kon-
taktujte Drahomírou Tvrdíkovou (tel.: 
603 150 473 nebo e-mailu: draagon@
centrum.cz).

ÚTERÝ
8:00 – 15:00 Školka nanečisto – příprava dětí na 

„školkový režim“. Společný tematický 
program v menším kolektivu dětí. Do-
polední program od 8 do 12 hod. nebo 
od 8 do 15 hod.

10:00 – 11:00 Jóga pro těhotné – lektorka Ilona Lim-
berská

16:30 – 18:00 Výtvarná dílna s Blankou – výtvarné 
tvoření pro děti od 3 let bez rodičů, 
kurz pro přihlášené. Lektorka Bc. Blan-
ka Vylíčilová

STŘEDA
8:30 – 14:00

10:00 – 11:00

Nastávající maminky a miminka – volný 
prostor pro vzájemné sdílení nastávají-
cích a novopečených maminek. Poradna 
psychomotorického vývoje a laktační 
poradna.
MIMIHRY – cvičení maminek s ležícími 
miminky (4 – 10 měsíců)

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

ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi

10:00 – 10:40 Hopsálek jede do světa – cvičení pro 
děti s rodiči 

13:15 – 18:00 Hudební stavebnice s Drážou (klavír) 
pro přihlášené

18:00 – 20:00 Arteterapie pro rodiče – zábava, rela-
xace, sebepoznání. Lektorka Bc. Petra 
Adamcová 

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

10:00 – 10:30 Zpívání s Notičkou – písničky, první zku-
šenost s hudebním nástrojem, tanečky

10:30 – 11:00 Výtvarné tvoření se Sedmikráskem 
– pro všechny děti a rodiče

Pokračuje:
Masáže a kosmetika – během této doby hlídání dětí 
zdarma 

Připravujeme:  
• MOHENDŽODÁRO – pátek 10.5. a 31.5. 2013 od 

17 hod. – cyklus workshopů tantrajógy pro ženy 
v Trutnově. Více informací na webu, přihlášky při-
jímá Daniela Krynková tel.: 777 858 400, e-mail 
krynkova@seznam.cz

• MIMIHRY a MIMIHRÁTKY – cvičení pro rodiče 
a děti od 4. měsíce do 1 roku, každou středu. Na 
setkání se těší Darina Albrechtová, profesionální 
lektorka cvičení rodičů s dětmi.

• ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL S AJURVÉDOU – pravidelné 
setkání na dané téma se Zuzanou Trpákovou, více 
informací v MC.

• CANISTERAPIE – 15.5. 2013 od 16:30 hod. – další 
léčebné setkání 2 pejsků (čivavy) s dětmi a rodiči 
– vzdělávací program pro předškolní děti.

• RODIČOVSTVÍ JE UMĚNÍ – přijďte nahlédnout do 
problematiky rodičovství a výchovy. Termín 11.5. 
2013. Více informací Mgr. Jana Bartoňová, janka.
bartonova@centrum.cz

• JÓGA PRO TĚHOTNÉ – každé úterý. Těší se na Vás 
lektorka Ilona Limberská, tel.: 774 314 413 nebo 
na e-mail: ilona.limberska@email.cz. Prosíme 
o potvrzení účasti formou SMS.

• LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY:
1. RAINBOW DROPS – příměstský tábor pro děti 

od 5 do 10 let, v termínu 1. – 4.7. 2013, od 
8 do16 hod. Cena 800 Kč členové OS KARO, 
ostatní 900 Kč. Dny plné zážitků, tvoření experi-
mentů a angličtina hravou formou (není nutná 
znalost). Součástí pobytu je plná penze a pitný 
režim. Vedoucí tábora: Petra Richtrová

Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu 
na tel. 702 056 685 nebo na www.mckarolinka.cz, 
e-mail: mckarolinka@volny.cz, www.facebook.com/
materske-centrum-karolinka 

 Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Mateřské centrum KAROlínka
Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: ZDRAVÉ, CHUT-
NÉ A EKONOMICKÉ VAŘENÍ. 6.5. 2013 
v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. Majero-
vé 86/10 (za nemocnicí), lektor Líba Jobo-
vá, ochutnávky. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
Rozpis témat na rok 2013
červen, červenec, srpen - prázdniny
září - 2. 9. - Jak zvládat stres?
říjen - 7.10. - Cvičení pro radost – správné 
dýchání
listopad - 4.11. - Jak udržet vyrovnaný roz-
počet v domácnosti?
prosinec - 2.12. - Pečení zdravého vánoční-
ho cukroví

Táborník o.s. pořádá další 
ročník oblíbeného 
dětského letního tábora
KDE: Kohoutov-Nesytá
KDY: 28.7. – 10.8. 2013
PRO: děti 5 – 16 let
UBYTOVÁNÍ: v chatkách po 4 – 10 dětech
CENA: 3 900,- Kč
KONTAKT: Věra Hanušová, Vlčice 100, 
541 01 Trutnov, tel. 775 552 426, e-mail: 
tabor.nesyta@seznam.cz, www.ldt-nesyta.
webnode.cz

LETNÍ TÁBORY V MELUZÍNKU 
PO CELOU DOBU PRÁZDNIN

Od miminek až po školáky
Info: www.meluzinek.cz, 
tel. +420 777 260 315

LETNÍ DĚTSKÝ TÁBOR 
BĚLUŇ
Pořádá PS Jiřího Wolkera, u obce Kohou-
tov - Vyhnánov, z Trutnova směr Dvůr Krá-
lové n. L.
Termín: 13.7. – 26.7. 2013
Cena: 2 830,- Kč
Pro děti od 6 do 15 let

Srdečně Vás zveme na náš klasický let-
ní dětský stanový tábor v srdci přírody 
u obce Kohoutov – Vyhnánov (od Trutno-
va pouhých 15 min. cesty autem). Ubyto-
vání je ve stanech s podsadou, k dispozici 
je srub se zastřešenou jídelnou a stanový 
hangár. Kvalitní stravování (5x denně), 
pitný režim, pravidelná hygiena a pojiště-
ní zajištěno. Vše pod vedením a dohledem 
kvalifikovaných táborových pracovníků 
a zdravotníků. Přijďte zažít spoustu leg-
race, zážitků z přírody, výletů a kamarád-
ství, to vše v rámci celotáborové hry - Sta-
ré pověsti české.
Přihlášky, foto a další informace: http://on-
dra.pecashome.cz/belun, e-mail: belun2.
prihlasky@seznam.cz, tel.: 605 904 945.
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odbory Městského úřadu inforMují

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze 
dne 2.4. 2013 zveřejňujeme záměr města prona-
jmout byty:

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

Jedná se o pronájem bytu vel. 0+1 o výměře - po-
koj 24,00 m2, standardní byt, číslo bytu 5, 3. pod-
laží. Součástí bytu je koupelna + WC 10,80 m2 
(mimo byt). Topení přímotop.
Minimální měsíční nájemné: 1 799 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3.5. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 22
/objekt na st. p. 26/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 9,35 m2, 1. pokoj 24,50 m2, 2. pokoj 
25,90 m2, standardní byt, číslo bytu 2, 2. podlaží. 
Součástí bytu je WC + koupelna 4,20 m2, komora 
1,80 m2, půda 20,00 m2 a kůlna 4,35 m2. Topení 
horkovod. 
Minimální měsíční nájemné: 4 648 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3.5. 
2013 v 8.15 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
/objekt na st. p. 31 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 7,30 m2, 1. pokoj 21,80 m2, 2. pokoj 
14,12 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 2. podlaží. 
Součástí bytu je koupelna 6,70 m2, WC 1,35 m2, 
předsíň 5,90 m2 a půda 21,15 m2. Topení etážové 
plynové.
Minimální měsíční nájemné: 4 039 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3.5. 
2013 v 8.30 hod. přímo na místě.

Trutnov – Bulharská čp. 65
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. pokoj 
21,00 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 2. podla-
ží. Součástí bytu je WC 1 m2 (vlastní mimo byt), 
koupelna 3,00 m2, spíž 1,00 m2, předsíň 6,00 m2 
a sklep 7,50 m2. Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 3 998 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3.5. 
2013 v 8.40 hod. přímo na místě.

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

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispo-
zici na internetových stránkách, v inforecepci 
a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov. Žádosti je 
možné podat do 10.5. 2013 do 12.00 hod. Veřej-
né otvírání obálek 14.5. 2013 v 8.00 hod., malý 
sál MěÚ Trutnov.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze 
dne 15.4. 2013 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout byty:

Trutnov – Barvířská čp. 27
/objekt na st. p. 32/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 10,71 m2, pokoj 21,80 m2, standardní 
byt, číslo bytu 6, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 
+ koupelna 4,73 m2, předsíň 2,97 m2. Topení etá-
žové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 2 074 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 9.5. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Barvířská čp. 27
/objekt na st. p. 32/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 12,56 m2, pokoj 21,65 m2, standardní 
byt, číslo bytu 3, 1. podlaží. Součástí bytu je WC 
+ koupelna 3,25 m2, předsíň 2,85 m2 a komora 
1,42 m2. Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 2 152 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 9.5. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Na Vrchu čp. 152
/objekt na st.p. 167/2 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 19,55 m2, 1. pokoj 17,78 m2, 2. pokoj 
23,41 m2, standardní byt, číslo bytu 911, 1. podla-
ží. Součástí bytu je koupelna 5,53 m2, WC 1,98 m2, 
předsíň 6,38 m2, spíž 2,26 m2, komora 1,98 m2 
a sklep 14,00 m2. Topení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 4 791 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 9.5. 
2013 v 8.20 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 125
/objekt na st.p. 191 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 25,68 m2, 1. pokoj 32,50 m2, 2. pokoj 
19,52 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 2. podlaží. 
Součástí bytu je koupelna 4,55 m2, WC 1,50 m2, 
předsíň 21,50 m2, spíž 2,00 m2, komora 6,00 m2 
a sklep 15,00 m2. Topení etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 6 616 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 9.5. 
2013 v 8.40 hod. přímo na místě.

Trutnov – Na Struze čp. 153
/objekt na st.p. 43/2 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
- kuchyň 17,50 m2, 1. pokoj 30,90 m2, 2. pokoj 
20,10 m2, 3. pokoj 13,10 m2, standardní byt, číslo 
bytu 2, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 3,60 m2, 
koupelna 9,10 m2, předsíň 10,30 m2, sklep 8,86 
m2 a půda 20,00 m2. Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 6 885 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 9.5. 
2013 v 9.20 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 67
/objekt na st. p. 112 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+4 o výměře 
- kuchyň 11,48 m2, 1. pokoj 15,17 m2, 2. pokoj 

13,20 m2, 3. pokoj 27,45 m2, 4. pokoj 22,20 m2, 
standardní byt, číslo bytu 3, 2. podlaží. Součástí 
bytu je WC 1,17 m2, koupelna 4,00 m2, předsíň 
20,06 m2, spíž 1,00 m2, komora 4,00 m2 a balkón 
4,30 m2. Topení etážové plynové. 
Minimální měsíční nájemné: 6 287 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 9.5. 
2013 v 10.00 hod. přímo na místě.

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

Trutnov – Na Struze čp. 18
/objekt na st.p. 20/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
- kuchyň 30,00 m2, 1. pokoj 25,00 m2, 2. pokoj 
15,00 m2, 3. pokoj 15,00 m2, standardní byt, číslo 
bytu 1. Součástí bytu je koupelna 7,50 m2, WC 
1,20 m2, předsíň 10,00 m2, spíž 0,80 m2, půda 
21,00 m2 a sklep 24,00 m2. Topení dálkové.
Úvodní cena pro jednání: 1 708 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 9.5. 
2013 v 9.00 hod. přímo na místě.

Byt bude pronajímán na základě výsledku vý-
běrového řízení, kde se bude nabízet měsíční 
nájemné. Budoucí nájemce provede na vlastní 
náklady opravy bytu. Případnou změnu dispozi-
ce bytu je nutné řešit se správcem majetku měs-
ta Trutnov, MEBYS Trutnov s.r.o., a rekonstrukci 
bytu řešit s odborem výstavby. Předpokládané 
náklady na opravu bytu cca 410 000 Kč.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 129
/objekt na st.p. 92 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+5 o výměře 
- kuchyň 9,10 m2, 1. pokoj 16,50 m2, 2. pokoj 
27,20 m2, 3. pokoj 13,85 m2, 4. pokoj 13,50 m2, 
5. pokoj 17,70 m2, standardní byt, číslo bytu 
1, 2. a 3. podlaží. Součástí bytu je koupelna 
+ WC (2. patro) 5,00 m2, WC + komora (1. pat-
ro) 3,00 m2, předsíň (přízemí – zádveří) 6,15 m2, 
předsíň (1. patro) 10,00 m2, předsíň (2. patro) 
1,75 m2, sklep 6,00 m2 a půda 12,00 m2. Topení 
el. přímotop.
Úvodní cena pro jednání: 2 000 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 9.5. 
2013 v 9.40 hod. přímo na místě.

Byt bude pronajímán na základě výsledku vý-
běrového řízení, kde se bude nabízet měsíční 
nájemné. Budoucí nájemce provede na vlastní 
náklady opravy bytu. Případnou změnu dispozi-
ce bytu je nutné řešit se správcem majetku měs-
ta Trutnov, MEBYS Trutnov s.r.o., a rekonstrukci 
bytu řešit s odborem výstavby. Předpokládané 
náklady na opravu bytu cca 480 000 Kč.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispo-
zici na internetových stránkách, v inforecepci 
a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov.

Žádosti je možné podat do 17.5. 2013 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 21.5. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Bližší informace obdržíte na majetkovém odbo-
ru MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto 
nebytových prostor

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-303/6 ze dne 2. 4. 2013 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout nebytový 
prostor:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 32
objekt na st.p.č. 37 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město

Jedná se o nebytový prostor umístěný v I. 
NP o výměře 8,55 m2 (1 místnost). 
Úvodní cena pro jednání: 
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb, sklad

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. V nebyto-
vém prostoru nebude povolen provoz ve 
smyslu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích 
a jiných podobných hrách, ve znění pozděj-
ších předpisů. Nájemce provede na vlastní 
náklady úpravy nebytového prostoru k po-
žadovanému způsobu využití s tím, že v pří-
padě ukončení nájemní smlouvy nebude 
zhodnocení nebytového prostoru nájemci 
uhrazeno. 

Žádosti je možné podat do: 13. 5. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 14. 5. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 2 000,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620538, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případ-
ně název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel musí doložit doklad o složené kau-
ci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude 
použita na úhradu nájemného. Neúspěš-
ným žadatelům bude kauce vrácena. Kauce 
nebude úročena. V případě odstoupení od 
uzavření nájemní smlouvy ze strany žadate-
le propadá kauce ve prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném 
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nej-
později do doby možnosti podání žádosti. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organi-
zace, případně přiložte kopii živnostenské-
ho listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. 
(Součástí nájemní smlouvy bude kopie živ-
nostenského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, 
č. dveří 409 (tel. 499 803 283). Cenová na-
bídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou 
hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ 
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmí-
da, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trut-
nov, a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH 
PROSTOR, Trutnov – Jihoslovanská čp. 32, 
„NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-236/5 ze dne 18. 3. 2013 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout neby-
tový prostor:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 33
objekt na st.p.č. 38 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město

Jedná se o nebytový prostor umístěný v I. 
NP o výměře 10,40 m2 (1 místnost).
Nebytový prostor je vhodný ke zřízení pro-
dejny nebo kanceláře.
Úvodní cena pro jednání: 
2 223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziroční-
ho inflačního nárůstu nájemného. Nájemce 
provede na vlastní náklady úpravy nebyto-
vých prostor k požadovanému způsobu vy-
užití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení nebytového 
prostoru nájemci uhrazeno. Nebude povo-
len provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve 
znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 13. 5. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 14. 5. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 2 400,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620535, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případ-
ně název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdě-
lení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. 
Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propa-
dá kauce ve prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném 
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nej-
později do doby možnosti podání žádosti. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organi-
zace, případně přiložte kopii živnostenské-
ho listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. 
(Součástí nájemní smlouvy bude kopie živ-
nostenského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v přílo-
ze, příp. na majetkovém odboru MěÚ Trut-
nov, č. dv. 409, tel. 499 803 283. Cenová na-
bídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou 
hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské náměstí 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trut-
nov – Jihoslovanská čp. 33, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
č.j. 2013-238/5 ze dne 18. 3. 20123 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout nebytové 
prostory:

Trutnov – Bulharská čp. 143
objekt na st.p.č. 84 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město

Jedná se o nebytový prostor umístěný v I. 
NP o výměře 72,70 m2 (1 místnost 72,70 m2 
– dříve prodejna).
Úvodní cena pro jednání: 
2 223,- Kč/m²/rok za prodejnu, kancelář
1 111,- Kč/m2/rok za provozovnu služeb

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziroční-
ho inflačního nárůstu nájemného. Nájemce 
provede na vlastní náklady úpravy nebyto-
vých prostor k požadovanému způsobu vy-
užití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení nebytového 
prostoru nájemci uhrazeno. V nebytovém 
prostoru nebude povolen provoz ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších před-
pisů. Počátek nájemního vztahu nejdříve od 
poloviny června 2013.

Nebytový prostor je vytápěn plynovým kot-
lem z čp. 142, el. energie je přivedena z čp. 
142. Nájemce nebytového prostoru čp. 143 
se v nájemní smlouvě zaváže, že bude hra-
dit náklady na vytápění a spotřebu el. ener-
gie nájemci nebytového prostoru čp. 142 
Bulharská ul.

Žádosti je možné podat do: 13. 5. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 14. 5. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 16 200,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620536, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdě-
lení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. 
Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propa-
dá kauce ve prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném 
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nej-
později do doby možnosti podání žádosti. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organi-
zace, případně přiložte kopii živnostenské-
ho listu nebo výpisu z obchodního rejstříku. 
(Součástí nájemní smlouvy bude kopie živ-
nostenského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na majetkovém odboru MěÚ Trutnov, 
č. dv. 409, tel. 499 803 283. Cenová nabídka 
musí být v žádosti vyjádřena číselnou hod-
notou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské náměstí 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trut-
nov – Bulharská čp. 143, „NEOTVÍRAT“.

pokračování >>
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V červnu bude zahájena realizace stavby 
„Rekonstrukce ulic Obránců míru a Huso-
va“ v Horním Předměstí. Ulice Obránců míru 
bude provedena ve dvou částech v celém 
úseku. V ulici Husova bude provedena rekon-
strukce 2. části od křižovatky s ulicí Obránců 
míru po ulici Královédvorskou.
Akce řeší úpravu stávající komunikace a chod-
níků. V ulici Obránců míru bude nové šířkové 
uspořádání komunikace i chodníků a vytvoří 
se zde samostatný prostor pro podélné stání 
vozidel. Komunikace je s živičným povrchem, 
chodníky a podélná stání mají kryt ze zámko-
vé dlažby. Stavební práce dále obsahují sanaci 
podloží, podkladní konstrukční vrstvy ze štěr-
kodrti a stabilizace, úpravu odvodnění komu-

nikace (nové vpusti včetně přípojek). 
Postup prací bude organizován tak, aby 
omezení přístupu a příjezdu bylo v nezbytně 
nutném časovém období. Obyvatelé budou 
postupně informováni o omezeních a mož-
nostech přístupu.
Předpoklad realizace prací je od června do 
října 2013 a dodavatelem stavebních prací 
bude stavební firma EUROVIA CS, a.s., Hradec 
Králové. 
Obyvatele této obytné části žádáme touto 
cestou o trpělivost, shovívavost a vstřícnost 
při provádění stavebních prací.

Petr Andr
odbor rozvoje města a ÚP

Rekonstrukce ulic Obránců míru a Husova

Město Trutnov, stejně jako ostatní organizace 
veřejného sektoru, hledá možnosti, jak ušetřit 
veřejné prostředky a ostatní zdroje a přitom 
zvýšit kvalitu poskytovaných služeb. K dosažení 
těchto dvou zdánlivě protichůdných cílů může 
napomoci i zavedení nástrojů pro moderní ří-
zení ve veřejné správě jako způsob reakce na 
změny vzniklé v souvislosti s reformou veřejné 
správy. Na obce a jejich úřady jsou státem kla-
deny stále nové a nové úkoly a přenášeny další 
kompetence. Moderní nástroje tak přispívají ke 
zkvalitnění a zefektivnění výkonu veřejné sprá-
vy, k podpoře demokratických principů a k pře-
nesení důrazu na spokojenost občana.

Město Trutnov obdrželo na základě žádosti o fi-
nanční podporu z Operačního programu Lidské 
zdroje a zaměstnanost dotaci na realizaci projektu 
„Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov a se-
behodnocení podle modelu CAF“. Registrační čís-
lo projektu je: CZ.1.04/4.1.01/89.00003. Projekt je 
dalším krokem města k trvalému zvyšování kvality 
služeb poskytovaných ve veřejné správě, ke zvyšo-
vání výkonnosti a efektivnosti. Klíčovým hlediskem 
je přínos pro občana jako klienta a příjemce posky-
tovaných služeb. Projekt se skládá ze dvou částí. 

Jednou z nich je zavedení modelu řízení kva-
lity CAF (z angl. The Common Assesment Fra-
mework) neboli „Společný hodnotící rámec“. 
Model je postaven na principu sebehodnoce-
ní – organizace hodnotí sama sebe v devíti zá-
kladních kritériích, z nichž pět je v oblasti tzv. 
předpokladů a čtyři v oblasti výsledků. Výsledek 
hodnocení napomůže úřadu identifikovat sil-
né stránky a příležitosti ke zlepšování. Model 
CAF umožní získat strukturovaný pohled na 
fungování a výkonnost městského úřadu. Vy-
chází z předpokladu, že vynikající výsledky ve 
výkonnosti úřadu v oblasti vztahů k občanům, 
zaměstnancům a společnosti jsou dosahovány 
na základě řízené strategie a plánování s pomo-
cí zaměstnanců, využíváním partnerství, zdrojů 
a procesů. Na základě prvního sebehodnocení 
bude vedení města seznámeno s jeho výsledky 
(Sebehodnotící zprávou) a s návrhy na realizaci 
opatření vedoucích ke zlepšení činnosti úřadu 
(tzv. Akčním plánem zlepšování). Následně bude 
o změnách v procesech, které se jí přímo dotýka-
jí, informována i veřejnost. V rámci tohoto pro-

jektu proběhnou na MěÚ Trutnov v letech 2013 
– 2014 celkem 2 kola sebehodnocení.

Druhou částí projektu je zavedení systému pro-
jektového řízení do praxe úřadu. Bude provedena 
analýza stávajících procesů a požadavků jednotli-
vých skupin na změny činností úřadu, navrhnou 
se cesty, harmonogram zavádění způsobu projek-
tového řízení do úřadu. Bude stanoven způsob 
kontroly, vyhodnocování a údržba nastavených 
procesů, nastaven komunikační systém. Za tímto 
účelem bude proškolena skupina klíčových za-
městnanců úřadu, kteří budou schopni aplikovat 
znalosti z projektového řízení do praxe úřadu. 
V průběhu projektu bude vytvářena metodika 
projektového řízení procesů městského úřadu. 
Výstupem projektu pak bude komplexní návrh či 
plán zavedení projektového řízení do praxe úřa-
du se všemi prvky, jako je určení rolí, nastavení 
procesů a dokumentace projektových aktivit. Do-
jde tak k zefektivnění procesů úřadu, zkvalitnění 
výstupů a zejména k optimalizaci nákladů úřadu.
Realizace projektu je plánována na období únor 
2013 až leden 2015, celkové náklady projektu 
jsou ve výši téměř 2,06 mil. Kč, Evropská unie 
přispěla na projekt z prostředků Evropského 
sociálního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost část-
kou ve výši téměř 1,75 mil. Kč, spolufinancování 
z městského rozpočtu činí bezmála 310 tis. Kč. 
Do projektu budou zapojeni všichni zaměstnan-
ci Městského úřadu Trutnov, spolupracuje celá 
řada externích spolupracovníků.

Jak bylo již řečeno výše, projekt se týká zejmé-
na úředníků. V konečném důsledku by však jeho 
dopady měli pocítit všichni, kteří přijdou do sty-
ku s libovolným pracovištěm městského úřadu, 
neboť zlepšení v oblasti fungování vnitřních pro-
cesů úřadu se zákonitě projeví i ve vztahu k jeho 
klientům. Jinými slovy, i když projekt „Zavedení 
projektového řízení MěÚ Trutnov a sebehod-
nocení podle modelu CAF“ si předsevzal ovliv-
nit v pozitivním slova smyslu vnitřní strukturu 
a chod úřadu, směřuje v zásadě ke zvýšení spo-
kojenosti každého z nás s jeho prací a tím pádem 
i ke zlepšení jeho obrazu na veřejnosti. 

-rl-

Zavedení projektového řízení MěÚ Trutnov 
a sebehodnocení podle modelu CAF

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j. 
2013-235/5 ze dne 18. 3. 2013 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Max. Gorkého čp. 261
objekt na st.p.č. 84 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory v I. NP - prodejna 
B (pravá strana) o celkové výměře 247,00 m2 
(1 prodejna 90,70 m2, 6 výloh o celkové výměře 
4,80 m2, 1 kancelář 9,50 m2, 2 sklady 28,10 m2 
a 38,60 m2, 4 sociální zařízení o celkové vý-
měře 10,80 m2, 1 zásobovací rampa 28,50 m2 
a 6 sklepů o celkové výměře 36,00 m2). 
Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení 
prodejny, provozovny služeb apod.
Úvodní cena pro jednání: 
226 116,- Kč/rok za celý nebytový prostor

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ne-
určitou, včetně uplatnění meziročního inflač-
ního nárůstu nájemného. Nájemce provede 
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor 
k požadovanému způsobu využití s tím, že 
v případě ukončení nájemní smlouvy nebu-
de zhodnocení nebytového prostoru nájemci 
uhrazeno. 

V objektu nebude povolen provoz ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

Žádosti je možné podat do: 13. 5. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 14. 5. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 23 000,- Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620537, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel přiloží doklad o složené kauci a sdě-
lení čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. 
Kauce úspěšného žadatele bude použita na 
úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům 
bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. 
V případě odstoupení od uzavření nájemní 
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce ve 
prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případ-
ně přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-
jemní smlouvy bude kopie živnostenského 
listu nebo výpis z OR.)

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské náměstí 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 
– Max. Gorkého čp. 261, „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. 
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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Informace finančního 
úřadu pro poplatníky 
daně z nemovitostí
Upozorňujeme poplatníky, že dne 31. května 
je termín splatnosti daně z nemovitostí na 
rok 2013. 
Poplatníci, kteří nepodali daňové přiznání 
v některém z předchozích zdaňovacích obdo-
bí, a dále ti, u nichž došlo ke změně okolností 
rozhodných pro vyměření daně, byli povin-
ni podat daňové přiznání nebo dílčí daňové 
přiznání k dani z nemovitostí v termínu do 
31. 1. 2013. 
Daň z nemovitostí se vyměřuje na zdaňovací 
období podle stavu k 1. lednu roku, na který 
je vyměřována. Ke změnám skutečností roz-
hodných pro daňovou povinnost, které nasta-
nou v průběhu roku, se nepřihlíží.
Pro rok 2013 nedošlo v rámci města Trutno-
va ke změnám sazeb ani průměrných cen ze-
mědělské půdy. Poplatníkům, u nichž došlo 
k ukončení osvobození, byla daň vyměřena 
platebním výměrem nebo hromadným před-
pisným seznamem, který bude k nahlédnutí 
na finančním úřadě. 
Od roku 2013 spravuje územní pracoviště 
v Trutnově daň z nemovitostí poplatníků 
s bydlištěm v obvodu jeho územní působnosti 
za všechny nemovitosti nacházející se na úze-
mí Královéhradeckého kraje.
Složenky na platbu daně z nemovitostí budou 
zpracovány centrálně a rozesílány hromadně 
dodavatelskou firmou jednotlivým poplat-
níkům. Vzhledem k centrálnímu zpracování 
musí být údaje na složenky předány finanční-
mi úřady v předstihu, aby mohly být doručeny 
poplatníkům včas, s ohledem na termín splat-
nosti. Zaplatí-li poplatníci daň v mezidobí 
mezi předáním podkladů a doručením slože-
nek, budou údaje na alonži sloužit pouze ke 
kontrole daňové povinnosti. Složenky budou 

rozesílány v průběhu měsíce května postupně 
podle rodných čísel poplatníků. 
Daň z nemovitostí je splatná v termínu do 31. 
května, nepřesáhne-li částku 5 000,- Kč. Daň, 
jejíž roční výše přesáhne částku 5 000,- Kč, je 
splatná ve dvou splátkách, nejpozději do 31. 
května a 30. listopadu, celou daň lze rovněž 
zaplatit v termínu první splátky. U poplatníků 
provozujících zemědělskou výrobu a chov ryb 
je daň převyšující částku 5 000,- Kč splatná ve 
dvou splátkách, a to do 31. srpna a 30. listo-
padu. 
V úřední dny mohou poplatníci daň zapla-
tit hotově v pokladně územního pracoviště 
finančního úřadu. Na konci měsíce května 
budou pokladní hodiny rozšířeny. Daň je sa-
mozřejmě možno zaplatit i bezhotovostním 
převodem z účtu na příslušný účet správce 
daně číslo 7755-77626511/0710 nebo slo-
ženkou. Upozorňujeme na změnu čísla ban-
kovního účtu pro platbu daní od roku 2013. 
V případě placení daně bezhotovostním pře-
vodem je nezbytné zadat správně bankovní 
spojení finančního úřadu u ČNB, tedy předčís-
lí běžného účtu (označuje druh daně, pro daň 
z nemovitostí 7755), číslo účtu (pro FÚ pro 
Královéhradecký kraj 77626511) a kód banky 
(ČNB 0710). Variabilním symbolem je rodné 
číslo fyzické osoby nebo IČO právnické osoby. 
Podrobnější informace k dani z nemovitostí 
je možno získat v oddělení majetkových daní 
Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj, 
územního pracoviště v Trutnově, Slezská 166, 
ve třetím poschodí, kanceláře č. 312 až 316, 
nebo telefonicky na číslech 499 801 380-389. 
Základní informace poskytují internetové 
stránky Ministerstva financí ČR a Finanční 
správy ČR, kde jsou rovněž k dispozici všechny 
daňové tiskopisy.

Ing. Hana Kuželová
vedoucí odboru správy daní

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj, územní 
pracoviště v Trutnově

Základní škola V Domcích 
Trutnov informuje:
Přijímací zkoušky do tříd 
s rozšířenou výukou cizích 
jazyků do 4. a 6. ročníků
Ve čtvrtek 23. května 2013 se od 8:30 ho-
din uskuteční přijímací zkoušky (diktát 
a čtení v českém jazyce, v anglickém jazyce 
poslech, pracovní list a rozhovor). Protože 
se anglický jazyk učí povinně od třetího 
ročníku na všech školách, budou mít žáci 
přibližně stejné podmínky. 
V naší škole se s angličtinou žáci setkávají 
už od prvního ročníku zábavnou formou. 
Ve třetím ročníku se učí 3 hodiny týdně, ve 
čtvrtém a pátém 4 hodiny týdně. Jazykové 
třídy a jazykové skupiny ve výuce pokračují 
v optimálním tempu a větším rozsahu. Žáci 
mají možnost uplatnit angličtinu i v jiných 
předmětech, například v přírodovědě. 
V šestém ročníku začínají s dalším cizím 
jazykem.
O přijetí budou rodiče informováni písem-
ně do 31. května 2013.
Přihlásit se mohou žáci 3. a 5. ročníků všech 
základních škol, kteří mají zájem o rozšíře-
nou výuku cizích jazyků. Přihlášky zasílejte 
do školy písemně nebo osobně do 21. květ-
na. Informace a přihlášku si můžete stáh-
nout na stránkách školy www.zsvdomcich.
cz. Těšíme se na Vás. 

Vedení školy

TRH SOUTĚŽE 
„POTRAVINA A POTRAVINÁŘ 
KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE“

Vážení spoluobčané a milovníci dobrého 
a kvalitního jídla! 
Přijměte prosím pozvání na již tradiční trhy, 
které jsou součástí soutěže „Potravina a po-
travinář Královéhradeckého kraje“, více na 
www.potravinarroku.cz.
Tuto soutěž vyhlašuje již osmým rokem Krá-
lovéhradecký kraj a trh se koná v každém 
okresním městě.
Na trhu v Trutnově můžete ochutnat a za-
koupit mléčné a masné výrobky, pečivo, med, 
nápoje a další dobroty od výrobců z našeho 
kraje, kterým budete moci zároveň přidělit 
svůj hlas v soutěži o nejlepší potravinu a po-
travináře roku. Nádavkem budete mít mož-
nost ochutnat a zakoupit si vítězné produkty 
soutěže „Regionální potravina Královéhra-
deckého kraje“, jejímž zadavatelem je Minis-
terstvo zemědělství ČR. 
V naší soutěži nerozhoduje komise ani po-
rota, ale vy! Hlasovat a vyhrát tak hodnotné 
ceny budete moci na internetu na www.po-
travinarroku.cz nebo prostřednictvím hlaso-
vacích lístků, které budou k dispozici právě 
na doprovodných akcích. 
Vítězové z řad potravinářů a přihlášených po-
travin budou vyhlášeni na Královéhradeckých 
krajských dožínkách. 
PŘIJĎTE OCHUTNAT A PODPOŘIT PRODU-
CENTY ZE SVÉHO KRAJE.
V Trutnově se trh soutěže „Potravina a po-
travinář Královéhradeckého kraje“ roku 2013 
uskuteční v pátek 24. května 2013 od 9 do 16 
hodin na Krakonošově náměstí. 

Za pořadatele soutěže Ing. Marcela Beranová
ředitelka Okresní agrární komory Trutnov

Jednou z povinností každého chovatele psů 
je držet všechny psy starší 3 měsíců v imunitě 
proti vzteklině, to znamená nechat přeočko-
vat všechny již očkované psy a poprvé očko-
vat štěňata ve stáří 3 měsíců. 
Povinnosti vyplývající z vyhlášených ochran-
ných a zdolávacích opatření se vztahují na 
všechny fyzické i právnické osoby, které mají 
sídlo, vyvíjejí činnost nebo se zdržují na území 
města Trutnova. 
Hromadné očkování bude organizováno 
a prováděno ve stanovených obvodech vete-
rinárním lékařem střediska VETERINÁŘ, s.r.o., 
Trutnov ve spolupráci s městským úřadem. 
Městský úřad v Trutnově upozorňuje, že na 
základě výše uvedeného bude dne 1.6. 2013   
prováděno očkování psů proti vzteklině. Oč-
kování psů je povinné a je hrazeno majite-
lem (200 Kč očkování pouze proti vzteklině, 
300 Kč kombinovaná vakcína).

Časový harmonogram očkování: 
1. 6. 2013

    Od – do Místo očkování
  8.00 – 8.10 Libeč, prodejna
  8.20 – 8.35 Voletiny, bývalá samoobsluha
  8.50 – 9.00 Lhota, bývalá prodejna

  9.10 – 9.15 Adamov, JUTA
  9.25 – 9.35 Bohuslavice, restaurace
  9.45 – 10.05 Poříčí, u kostela
10.15 – 10.20 parkoviště u zimních lázní
10.30 – 10.45 u restaurace DRUŽBA
10.50 – 11.05 Volanov, ZD 
11.10 – 11.15 Oblanov, křižovatka

13.00 – 13.10 Bojiště, školka
13.40 – 13.45 Nový Rokytník, zastávka 

autobusu
13.50 – 14.05 Starý Rokytník, bývalá pošta
14.35 – 14.45 Babí, bývalá restaurace
14.55 – 15.05 Horní St. Město, restaurace 

U Kousala
15.10 – 15.30 Horní St. Město, u hřiště
15.40 – 15.50 Nové Dvory, Dvoračka

Další informace pro majitele psů podá veteri-
nární středisko VETERINÁŘ, s.r.o., Trutnov, te-
lefon č. 499 815 815. Při porušení výše uvede-
né povinnosti bude postupováno podle § 48 
zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění 
pozdějších předpisů, s odkazem na § 4 odst. 
1 d,f) zák. č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.

Alena Troblová
finanční odbor 

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ

zprávy z Města
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Středisko výchovné 
péče Varianta
Od 8. dubna 2013 zahájilo v Trutnově svou 
činnost Středisko výchovné péče Varianta. 
Středisko výchovné péče je podle záko-
na č. 109/2002 Sb. školským zařízením pro 
preventivně výchovnou péči. Podle toho-
to zákona poskytuje zařízení všestrannou 
preventivní speciálně-pedagogickou péči 
a psychologickou pomoc dětem s rizikem 
či s projevy poruch chování a negativních 
jevů v sociálním vývoji a dětem propuště-
ným z ústavní výchovy při jejich integraci 
do společnosti. Tato péče je zaměřena na 
odstranění či zmírnění již vzniklých poruch 
chování a na prevenci vzniku dalších vážněj-
ších výchovných poruch a negativních jevů 
v sociálním vývoji dětí, pokud u nich nena-
stal důvod k nařízení ústavní výchovy nebo 
uložení ochranné výchovy.
SVP VARIANTA je samostatnou součástí 
Dětského diagnostického ústavu, středis-
ka výchovné péče, základní školy a školní 
jídelny, který byl zřízen jako příspěvková 
organizace Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR dnem 1. září 1991. SVP je 
definováno jako ambulantní preventivně 
výchovné zařízení. 
Díky podpoře Královéhradeckého kraje, 
města Trutnova a vstřícnosti pana ředitele 
Základní školy Mládežnická Mgr. Zdeňka 
Géce se podařilo zajistit prostory pro fun-
gování střediska v prostorách Základní 
školy Mládežnická, Trutnov – Horní Staré 
Město. Současným trendem je umísťování 
takovýchto poradenských zařízení do ob-
jektů škol, aby docházelo k větší prováza-
nosti a spolupráci všech zainteresovaných 
složek při práci s dítětem. 
Ve středisku výchovné péče Varianta pracu-
je psycholog, speciální pedagog a sociální 
pracovník. Všichni tito pracovníci se společ-
ně podílejí na řešení vzniklých problémů. 
Střediska výchovné péče rodinnou výchovu 
doplňují, podporují a korigují, ale v žád-
ném případě jí nekonkurují ani ji nechtějí 

nahradit. Cílem práce střediska je zachytit 
první signály problémů či potíží v procesu 
psychického vývoje jedince, poskytnout mu 
radu nebo systematickou péči a tím předejít 
vážným problémům ve fungování jedince. 
Podaří-li se intenzivní prací naplnit tento 
cíl, může se středisko stát pro dítě pozitivně 
přijímaným prostředím a činitelem účinné-
ho řešení problémové situace v rámci rodi-
ny bez nutnosti umístění dítěte do výchov-
ného zařízení.
V ambulantním provozu jsou zajišťovány 
tyto činnosti a služby: 
a) diagnostické,
b) preventivně výchovné, 
c) poradenské, 
d) odborná psychoterapeutická pomoc v rám-

ci prevence a terapie poruch chování.

Na základě zjištěných problémů dále pracu-
jeme formou:

• individuální terapie, 
• skupinové terapie,
• rodinné terapie,
• krizové intervence,
• programů na školách.

Při řešení problému je mnohdy významné 
spolupracovat s dalšími institucemi a odbor-
níky. K nim v praxi nejčastěji patří: oddělení 
sociálně-právní ochrany dětí, pediatr, Poli-
cie ČR, pedopsychiatr, škola.
Při spolupráci s klientem se řídíme pravidly: 
respekt vůči klientovi, porozumění, vzájem-
ná důvěra.
Jsme tady pro ty, kteří se rozhodli své pro-
blémy řešit. Každý problém má vždy něko-
lik alternativ. Rádi pomůžeme i Vám. 
Kontaktní osoby: 
Bc. Eva Hetfleišová – sociální pracovnice, zá-
stupce vedoucího pro SVP
Viktoria Maixnerová – psycholog
Mgr. Eliška Hrušková - etoped
Adresa: Mládežnická 536, 541 02 Trutnov 
– Horní Staré Město
Tel.: 491 521 519, 731 389 631
e-mail: svp.varianta@seznam.cz
webové stránky: http://www.ddu-hk.cz/
strediska/varianta-v-polici-nad-metuji

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

Kontaktní centrum - Kontaktní centrum 
nabízí možnost exkurze v prostorách služ-
by. Od ledna tohoto roku tuto možnost 
využilo 58 osob z řad studentů středních 
a vysokých škol, pedagogů a spolupracují-
cích kolegů. 
Manželská a rodinná poradna - Terapeu-
tická skupina dětí se specifickými potřeba-
mi, která se pravidelně schází, uspořádala 
pro své vedoucí velikonoční víkendový 
pobyt. Děti se v maximální míře snažily za-
jistit veškeré aktivity, které pro ně běžně 
zajišťují jejich vedoucí. Tato akce se setkala 
s velkým úspěchem ze strany všech zúčast-
něných i rodičů dětí. 
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
- V dubnu se uskutečnil preventivní týden 
„Tak trochu jinak“, děti a mladí lidé si po-
mocí simulátorů vyzkoušeli, jak se cítí sta-
roušci nebo těhulky. Díky zábavným hrám, 
soutěžím a diskuzím se dozvěděli aktuální 
informace o sexu, těhotenství, stáří, tren-
dech v chování, zdravotních handicapech, 
násilí a závislostech.
Stacionář RIAPS - Měsíc březen byl pro 
nás ve znamení výstav. Prezentaci výrob-
ků uživatelů služeb Stacionáře RIAPS jsme 
realizovali v rámci velikonočních výstav 
v prostorách Městské knihovny Trutnov 
a Národního domu v Trutnově. Velikonoč-
ní dekorace jsme rovněž vystavovali v rám-
ci Velikonočního jarmarku ve Františkán-
ském klášteře v Hostinném. Prezentace se 
setkala s pozitivním ohlasem návštěvníků. 

Po stopách „Pochodu smrti a hladu“ 
vězňů z koncentračního tábora 
Gross-Rosen do Choustníkova Hradiště 

Český svaz bojovníků za svobodu Náchod 
Vás srdečně zve na Pietní vzpomínkový akt 
s mezinárodní účastí. 11. ročník pravidelné 
vzpomínkové akce a 5. ročník „Cyklistic-
ké jízdy historické paměti“ vede z Gross-
Rosen (Polsko) do Choustníkova Hradiště 
(ČR), cesta je dlouhá 104 km.
Všechny informace naleznete na adrese: 
www.klub-pohranici.cz/kralovehradecky_
TR_KOLO.htm
Přihlášky zasílejte nejpozději do 15.5. 2013 
na adresu organizátora: Miroslav Holča, 
5. května 110, 549 81 Meziměstí, tel.: 723 536 
992, e-mail:miroslav.holca@seznam.cz

ROZPTYL - VSYP

Termíny rozptylů a vsypů v roce 2013 jsou:
25. května 2013
29. června 2013
7. září 2013
5. října 2013

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

Správa hřbitova Trutnov

pod záštitou města Trutnov
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Férová snídaně v Trutnově
Tímto Vás zveme na již třetí ročník happenin-
gu Férová snídaně v Trutnově, který pod zá-
štitou společnosti NaZemi spolupořádá kafír-
na Volk a středisko ekologické výchovy SEVER. 
Tento veřejný nekomerční piknik se uskuteční 
11. května 2013 v městském parku v Trutnově 
u sochy Uffo Horna od 10:00 hodin. V případě 
nepříznivého počasí posnídáme společně v ka-
fírně Volk ve Spojenecké ulici.
Na akci se sejdou příznivci fairtrade, aby spo-
lečně posnídali fairtradové a místní potraviny 
a vyjádřili tak podporu produktům, při jejichž 
výrobě nebyla porušována lidská práva, po-
škozováno životní prostředí či zneužita dět-
ská práce. Připojí se tak ke statisícům lidí po 
celém světě, kteří tento den slaví Světový den 
pro fair trade. 
Účastníci si sami přinesou fairtradové potra-
viny, jako kakao, kávu, čaj, ale například i do-
mácí chleba upečený z místní mouky a čerst-
vých vajec. „Hlavním tématem letošní snídaně 
je fair trade v každodenním životě. Chceme 
upozornit na to, že podpořit lidi, kteří pro 
nás pěstují kakao nebo kávu, můžeme každý 
den,“ uvedl Stanislav Komínek z neziskové 
organizace NaZemi, která akci zastřešuje.
„Zatímco v roce 2011 snídali produkty se 
známkou Fairtrade a potraviny z lokální pro-
dukce lidé ve 41 českých a moravských měs-
tech, v loňském roce se jejich počet zvýšil již na 
57,“ doplnil k předešlým ročníkům Komínek.
Podrobné informace k letošní snídani jsou 
průběžně aktualizovány na webových strán-
kách www.ferovasnidane.cz. Více info místní 
organizátorka: Marcela Molnárová - m.mol-
narova@volny.cz.

TÁBOR 
POD VYSÁKEM 2013
Tábor Pod Vysákem je klasický stanový 
tábor pro děti od 8 do 15 let pořádaný 
Okresním sdružením hasičů Trutnov. Hlav-
ní zaměření však není ryze hasičské, pro 
děti je připraven zajímavý program rozví-
jející jejich fantazii a dovednosti. Základna 
se nachází v překrásném prostředí Chráně-
né krajinné oblasti Broumovsko.
Termín: neděle 14. 7. – sobota 27.7. 2013
Místo: táborová základna Pod Vysákem na 
okraji města Stárkov, okr. Náchod
Ubytování: v dvoulůžkových stanech s před-
síní, s dřevěnou podsadou a pevnou podláž-
kou, pro nejmenší je možnost ubytování ve 
srubech. V tábořišti je k dispozici kuchyň, 
prostorná jídelna, umývárna, WC, hřiště pro 
míčové hry a požární nádrž.
Cena: 3 400,- Kč (ubytování, strava 5x den-
ně, pitný režim, pojištění, dozor vyško-
lených vedoucích a 2 zdravotníků, výlety, 
hry, ceny)
Program: Hlavní motto letošního tábora 
zní „Ve službách krále aneb Středověká 
vesnice“. Děti zažijí každý den jiné dob-
rodružství. Prostřednictvím poutavých her, 
zábavných soutěží a zinscenovaných před-
stavení prožijí příběhy z dávné minulosti 
a poznají, „jak to bylo, když ještě neexis-
toval supermarket“. Mezi aktivitami, které 
probíhají zejména v okolní přírodě, nechy-
bí koupání, večerní diskotéky, výlety do 
okolí a setkání se zajímavými osobnostmi. 
Kontakt: Okresní sdružení hasičů Trutnov, 
Na Struze 30, 541 01 Trutnov, tel.: 724 869 
998, e-mail: oshtu@seznam.cz. Veškeré in-
formace + přihláška ke stažení na: www.
oshtu.cz.

Ve čtvrtek 4. dubna 2013 odpoledne se 
v městském sále v Úpici uskutečnilo setkání 
diabetiků Královéhradeckého kraje. Setkání 
připravila územní organizace Svazu diabeti-
ků České republiky Úpice. Zúčastnilo se ho na 
100 diabetiků, členů jejich doprovodu a příz-
nivců Svazu diabetiků ČR.
Akci zahájil v 16.00 hod. člen výkonného výbo-
ru a krajský zástupce Dr. Ludvík Vlach. Dr. Vlach 
přivítal všechny přítomné, zejména předsedu 
Svazu diabetiků ČR Ing. Horáka a hospodářku 
svazu paní Cirmanovou. Poděkoval členkám 
úpické místní organizace za jejich obětavou 
práci při přípravě občerstvení a celého progra-
mu setkání. Vysoce ohodnotil aktivní přístup 
členů místních organizací ze Dvora Králové, 
Náchoda a Trutnova, kteří se i přes nepřízeň 
počasí dostavili v hojném počtu.
Předsedkyně územní organizace Úpice paní 
Součková poděkovala všem členkám, které se 
podílely na přípravě občerstvení, a cvičenkám, 
které pod vedením cvičitelky paní Ludmily 
Horké nacvičily úvodní vystoupení. Dále po-
děkovala Městském úřadu Úpice za podporu 
a poskytnutí městského sálu pro konání této 
akce. Současně omluvila místostarostu Ing. Pe-
terku, který se měl setkání zúčastnit, ale mo-
mentální zdravotní stav mu to nedovolil.
Poté s velkým ohlasem přítomných proběh-
lo úvodní vystoupení úpických cvičenek. Po 
skončení cvičení byla zahájena hlavní část se-

tkání – muzikoterapie – tanec za doprovodu 
pana Roberta Krause. Pro zájemce byla zajiš-
těna večeře. Účastníci setkání se výborně ba-
vili, oprostili se od svých denních starostí a ak-
tivním pohybem při tanci přispěli ke zlepšení 
svého fyzického i psychického stavu.
V závěru vystoupil předseda Svazu diabetiků 
ČR Ing. Horák, poděkoval za pozvání, vyso-
ce hodnotil aktivitu pořádající organizace 
i všech zúčastněných organizací. Krátce in-
formoval o činnosti ústředí, které se snaží 
v současné složité situaci ve zdravotnictví 
hájit zájmy diabetiků a minimalizovat dopad 
navrhovaných opatření v zajišťování a finan-
cování léčebné péče na diabetiky. Vyslovil 
názor, že akce splnila svůj účel, připravila 
pro diabetiky a jejich příznivce odpoledne, 
kdy mohli na chvíli zapomenout na své sta-
rosti a věnovat se zábavné činnosti ve pro-
spěch svého zdraví. Rozloučil se s tím, že se 
jistě nevidíme naposled.
Setkání skončilo po 19. hodině a účastníci se 
vraceli vesměs spokojeni do svých domovů.
Z naší trutnovské územní organizace Sva-
zu diabetiků ČR se zúčastnilo přes 20 členů 
a příznivců, kteří by chtěli vyjádřit vděčnost 
členům úpické územní organizace za uspořá-
dání této akce.

Ing. Jindřich Podlipný
jednatel územní organizace Trutnov SD ČR

Základní škola, Trutnov 2, 
Mládežnická 536
Rozšířená výuka informatiky 
2013/2014 pouze na naší škole

Vážení rodiče, pro školní rok 2013/2014 Vám 
a Vašim dětem, již po jedenácté, nabízíme 
jako jediná škola v Trutnově rozšířenou výu-
ku informatiky.
Nabídka se týká budoucích šesťáků, kteří se 
chtějí více ponořit do světa počítačů, inter-
netu, robotiky, webdesignu, prezentací, we-
bových služeb, rastrové a vektorové grafiky, 
textových editorů, tabulkových procesorů, …
Přihlášky přijímáme do úterý 30. 4. 2013 v kan-
celáři školy (k dispozici jsou v sekretariátu školy 
nebo ke stažení na www.zsmltu.cz).
Přijímací řízení se koná v úterý 14. 5. 2013 
v 8.00 h (v multimediální učebně D 136).
Požadavky přijímacího řízení:

- vyhledání informací v internetovém pro-
hlížeči,

- zpracování a editace vyhledaných infor-
mací v textovém editoru,

- odeslání zpracovaného dokumentu mailem.
Kritéria přijetí – splnění požadavků přijí-
macího řízení (max. 60 bodů), klasifikace 
z matematiky a základů práce na počítačích 
(popřípadě jiného obdobně zaměřeného 
předmětu) za 4. třídu a za 1. pololetí 5. třídy 
(max. 40 bodů).
Výuka informatiky probíhá v moderně zaříze-
ných počítačových učebnách, na stolních PC 
i noteboocích, s využitím interaktivních tabulí 
a stavebnic Lego Mindstorms Education pro 
výuku robotiky.
Pro sportovně založené žáky nabízíme také 
rozšířenou výuku tělesné výchovy - zaměření 
fotbal, florbal.
Bližší informace Vám poskytne vedení školy 
na tel. 499 859 952 nebo 499 859 992.

Setkání fiktivních firem 
z Obchodních akademií 
Trutnova a Janských Lázní 
Ve čtvrtek 4. dubna měli představitelé fiktiv-
ních firem příjemnou povinnost přivítat na 
naší škole hosty z Obchodní akademie v Jan-
ských Lázních v čele s paní ředitelkou Mgr. Ja-
nou Marešovou. Z praktických důvodů se vše 
důležité odehrávalo v přízemí, protože naše 
škola není bohužel bezbariérová. V učeb-
ně R proběhlo oficiální přivítání a projekce 
propagačních materiálů, o kousek dál v tě-
locvičně potom bylo přichystáno občerstve-
ní a hlavně prezentace fiktivních firem Sny, 
4break a Notab. Kolegové z OAJL si mohli 
„nakoupit“ vzorky u jejich stánků a rovnou 
i vyměňovat zkušenosti a postřehy nejen 
o fiktivním podnikání. Návštěva byla přínos-
ná pro obě strany a výprava trutnovských fi-
rem do Janských Lázní se již připravuje! 

Karel Čapek

Setkání diabetiků v Úpici



10 | Radniční listy | Městské noviny | duben 2013

Areál Dolce letos zopakuje úspěšné akce 
z loňského roku (Závody na dračích lodích, 
DOLCE FEST a Krkonošské hody) a překvapí 
i novinkami, jako např. MISS PROMĚNA DOL-
CE, MISSIS AEROBIK DOLCE 2013, loutkové 
divadlo, vyjížďky na koních, turnaje v luko-
střelbě a mnoho dalších akcí.
Je připraven pravidelný letní program, který 
počítá i s „mokrou variantou“ při nepřízni-
vém počasí, a to nejen pro ubytované hosty, 
ale především pro všechny občany Trutnova 
a okolí, kteří do DOLCŮ rádi jezdí. Těšit se 
můžou i milovníci gastronomie! Během léta 
si zajděte do Restaurace DOLCE na netradič-
ní hody, vynikající každodenní saláty, hotová 
jídla a domácí deserty.
Nově jsou pro Vás domluveny i wellness služ-
by: kurzy líčení, malování na dětské obličeje, 
vizážistické služby, masáže a další.
Kdo se letos nechce nudit, ať určitě sleduje 

www.camp-dolce.cz, Facebook CAMP DOLCE 
anebo se pravidelně jezdí informovat přímo 
k nám osobně.
Těší se na Vás team DOLCE – 7. NEJLEPŠÍ 
KEMP V ČR 2012
Akce na červen: Závody dračích lodí o putovní 
pohár města Trutnova - DRACI NA DOLCÍCH 
- 15.6. 2013, DOLCE FEST - 29.6. 2013

SEZÓNA se rozjela už i v Rekreačním areálu 
DOLCE u Trutnova

Čekali jsme dlouho, ale o to intenzivnější bude!

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2
www.zelvicka.webnode.cz

PRAVIDELNÝ PROVOZ V MK ŽELVIČKA
PONDĚLÍ
9 - 15 h VOLNÁ HERNA
10 - 11:30 h MANIPULACE S MIMINKY 

A MALÝMI DĚTMI 
 - na objednání
9:30 - 10:30 h CVIČENÍ PRO TĚHOTNÉ 

- na objednání
ÚTERÝ
9 – 15 h VOLNÁ HERNA
9 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 

1 - 1,5 ROKU
9:45 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 

1,5 - 2 ROKY
10:30 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 
 6 MĚSÍCŮ - 1 ROK
STŘEDA
9 - 15 h VOLNÁ HERNA
9:30 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 

OD 2 LET
ČTVRTEK
9 - 15 h VOLNÁ HERNA
9: 30 h HRAVÉ ZPÍVÁNÍ A TANEČKY 

- NOTIČKA
10:15 h VÝTVARNÁ DÍLNIČKA 
 - ŠIKULKY
10:30 h  STIMULACE DĚTÍ DO 

1 ROKU - na objednání
PÁTEK
9 - 15 h VOLNÁ HERNA
10 h CVIČENÍ NA ROZVOJ JEMNÉ 

MOTORIKY - ŠIKULKY

Jednorázové akce:
30. 4. ČARODĚJNICE SE ŽELVIČKOU
- tradiční akce v Buřtárně U Pěti Buků od 
17:30 h – na akci se prosím předem přihlaste
1. a 8. 5. STÁTNÍ SVÁTEK – ŽELVIČKA UZA-
VŘENA
15. 5. ODPOLEDNÍ HERNIČKA S POHÁDKOU 
– 16 – 18 h - pohádka od 17 h
16. a 30. 5. MUZIKOHRÁTKY V ŽELVIČCE 
– 9:30 - 10:30 h
24. 5. ZNAKOVÁNÍ SLYŠÍCÍCH BATOLAT 
– 9:30 – 11:30 h
29. 5. DĚTSKÝ DEN – PRINCEZNIČKA NA 
BÁLE …
Začátek od 9:30 h nebo od 16 h (přednost-
ně pro děti školkou povinné)
30. 5. MUZIKOHRÁTKY – také odpoledne 
od 16 h
BLEŠÍ TRH MAMINEK Z TRUTNOVSKÉHO 
BAZÁRKU – jednotlivé termíny najdete na 
stránkách Želvičky
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI 
DĚTMI 
- květen: PO 13. 5., 20. 5. a 27. 5. od 10 h
- kurz nejen pro nastávající rodiče, těhot-
ným ženám kurz hradí ZP!
STIMULACE KOJENCŮ (0 - 6 měsíců) – ter-
míny budou upřesněny
- na manipulace i stimulace se můžete při-
hlásit u lektorky kurzu Mgr. Ivy Bolehovské 
– brzla@seznam.cz nebo tel. 605 414 719

Podrobné informace k připravovaným ak-
cím najdete na stránkách www.zelvicka.
webnode.cz. Volné herny a pravidelný 
provoz zůstávají beze změny. Těším se na 
Vaši návštěvu.

Lenka Kuchařová, DiS.
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Zveme Vás na tradiční oslavu všech čaro-
dějnic, kterou jsme připravili společně se 
společenským centrem UFFO. Je určena 
především dětem. Sraz je v úterý 30. dub-
na 2013 ve 20.00 před Uffem, kde se za 
pomoci čarodějnic účastníci seřadí do lam-
pionového průvodu a vydají se na pochod 
přibližně ve 20.15. Průvod dopraví figurínu 
čarodějnice k SVČ Trutnov v ul. R. Frimla, 
kde pro ni bude připravena hranice. Nebu-
de chybět menší ohniště, kde budete mít 
možnost opéct si špekáčky. Děti se mohou 
zúčastnit tajemných soutěží v čaroděj-
ných brlozích, ve kterých se neztratí ani ti 
nejmenší. Letos přiletí jedna čarodějnice 
až z daleké Afriky! K příjemnému posezení 
a občerstvení bude hrát country skupina 
Jarní vánek. Těšit se můžete na malý čaro-
dějnický ohňostroj. Předpokládaný závěr 
programu ve 23.00 hod.

Typ Termín Místo Cena

Barevný týden Příměstský 1. turnus 1. –  4. 7. 2013
2. turnus  8. – 12. 7. 2013
3. turnus 19. – 23. 8. 2013

SVČ Trutnov    900,- Kč
1 100,- Kč
1 100,- Kč

Taneční škola Příměstský 1. turnus 22. – 26. 7. 2013
2. turnus 29. 7. – 2. 8. 2013

SVČ Trutnov 1 100,- Kč

Florbalový tábor Příměstský 5. – 9. 8. 2013 SVČ Trutnov 1 100,- Kč

Indiánské léto Pobytový 10. 8. – 24. 8. 2013 TZ Bokouš, 
Vlčkovice 
v Podkrkonoší

3 500,- Kč

3rd Basseball 
Camp

Soustředění - 
Rytíři Trutnov

29. 8 – 1. 9. 2013 SK Horní Staré 
Město Trutnov

   500,- Kč
Dvacátý ročník Mistrovství České republiky 
v mažoretkovém sportu byl zahájen kvalifi-
kačním kolem 23. března 2013 v Trutnově. 
Mažoretky ze SVČ Trutnov soutěžily v kategorii 
BATON a do semifinále postupují všechna naše 
družstva, Minirůžičky, Růžičky a Střepy, i obě só-
listky, Kateřina Jaklová a Alena Nováková. 
Hankův dům ve Dvoře Králové se o víkendu 
13. - 14. dubna 2013 naplnil malými taneční-
ky a tanečnicemi, účastníky taneční soutěže 
„Dvorská jednička“. Ze SVČ Trutnov se do 
Dvora Králové vypravila všechna družstva 
mažoretek a ve své kategorii získala tato 
místa: MiniRůžičky 2. místo, Růžičky 3. místo, 
Střepy 2. místo. V sólo formacích vybojovala 
Kateřina Jaklová 3. místo ve druhé kategorii 
a Alena Nováková získala ve třetí kategorii 
nádherné 1. místo. Všem soutěžícím gratulu-
jeme, děkujeme za skvělou reprezentaci SVČ 
Trutnov! Poděkování patří samozřejmě také 
jejich trenérkám, které odvedly skvělou práci!

středisko volného času, trutnov
informuje

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

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

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

Čarodějnice

Letní tábory

Úspěchy na soutěžích

Vstupne pro verejnost: 50,- Kc

Zacatek vzdy v 9.00 hod.



12 | Radniční listy | Městské noviny | duben 2013

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

pohledy do Minulosti

Určité společenské rozdíly po potlačení 
velké selské rebelie v roce 1775 mezi trut-
novskými občany přetrvávaly. Dne 27. led-
na odpovídá trutnovský purkmistr a rada 
města královskému podkomořímu ve věci 
stížnosti zdejšího hospodářského ředitele 
Johana Josefa Schneidera. Ten uvádí, že 
byl jednáním radnice odstrčen a uražen. 
Když sem byl povolán, musel celé tři ho-
diny čekat venku v hloučku prostých pod-
daných, než byl předvolán. Tímto jedná-
ním, že nedostal přednost, jak by měl mít, 
zmeškal potom vyřízení vlastních úředních 
záležitostí.

Trutnovští měšťané, kteří se cítili být v této 
době poddanými ohroženi ve svém posta-
vení, se jako vždy zapojili do řad jejich od-
půrců. Za necelý rok po povstání 1775 se 
obrátili na úřad podkomořího v záležitosti 
finančního vypořádání nákladů, zavině-
ných selským vzbouřením, ve výši 517 zla-
tých a 13 krejcarů. Nemohli se po 19 dnů 
zabývat vlastní řemeslnou činností. Ve dne 
v noci museli tenkrát patrolovat, hlídat 
bezpečnost města a i tím utrpěli finanční 
újmu. Svou ztrátu vyčíslili na 559 zlatých. 
Na úhradu uvedeného obnosu jim tenkrát 
přispěli místní židovští obchodníci, kteří 
se v této době zabývali prodejem tabáku 

a potaše (dřevěný popel, který se využíval 
při výrobě mýdla a skla), 60 zlatými a ná-
sledně ještě 38. 

Selské povstání v roce 1775 se znovu při-
pomnělo 10. června následujícího roku. 
Magistrát města Trutnova žádá podkomo-
řího, aby se vyjádřil k žádosti Magdaleny 
Zechtické, vdově po poštmistrovi a pri-
mátorovi Johanu Jiřím Zechtickém. Ten se 
v trutnovské historii připomíná také tím, 
že vedl seznam návštěvníků v lázních. Ty 
se nacházely na svahu pod dnešní chatou 
Vébrovkou a byly v provozu jenom v létě. 
Vdova Zechtická se nyní nachází ve velmi 
nuzných poměrech, musí se starat o sedm 
dětí. Primátor za selského povstání tělesně 
i duševně silně trpěl při bouřlivém jednání 
se vzbouřenci v Trutnově, kteří ho tenkrát 
donutili i k potupné jízdě na dřevěném 
oslu a hrozili mu dokonce i defenestrací. 
Tehdejší dramatickou situaci připomněl za 
70 let nato v roce 1847 trutnovský literát 
Uffo Horn v knize Selský osel. „Jízda na 
oslu byla nejen bolestivá, ale hlavně šlo 
o hanbu. Vždyť s jejich počestnými a váže-
nými manželkami se budou veselit podna-
pilí sedláci! K dovršení zkázy se za okny ob-
jevila jasná záře, a když se radní podívali, 
spatřili nezvyklé divadlo: selský osel hořel 

jasným plamenem. Rozjařený dav jej spálil 
na znamení svobody.“ 

Předčasný odchod purkmistra Zechtické-
ho ze světa byl těmito událostmi jistě silně 
ovlivněn, i když už předtím byl nějaký čas 
nemocen. Po sobě zanechal hodně dluhů, 
z provozování poštmistrovské činnosti roz-
hodně nezbohatl. Jejich splácení pohltilo 
nakonec i největší část majetku jeho ženy. 
Po smrti manžela její početné rodině tak na 
živobytí zbývalo jen málo. Její tvrzení, že při 
kozáckém vpádu do Trutnova v roce 1762 
přišla o majetek, nemůže ani ona, ani měs-
to hodnověrně doložit. Kozáci se v Trutno-
vě objevili v době, kdy car Petr III. nečekaně 
uzavřel spojenectví s Pruskem. Sám se stal 
nakonec obětí spiknutí. Na jeho smrti se po-
dílela následná carevna Kateřina.
Při zmíněném kozáckém nájezdu v roce 
1762 nezůstal ušetřen ani jediný trutnovský 
občan. Zdá se ale málo pravděpodobné, že 
by primátor přišel o všechen majetek. Stej-
ně tak není doložené, že tenkrát na upoko-
jení kozáků městu zapůjčil 500 zlatých, když 
Trutnovu hrozilo vypálení. Městská rada se 
dotazuje, zda je možné z obecní kasy tyto 
peníze rodině vrátit a cestou milosti jí vypo-
moci důchodem.

Antonín Just

sport

Průmyslováci z Trutnova 
vyšplhali na Everest 
ve světovém rekordu
Dne 25. 3. 2013 ustanovili žáci Střední prů-
myslové školy, Školní 101, Trutnov, nový 
světový rekord ve šplhu do výšky nejvyšší 
hory světa. Současně vytvořili i český re-
kord a oficiálně se zapsali do České knihy 
rekordů, kterou spravuje Agentura Dobrý 
den z Pelhřimova.
Při rekordním pokusu museli žáci štafeto-
vým způsobem zdolat celkové převýšení 
8 848 metrů. Šplhalo se s přírazem nohou 
pouze na jedné 5 metrů dlouhé tyči. Aby 
bylo dosaženo požadované výšky, bylo 
nutné vyšplhat bez dvou metrů celkem 
1770krát. Při počtu 94 účastníků čekalo 
na každého přibližně 19 opakování. Jedno 
opakování trvalo průměrně 10,3 sekundy. 
Žáci na Everest pouze nevylezli, ale také 
zdolali odpovídající vzdálenost směrem 
dolů, čemuž odpovídá fantastických 17 696 
výškových metrů. Nejpodstatnějším úda-
jem je dosažený celkový čas rekordního 
pokusu, který má hodnotu 5 hodin 4 minu-
ty a 4 sekundy. Komisař z Agentury Dobrý 
den, který dohlížel na regulérnost pokusu, 
potvrdil skutečnost, že tento sportovní vý-
kon bude oficiálně zapsán do České knihy 
rekordů. Dle dostupných informací ustano-
vili průmyslováci i nový rekord světový. 

Sportovní uznání a pochvalu zaslouží všich-
ni žáci, kteří se podíleli na vytvoření rekord-
ního zápisu. Poděkování patří sponzorům, 
kteří akci podpořili finančně a materiálně. 

Text: Petr Karajanis 
Foto: Luděk Dušek

Turistický pochod 
Za trutnovským drakem 2013

Klub českých turistů, odbor Trutnov, po-
řádá v sobotu dne 25.5. 2013 31. ročník 
pochodu Za trutnovským drakem. Pro pří-
znivce turistiky jsou připraveny trasy cyklo 
i pěší a speciální dětská trasa s ukonče-
ním na vrchu Gablenz. Start všech tras je 
z internátu SLŠ v Lužické ulici od 6.00 do 
10.00 hod. Bližší informace a trasy jsou 
umístěny na webu: www.kcttrutnov.com.

BRIDŽOVÝ KLUB TRUTNOV 
– zpráva o III. lize
V lednovém čísle Trutnovinek byl zveřejněn 
článek o Bridžovém klubu Trutnov. Zmínka 
byla i o cílech klubu, kde byl jako krátkodobý 
cíl vytčen postup do druhé ligy družstev. 
Přebor družstev je v České republice organi-
zován na třech úrovních. První i druhou ligu 
hraje vždy 10 mužstev, třetí liga je otevřená. 
Třetí liga mívá podle počtu přihlášených druž-
stev obvykle dvě části – českou a moravskou. 
Ve dnech 12. a 13. ledna 2013 končily zápa-
sy základních částí. Trutnov se v Praze utkal 
s týmem Seno (vyhrál 20:10) a s Českými Bu-
dějovicemi, které porazil 25:2. Pro ilustraci 
– remíza znamená výsledek 15:15. Trutnov byl 
v české skupině první, na druhém místě byl 
tým Seno. Z moravské části do finále postou-
pily dva týmy z Uherského Hradiště: Pomocné 
družstvo a Děvčice. 
Ve dnech 9. a 10. března se všechny čtyři týmy 
utkaly ve finále v Praze. Trutnov vyhrál všech-
ny tři zápasy – porazil Seno 25:2, Pomocné 
družstvo 20:10 a Děvčice po dramatickém 
průběhu 16:14. Svým vítězstvím si zajistil pří-
mý postup do II. ligy na sezonu 2013/2014, 
druhý a třetí v pořadí bude hrát baráž se se-
stupujícími z II. ligy. 
Členové bridžového klubu v Trutnově rádi za-
školí nové zájemce, navštivte salonek restaurace 
U Kopeckých kdykoliv ve čtvrtek od 17 hodin. 
Kontakt: jan.ertner@volny.cz, tel. 606 691 468.

Jan Ertner 
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Vambereckého lvíčka, závodů ve sportov-
ním karate, se v sobotu 30. 3. 2013 zúčast-
nilo osm závodníků Sportovního klubu 
bojových umění Trutnov. Soutěž je tradič-
ně koncipována tak, aby mohli zkušenosti 
sbírat i začínající karatisté. Startovali pou-
ze mladší a starší žáci, navíc byla utvořena 
kategorie uzavřená pouze pro začátečnic-
ké bílé a žluté pásy. Začínající tak mohli 
startovat v ní, současně pak v kategorii 
otevřené pro všechny pásy nazvané open.
V nabité soutěži kata (sestavy karate simu-
lující stínový boj s imaginárním nepřítelem) 
7 - 9 let pro 8. a 7. kyu se z našich mladších 
žáků nejlépe dařilo Jakubovi Černému, 
který hladce prošel prvními třemi koly po-
každé se skóre 3:0, prohrál až ve čtvrtém 
kole. Darek Zieminski první dvě kola rov-
něž soupeře porážel pokaždé 3:0, v třetím 
kole vypadl s vítězem soutěže s výsledkem 
1:2, toho ovšem Darek následně vyřadil v 
druhém kole kategorie open s opačným 
skóre 2:1.
V kata open starších žáků se po notném 
taktizování, kdy jakou sestavu nasadit, po-
tkali v souboji o třetí místo naši Dominik 

Majera a Marek Šípek, oba nasadili mis-
trovskou kata. Dominik s kata Kanku dai 
porazil Marka s kata Basai dai, a odvezl si 
tak domů bronzovou medaili. Matěj Čer-
ný na druhé straně pavouka svůj souboj o 
druhé třetí místo s mistrovskou kata Jion 
bohužel prohrál.
V soutěži kumite (volný zápas) z našich nej-
více zazářil Marek Šípek, který se probojo-
val až do finále, kde s o hlavu větším soupe-
řem udržel stav 0:0 a následně prohrál na 
praporky v poměru 2:3. Markovi tak těsně 
unikla zlatá medaile a nezbylo než spoko-
jit se se stříbrem. Jak zmíněný Marek, tak 
Ondřej Maňhal předvedli schopnost bránit 
se větším a těžším soupeřům a následně 
přecházet do rychlých a razantních pro-
tiútoků. Jejich hmotností kategorie totiž 
byly sloučeny s kategoriemi vyššími, a zá-
pasy tak často připomínaly utkání Davida 
s Goliášem. Jako trenér prohraných zápa-
sů sloučených kategorií nelituji a všechny 
zúčastněné chlapce a jedno děvče za jejich 
výkony na Vambereckém lvíčku chválím.

Tomáš Vaněk

Dne 6. – 7. 4. 2013 hostilo město Podivín 
Mistrovství České a Slovenské republiky 
v silovém trojboji. Závodů se zúčastnilo 
na 120 závodníků z 30 oddílů České a Slo-
venské republiky. Za trutnovský oddíl TJ 
Powerlifting Trutnov nastoupilo 18 závod-
níků, kteří soutěžili v různých věkových 
a váhových kategoriích. 
V sobotu probíhala soutěž v kategorii Raw 
(bez drezů), kde se představilo 13 trutnov-
ských závodníků:
Veronika Zámečníková, Jakub Holomíček, 
Ladislav Škop, Richard Novotný, Denis Hof-
man, Lukáš Marvan, Tomáš Kalenský, Lukáš 
Jiruška, František Tesařík, Jan Marsch, Jan 
Vítek, Vladimír Šlesinger, Jaromír Mizera.
V neděli nastoupili závodníci v kategorii 
Equip (ve drezech): Pavel Kříž, Martin Hur-
dálek, Lukáš Jiruška, Pavel Hurdálek, Libor 
Hurdálek.
Třem trutnovským závodníkům se podařilo 
obsadit medailové pozice v absolutce bez 
rozdílů vah: Jakub Holomíček, 3. místo, ju-

nioři raw, který nazvedal v trojboji 512,5 kg, 
František Tesařík, 3. místo, muži raw, zvlá-
dl úctyhodných 780 kg, Martin Hurdálek, 
2. místo, muži equip, celkem 815 kg.
O úspěchu našich závodníků svědčí i 2. mís-
to v pořadí oddílů. 1. místo obsadil nejú-
spěšnější oddíl Slovenské republiky KST 
a Matej Bardějov. 
Kompletní výsledky naleznete na www.
powerliftingczech.cz
Děkujeme členům TJ Powerlifting Trutnov 
za reprezentaci města a gratulujeme k do-
saženým výsledkům. V současné době se 
závodníci připravují na Mistrovství Evropy, 
které proběhne koncem května v srbském 
městě Knjazevac. Do nominace ČR byli za-
řazení tři závodníci z Trutnova. Libor Hur-
dálek, Pavel Hurdálek a Vladimír Šlesingr. 
Pro Martina Hurdálka je prozatím účast na 
ME nejasná vzhledem ke zranění z uvede-
ného mistrovství v Podivíně.

-mh-

Vamberecký lvíček - závody karate

Mistrovství České a Slovenské republiky v silovém trojboji

VC Trutnova v curlingu vozíčkářů
23. - 24. 3. 2013

Turnaj v curlingu vozíčkářů proběhl za mra-
zivého počasí. Odehrála se celkem tři kola 
zápasů, po kterých se sečetly výsledky, a vítě-
zem 9. ročníku turnaje se stal tým SC JÚ Praha 
– A. Kompletní výsledky najdete na stránkách 
www.curling1kck.cz 
Chtěl bych poděkovat sponzorům turnaje, 
poslanci Parlamentu ČR Robinu Böhnischo-
vi a trutnovské ČSSD. Dále hlavnímu ledaři 
ze sportovního klubu 1. KCK Jirkovi Lubino-
vi, který připravil ledovou plochu na hraní, 
a dobrovolníkům z Charity Trutnov za pomoc 
s organizací turnaje. 
Všem, kteří turnaj podpořili, děkuje SK Nové 
Město nad Metují a předseda sekce curlingu 
Radek Pokorný. 

Basketbalistky připravily 
trénink pro kamarády 
ze stacionáře 
Velmi příjemné odpoledne strávily basketba-
listky Kary Trutnov se svými novými kamarády 
ze Stacionáře pro zdravotně oslabené a těles-
ně postižené Trutnov ve sportovní hale ZŠ Ko-
menského. Ti nejprve navštívili utkání Ženské 
basketbalové ligy s mistrem ZVVZ USK Praha, 
aby si o několik dnů později sami vyzkoušeli, 
jaké to je ovládat oranžový míč.
Ligové hráčky připravily pro klienty denního 
stacionáře speciální trénink, při kterém si spo-
lečně zasportovali, vyzkoušeli si samozřejmě 
i basketbal a dobře se u toho pobavili. Celé 
setkání probíhalo ve velice příjemné a obou-
stranně milé a přátelské atmosféře a po před-
chozí návštěvě týmu Kary na vánoční besídce 
rozhodně nebylo poslední.
Ladislav Juna ze stacionáře k povedené akci 
sdělil: „Na setkání s ligovými hráčkami jsme se 
moc těšili. Připravily si pro nás mnoho zajíma-
vých sportovních disciplín a soutěží, vyzkoušeli 
jsme si i basketbalové činnosti. Našim kama-
rádkám z basketu i vedení klubu moc děkuje-
me za příjemně strávené odpoledne. Moc jsme 
si to užili. Na oplátku jsme trutnovský ligový 
tým pozvali na setkání na zahradu stacionáře, 
kde si i my pro ně připravíme překvapení. Dě-
kujeme!“ Manažer Kary Trutnov Jan Braun do-
plnil: „Spokojenost a nadšení přátel ze stacio-
náře, z nichž někteří ani nechtěli z haly odejít, 
nás velmi potěšilo. Akce se hodně líbila i našim 
holkám, které se na společný trénink svědomi-
tě připravily. Bylo to prima odpoledne.“ 

-bk-

Tým Kara Trutnov byl vyhlášen 
nejúspěšnějším sportovním 
kolektivem kraje
Tak to je velká pocta! Basketbalistky Kary 
Trutnov byly vyhlášeny nejúspěšnějším spor-
tovním kolektivem Královéhradeckého kraje 
za rok 2012. Ocenění předával hejtman Krá-
lovéhradeckého kraje Lubomír Franc. Hráčky 
Kary Trutnov vyhrály v roce 2012 Středoevrop-
skou ligu, v níž dokázaly pokořit mimo jiné 
mistrovské celky Německa, Rumunska a Ra-
kouska. V dalších mezinárodních střetnutích 
se pak potkaly rovněž s mistry Francie a Ma-
ďarska, s nimiž sice prohrály, ale jen těsně ve 
vyrovnaných zápasech. Vyzdvihnout je nutné 
utkání se slavným francouzským šampionem 
Bourges, třetím nejlepším týmem letošní Eu-
roligy. Trutnov s ním vyhrál první poločas, 
nakonec prohrál jen o tři body 71:74, přitom 
za Bourges hrály francouzské reprezentantky 
v čele s nejlepší hráčkou Evropy 2012 Céline 
Dumerc. Trutnovské basketbalistky byly rov-
něž vyhodnoceny nejlepším sportovním ko-
lektivem města Trutnova. 

-bk-

ReBels team pořádá letní 
taneční camp 2013 
ReBels team Trutnov pořádá letní taneč-
ní camp 2013 v Bílé Třemešné ve dnech 
10. - 18.8. 2013. Cena campu 3 700,- Kč. Na ta-
nečním campu jsou přítomni nejlepší trenéři 
(mistři ČR) v oblasti zumby, hip hopu, dívčích 
formací. V ceně je zahrnuto ubytování, plná 
penze, pitný režim po celý den, vstupné na 
koupaliště, ZOO, lektorné apod. Během lekcí 
je pro děti zajištěn doprovodný program, hry 
a soutěže o ceny. Věk dětí 6 - 20 let. Informa-
ce na tel. 725 960 971, www.rebelsteam.cz.
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Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 814 655

„Než oschnou skály“

Sportovní areál Na Nivách nabízí dva ricoche-
tové kurty, pronájem tělocvičny, DOJO, občer-
stvení, ale i horolezeckou stěnu …
Horolezectví je adrenalinový sport, který 
v dnešní době zahrnuje tak širokou škálu od-
větví, že nelze úplně přesně definovat daný 
pojem. Odvětví horolezectví mají společného 
snad jen podobné pohyby při postupu ve ver-
tikálním terénu. My si ale přiblížíme lezení na 
umělé stěně, neboli halové lezení.
Lezení na umělých stěnách prožívá v posled-
ní době velký rozmach. Nové stěny vyrůstají 
jako houby po dešti. Z původně tréninkové 
metody výkonnostních lezců se stala široce 
oblíbená činnost pro mnoho lidí ve městech. 
Umělá stěna se dnes stala něčím jiným než 
místem k tréninku pro těžké cesty na skalách. 
Široká veřejnost využívá umělé stěny k rekre-
ačnímu sportu, zábavě a fitness aktivitě. V ob-
dobí zimy či nepříznivého počasí je to ideální 
doplněk pro všechny lezce, kteří chtějí vylep-
šit svoji techniku lezení.
Chyty na umělých stěnách jsou směsí sádry, 
pryskyřice, písku, barvy, polyesteru a jejich tvar 
je pouze na kreativitě výrobce. To samé se dá 
říci i o technologii umělých stěn. Konstrukce 
tvoří většinou svařovaná ocel nebo trámy. Ob-
ložení stěny je vytvořeno z OSB desek, palubek 
nebo betonu. Komponenty jsou opatřeny na-
rážecími maticemi pro uchycení chytů.
Areál Na Nivách má před sebou ještě hodně prá-
ce, ale základ je vynikající - tvar místnosti připo-
mínající jeskyni má v sobě veliký potenciál. 
Aktuální informace o areálu naleznete na we-
bových stránkách http://www.sportoviste-trut-
nov.cz/. Sledujte aktuální dění na Facebooku. 
Provozní doba horolezecké stěny
Pondělí – Pátek: 09:00 – 12:00 hod., 
15:00 – 20:30 hod.
Sobota – Neděle: 09:00 – 18:30 hod.

MEBYS Trutnov s.r.o.
informuje

Sledujte aktuální informace, videa, fotky a získejte větší přehled i ze zákulisí správy sportovišť. 
Buďte on-line a staňte se přáteli sportoviště-trutnov na facebooku.

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

Zaměstnanci a zařízení krytého bazénu 
jsou Vám před pravidelnou letní odstávkou 
stále k dispozici. Kromě plavání a koupání v 
bazénech nabízíme „jarní základ“ v turbo-

soláriu a příjemnou jarní relaxaci ve vířivce 
či našich saunách. I když je venku již pří-
jemně, zdravotní aspekt saunování by měl 
lákat i v jarních měsících, kdy je třeba po 
dlouhé zimě relaxovat a očistit organismus. 
Sauna též u zdravých osob příznivě působí 
na srdečné-cévní, dýchací a lymfatický sys-
tém a je základem otužování. Saunování 
by mělo být pravidelné, minimálně 1 týdně 
(zdravotně oslabení po konzultaci s léka-
řem). Proto neváhejte a přijďte udělat něco 
pro své zdraví. 

Základní provozní doba krytého bazénu pro veřejnost:

Pondělí 5.45 – 13.00

13.00 – 14.00 důchodci 
14.00 – 16.00
18.00 – 19.00
19.00 – 20.00 Aquarobic

Úterý 5.45 – 13.00
14.00 – 17.00
19.00 – 21.00

Středa 5.45 – 13.00
14.00 – 15.00 důchodci
15.00 – 16.30
19.00 – 21.00

Čtvrtek 5.45 – 13.00
14.00 – 17.00
19.00 – 21.00

Pátek 5.45 – 13.00
12.30 – 13.30 cvičení seniorů
13.00 – 17.00
19.00 – 21.00

Sobota 10.00 – 11.00 plav. těhotných 11.00 – 20.00

Neděle 9.00 – 10.00 Nudi 10.00 – 18.00

Změny v provozu:

den
datum

důvod změny 
provozních hodin

čas určený 
pro veřejnost

čas určený 
pro veřejnost

středa
1.5. 
a 8.5. 2013

Státní svátek
  9.00 – 14.00   
14.00 – 15.00 důchodci
15.00 – 16.30, 18.00 -21.00

Sauna+fitness
+solárium+vířivka

beze změn

sobota
25.5. 2013

Krajské přebory 
žactva

ZAVŘENO
Sauna+fitness

+solárium 
beze změn

neděle
26.5. 2013

Krajské přebory 
žactva

14.00 – 18.00
Sauna+fitness

+solárium 
beze změn

Více informací o provozu krytého bazénu naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz 

LETNÍ KOUPALIŠTĚ
Na Lukách 461, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 817 100, 499 816 888

Letní koupaliště se pomalu probouzí ze 
zimního spánku a veškeré potřebné práce 
k zajištění bezproblémového letního pro-
vozu jsou již v plném proudu.  

V příštích RL přineseme důležité informace 
a přibližné datum zahájení provozu.

Více informací o provozu koupaliště nalez-
nete na www.sportoviste-trutnov.cz 
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

ODDÍLY
           JUDO 

Samurajská katana Jičín 
Velmi úspěšné bylo pro trutnovské judistické 
naděje první kolo Samurajské katany, které 
se konalo v neděli 31.3. v Jičíně. Deset závod-
níků a devět medailových pozic je bilance 
tohoto turnaje pro trutnovské barvy. Kotě: 
Martin Jedlička 05 - druhé místo. Mláďata: 
Radek Gottwald 04 - první místo. Jiří Erben 
04 - třetí místo. Eva Krákorová 04 – vybrala si 
nováčkovskou daň a neprosadila se. Jan Lisý 
03 - první místo. Tobiáš Chmelík 03 - první 
místo. Matěj Krčmář 03 - druhé místo. Ma-
touš Pražák 03 - druhé místo. Petr Joudal 03 
- druhé místo. Vojtěch Vach 03 - třetí místo.
MČR juniorů v Jičíně 
V sobotu 6.4. se konalo v Jičíně MČR junio-
rů v judu. Z našeho oddílu se zúčastnil do-
rostenec Tomáš Valenta. Nastoupil ve váze 
do 90 kg, kde bylo 11 závodníků. V prvním 
kole těsně prohrál s budoucím finalistou 
z Nového Bydžova. V opravách zvítězil nad 
Kozákem z Brna. O postup do bojů o 3. mís-
to prohrál se zkušeným Stefanidisem z Mo-
helnice, a umístil se tak na děleném 7. mís-
tě. Pro Tomáše to byly cenné zkušenosti.

           VOLEJBAL

Po více jak 15 letech se ženám Lokomotivy 
Trutnov podařilo zvítězit v krajské soutěži 
ve volejbale žen, za celou sezónu prohrály 
pouze 4 zápasy z 36. Zaslouženě si vybo-
jovaly možnost postupu do kvalifikace do 
II. ligy. S ohledem na finanční a časovou 
náročnost II. ligy se nakonec ženy rozhodly 
přenechat účast v bojích o postup do vyšší 
soutěže družstvu, které skončilo na 2. mís-
tě se ztrátou 5 bodů. 

           MUAY-THAI

Jakub Klauda (HIGHLANDERS Muay-Thai 
TJ Loko Trutnov) se s trenérem Radkem 
Horákem 6.4. 2013 účastnil mezinárodního 
galavečera, kde proti sobě nastoupil výběr 
české a německé reprezentace. Celý večer 
probíhal v multifunkční „Niederlausitz 
Halle“, která pojala úctyhodných 1 500 di-
váků. Jakub bojoval dle pravidel K-1 na 
3x3 min. a nestál proti němu nikdo jiný 
než Femi Dadzie, který se může pochlubit 
několika mezinárodními tituly a 31 profe-
sionálními zápasy. Více info naleznete na 
www.lokotrutnov.cz/oddily/muay-thai

           ZUMBA

Oddíl Zumby informuje, že v květnu pro-
běhnou ze zdravotních důvodů posled-
ní dvě hodiny ZUMBY, a to ve středu 1.5 
a v pondělí 6.5. 2013 v tělocvičně Na Ni-
vách. Rozlučková taneční „RETRO“ party 
proběhne 27.4. 2013 od 10.00 hod. v tělo-
cvičně Na Nivách. Všichni jste vítáni.

           KUŽELKY

Petr Holý v síni slávy
Nejvyšší vyznamenání, jaké lze dosáhnout 
v českém kuželkářském sportu, získal Trut-
novák Petr Holý. Na slavnostním vyhláše-
ní Nejlepšího kuželkáře roku v Třebíči byl 
uveden do Síně slávy. Na stejné akci byl při 
příležitosti životního jubilea (50 let) za zá-
sluhy v tomto sportu oceněn i jeho kolega 
z oddílu Lokomotivy Ivan Kulich.

           ATLETIKA

Není důležité zvítězit, ale zúčastnit se …  
Běhání pro zdraví a dobrou náladu - běhá-
ní pro dobrou věc 
Přijďte na stadion ve středu 8. května 2013 
od 15 do 18 hodin. Proběhněte se po novém 
stadionu, popřípadě v jeho okolí na libovol-
ně dlouhé trati, dle svých schopností. Dob-
rovolným startovným přispějete na dobrou 
věc – na Stacionář pro zdravotně oslabené 
a tělesně postižené Trutnov. Zveme pracov-
ní kolektivy, školní skupiny, sportovní oddíly 
a rodiny. Na startu rádi přivítáme i vozíčkáře 
a ostatní jednotlivce. Dále vás zveme v pátek 
10. 5. v době od 13 do 15 hodin na trénink 
skoku vysokého, kde si můžete vyzkoušet 
své dovednosti, a na veřejné rozběhy 60 m 
a 100 m (elektronická časomíra) „Hledá se 
nový Bolt“ od 17.45 hod. Srdečně se na vás 
těší výbor oddílu atletiky a organizační vý-
bor Mezinárodního běžeckého desetiboje. 
Ředitel organizačního výboru Petr Musil.

           PLAVÁNÍ

Plavkyně zdárně testovaly vytrvalost 
v Plzni, jedna vyhrávala v Olomouci
Úspěšné, v opačných koutech republiky, 
byly plavkyně trutnovského oddílu o uply-
nulém závodním víkendu. Trojice Martina 
Elhenická, Kateřina Holubová a Barbora 
Suková dobyly stupně vítězů na meziná-
rodním mítinku Plzeňský vytrvalec. Zatím-
co Aneta Pechancová vyhrála čtyři z pěti 
disciplín na Velké ceně Olomouce.
V západočeské padesátce na Slovanech se 
plavaly jako hlavní závody 800 a 1500 metrů 
volný způsob. Výsledky těchto dvou kraulař-
ských disciplín se sečetly a vznikl přehled nej-
lepších vytrvalců. V tom se objevila tři jména 
Trutnovaček. Mezi ženami se na stříbrné 
pozici umístila Martina Elhenická, i přestože 
závod na 1500 metrů vyhrála. O prvenství ji 
připravil nepovedený závod na 800 metrů. 
No, nepovedený. Skončila třetí.

28. ročník příměstského 
sportovního tábora 
„Léto s Lokomotivou“

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trut-
nov pořádá pro děti z Trutnova a okolí 
již 28. ročník sportovního příměstského 
tábora „Léto s Lokomotivou“. Termíny 
tábora: I. běh 19. 8. – 23. 8. 2013, II. běh 
26. 8. – 30. 8. 2013. Bližší informace o tábo-
ru naleznete na: www.lokotrutnov.cz nebo 
na tel. 603 383 285.

13. ročník „Letního 
sportovního tábora“
Plavecká škola, plavecký oddíl, TĚLOVÝ-
CHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV, 
o.s., pořádají v termínu 3. – 10. 8. 2013 tra-
diční „Letní sportovní tábor“ plný sportu, her 
a zábavy. 
Místo konání: autokemp Orlice, 517 41 Koste-
lec nad Orlicí, www.autokemp.lodkyorlice.cz
Ubytování: 4lůžkové chatky
Strava: plná penze, celodenní pitný režim 
Cena: 2 990,- Kč
Doprava: vlastní 
Sraz: 3.8. 2013 13.00 – 15.00 hod. v autokem-
pu Orlice
Přihlášky: přihlášku pošlete nejpozději do 
20. června 2013, e-mail: davidova@lokotrut-
nov.cz nebo na adresu: Krytý bazén, Na Lu-
kách, 541 01 Trutnov. Přihláška ke stažení na 
internetu nebo v kanceláři plavecké školy. 
Bližší informace: Lenka Davidová, 
tel.: 603 183 650, www.lokotrutnov.cz.
Cena zahrnuje: ubytování, plná penze, ve-
doucí z řad zkušených instruktorek PŠ, celo-
denní výlet, sportoviště, koupání, sportovní 
náčiní, táborové tričko, pojištění.
Zaměření tábora: zvýšení fyzické kondice, 
tradiční i netradiční sportovní hry, plavání, 
táborový víceboj, táborák, diskotéka.
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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

Nabídka psů z útulku
06-131. pes, kříženec ohař, stáří cca 9 let
08-170. pes, kříženec NO, stáří cca 8 let
08-195. pes, kříženec, stáří cca 10 let
09-020. pes, kříženec stáří cca 6 let
09-123. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
10-059. pes, kříženec, stáří cca 9 let
10-083. pes, pitbull, stáří cca 4 roky
10-098. pes, kříženec, stáří cca 8 let
10-102. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
11-144. fena, angl. kokr, stáří cca 8 let
12-009. fena, kříženec, stáří cca 10 let
12-016. pes, kříženec, stáří cca 5 let
12-071. pes, kříženec NO, stáří cca 4 roky
12-118. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
12-159. pes kříženec, stáří cca 4 měsíce
13-001. pes, kříženec belg. ovčák, stáří 1 rok
13-009. fena, kříženec, stáří cca 2 roky
13-011. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
13-019. pes, kříženec, stáří cca 3 roky
13-022. pes, kříženec NO, stáří cca 1 rok
13-025. pes, kříženec NO, stáří cca 3 roky
13-028. fenka, kříženec, stáří cca 5 měsíců
13-030. fena, kříženec, stáří cca 1 rok
13-035. fena, labrador, stáří cca 7 let
13-038. pes, kříženec, stáří cca 10 měsíců

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kom-
binovanou vakcinací, odčerveni a prohléd-
nuti veterinárním lékařem. Noví majitelé 
po zaplacení poplatku 500,- Kč dostanou 
i očkovací průkaz a jsou po dobu tří let 
osvobozeni od placení poplatku ze psa.

V případě nalezení opuštěného nebo za-
toulaného psa na území Města Trutnova 
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 Ko-
merční banky v Trutnově.

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


