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Fotoohlédnutí za trutnovskými dračími slavnostmi 
Už ho nesou! 2013 objektivem Miloše Šálka

Radniční listy
M Ě S T S k É  n o V I n Y  T r U T n o V A

CHCETE SNÍŽIT NÁKLADY NA 
DOMÁCNOST? 
MĚSTO TRUTNOV PRO VÁS 
ZAJISTÍ PŘÍLEŽITOST SNÍŽIT 
NÁKLADY NA ELEKTRICKOU 
ENERGII A ZEMNÍ PLYN.

Město Trutnov již dva roky odebírá elektric-
kou energii za cenu vysoutěženou na Česko-
moravské komoditní burze Kladno, a to jak 
pro městský úřad, tak i pro veškeré organi-
zace města. Dosahuje díky tomu výrazné 
finanční úspory a má tak se sdružením po-
ptávky a s využitím elektronické formy výbě-
rového řízení velice dobré zkušenosti. 

V současné době se městu otevřela možnost 
zprostředkovat tuto službu i pro občany, or-
ganizace i bytová sdružení a firmy, a proto-
že vnímá jejich potřeby, chce jim tímto způ-
sobem pomoci snížit náklady na energie, 
které jsou čím dál vyšší. Síla každého klienta 
je v tom, jak velký objem zakázky dodava-
telům na trhu nabízí. Čím větší je poptávka, 
tím lepší ceny samozřejmě mohou dodava-
telé nabídnout. 

Přihlásit se mohou jednotlivé domácnosti, 
drobní podnikatelé i bytová sdružení. Zpro-
středkovatelská firma je pak všechny sdruží, 
stanoví přesné podmínky, které musejí do-
davatelé dodržet, a osloví všechny dodava-
tele energií na trhu, aby o „balík“ zákaz-
níků soutěžili v on-line elektronické aukci. 
Je to výhodné jak pro přihlášené zájemce, 
tak pro samotné dodavatele – mohou tak 
získat nové zákazníky, k nimž by se jinak ne-
dostali. Pro dodavatele je zajímavé vysoutě-
žit větší objemy budoucích dodávek, nikoliv 
jednotlivé malé spotřebitele, jinými slovy 
čím více domácností a dalších klientů se do 
projektu zapojí, tím nižší cena se vysoutěží.

Pro občany i právnické osoby je tato služ-
ba zcela ZDARMA. Zprostředkovatelské 
firmě neplatí za zprostředkování e-Aukce 
ani město – aukční poplatek zaplatí firmě 
po ukončení aukce dodavatel, jenž e-Aukci 
vyhraje.

Pokud by cena vysoutěžená v e-Aukci byla 
vyšší, než je stávající cena pro daného kli-
enta, klient není povinen uzavírat smlouvu 
s novým dodavatelem.

Pro zapojení do aukce je třeba, aby zájemci 
podepsali smlouvu se zprostředkovatelskou 
firmou. Tato smlouva je bezúplatná a defi-
nuje práva a povinnosti obou stran. Kromě 
toho zájemce předá pouze kopii své smlou-
vy se stávajícím dodavatelem elektřiny či 
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MEBYS Trutnov s.r.o.
vypisuje výběrové řízení na pozici:
Účetní – asistentka ředitele

Požadujeme: 
- minimálně SŠ vzdělání,
- dobrou znalost účetní a daňové problematiky,
- praxi v podvojném účetnictví minimálně 3 roky,
- profesionální vystupování, komunikativnost, 

preciznost, ochotu učit se novým věcem, 
 flexibilitu,
- dobrou znalost práce s MS Office,
- čistý trestní rejstřík.

Náplň práce:
- zodpovědnost za zpracování a vedení komplet-

ních účetních agend podle platných směrnic
- daňová evidence, mzdy, DPH, všechny typy přizná-

ní, výkazy, majetek, příprava účetních závěrek
- kontrola správnosti provedených účetních ope-

rací dle předpisů
- vedení agendy ředitele společnosti, sjednávání 

schůzek, plánování času, dokončování předa-
ných úkolů

Nabízíme:
- zázemí ekonomicky silné a stabilní společnosti
- samostatnou a zodpovědnou práci
- platové ohodnocení v souladu s profilem pozice

Pokud máte o uvedenou pozici zájem, zašlete 
svůj strukturovaný životopis na: 
linhartova@mebys.cz.
Pokud postoupíte do výběrového řízení, bu-
deme Vás do 14 dnů kontaktovat s pozváním 
k osobnímu pohovoru. Pokud kontaktován/a 
nebudete, do výběrového řízení jste bohužel 
nepostoupil/a.
Uzávěrka přihlášek: 30.6. 2013
Nástup: 1.9. 2013

Fotoohlédnutí za trutnovskými 
dračími slavnostmi Už ho nesou! 
2013 objektivem Miloše Šálka
Více na www.trutnovmestodraka.cz

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

ČERVEN
Hradec Králové
1. 6. 2013 - 11. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO 
FESTIVALU WORLD MUSIC NA JEDNOM BŘEHU
http://www.najednombrehu.cz
7. – 9. 6. 2013 - FOLKLÓRNÍ FESTIVAL PARDU-
BICE – HRADEC KRÁLOVÉ 
http://www.folklornifestival.cz 
11. – 12. 6. 2013 - ENTRÉE K TANCI
XVII. ročník festivalu taneční a pohybové 
tvorby.
http://www.adalbertinum.cz, http://www.ic-hk.cz
19. 6. – 7. 9. 2013 - VÝCHODOČESKÝ VÝTVAR-
NÝ SALON HRADEC KRÁLOVÉ
http://www.uvuhk.cz

Jaroměř
1. – 2. 6. 2013 - FINÁLE MČR V MAŽORETKO-
VÉM SPORTU
http://www.ddmklic.cz
8. 6. 2013 - SETKÁNÍ V TRÁVĚ
12. ročník tradičního „loučení se sezónou“ 
v prostorách Masarykových sadů v Jaroměři 
s pestrým kulturním programem a bohatým 
občerstvením, pro děti i dospělé. 
http://www.divadlojaromer.cz

Dvůr Králové nad Labem
15. – 16. 6. 2013 - TRADIČNÍ POUŤ V KUKSU 
http://www.kuks.cz
22. – 23. 6. 2013 - KRÁLOVÉDVORSKÝ OKRUH
Závod historických závodních motocyklů 
a sidecarů. Královédvorský okruh o cenu 
Františka Šťastného vede původním měst-
ským okruhem z 50. let 20. století. 
http://www.old-racing.cz
29. 6. – 13. 7. 2013 - 16. SAFARI POHÁR
16. ročník plachtařské soutěže.
http://www.akdk.cz

Vysoké Mýto
8. 6. 2013 - SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO 
Festival věnovaný automobilovému designé-
rovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu 
30. let 20. století. Náměstí Přemysla Otakara II.
http://muzeum-myto.cz

Mělník
13. – 16. 6. 2013 - MĚLNICKÝ VRKOČ 
15. ročník tanečního a hudebního festivalu, 
který ve středních Čechách udržuje živý od-
kaz folklorních tradic. 
http://www.vrkocfest.cz
15. 6. 2013 - MĚLNICKÁ JIZERSKÁ PADESÁTKA 
20. ročník recesistního závodu na lyžích 
a v kostýmech na náměstí Míru. Kdo zvládne 
nejvíce okruhů a piv, vyhrává! 
http://www.bezky.cz

Nový Bydžov
22. 6. 2013 - NOVOBYDŽOVSKÝ ČTVEREC 
– MEMORIÁL ELIŠKY JUNKOVÉ
18. ročník závodů auto-moto veteránů pořá-
dá Klub přátel historických vozidel.
http://www.novobydzovskyctverec.cz

Chrudim
29. 6. – 4. 7. 2013 - 62. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM 
Přehlídka amatérského loutkářství, worksho-
py, loutkářská pouť, hudební program.
http://www.chrudimdnes.cz

zemního plynu včetně všech případných do-
datků a dále kopii ročního vyúčtování ener-
gií. Nic víc není třeba.

Před zahájením akce proběhne pro zájemce 
informativní schůzka v budově Městského 
úřadu Trutnov. Její termín bude včas ozná-
men. Veškeré dotazy zde zodpoví přímo 
zástupce zprostředkovatelské společnosti, 
který bude zároveň zajišťovat sběr podkla-
dů. Informace k celému projektu budou také 
průběžně zveřejňovány i na webových strán-
kách města a v Radničních listech.

Celá akce bude zorganizována a načasová-
na tak, aby aukce proběhla v podzimních 
měsících tohoto roku.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru 

a
Ing. Veronika Svobodová

ved. odd. pro styk s veřejností

TIC SE PTÁ A NABÍZÍ
Provozujete masážní salon, saunu, wellne-
ss či jinou uvolňující a zkrášlující službu?
Máte zájem o to, aby Vaše služby využívali 
i návštěvníci města?
Chcete, aby Vaše služby propagovalo a na-
bízelo Turistické informační centrum?
Pokud jste na všechny otázky odpověděli 
kladně, neváhejte a pošlete svoji nabídku 
na e-mailovou adresu: nydrlova.hana@
trutnov.cz. Vaši nabídku zveřejníme na 
stránkách TIC Trutnov (www.ictrutnov.cz) 
a rovněž ji budeme prezentovat přímo 
v informačním centru. V nabídce prosím 
mimo jiné uveďte také informace o nut-
nosti předchozího objednání a otevírací 
době zejména v hlavní turistické sezóně, 
tj. červenec a srpen.
Za spolupráci děkuje a na Vaše nabídky 
se těší

Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC Trutnov

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

Červenec – srpen:
PÁTEK do 15.00 hod. 
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společenská rubrika

krátCe

Matriční události -  duben 2013
Noví občánci města
V měsíci dubnu se v trutnovské porodnici  na-
rodilo celkem 44 dětí, z tohoto počtu je 17 ob-
čánků města Trutnova, 9 chlapců a 8 děvčat. 
Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřelo na Staré radnici 
a v Koncertní síni Bohuslava Martinů manžel-
ství celkem 10 párů. 
Úmrtí
V měsíci dubnu zemřelo v Trutnově 53 obča-
nů, z tohoto počtu  bylo 23 trutnovských ob-
čanů, 14 mužů a 9 žen.
Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci dubnu 
celkem 35  občanů s gratulací, kytičkou a ma-
lým dárkem. Kytička byla předána i občanům 
z Domova pro seniory v Trutnově: středisko 
R. Frimla – 6 jubilantů, středisko Dělnická 
– 5 jubilantů.  Touto cestou ještě jednou všem 
občanům blahopřejeme.
Ve dnech 6., 13. a 20.4. 2013 byli na Staré rad-
nici slavnostně přivítáni do života noví občán-
ci města Trutnova. Do pamětní knihy města 
bylo zapsáno celkem 49 dětí.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Pozvánka
Svaz neslyšících a nedoslýchavých v ČR, oblastní 
organizace, Horská 5/1, 541 01 Trutnov, pořádá 
dne 5.6. 2013 Den otevřených dveří pro osoby se 
sluchovým postižením a jejich přátele.
Kde: Odborné soc. poradenství SNN Trutnov 
v budově Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových (budova OÚ u autobusového ná-
draží), 3. patro, číslo dveří 439, od 9 do 16 hodin. 
(Bezbariérový přístup výtahem do 3. patra.)
Program:
- prezentace kompenzačních pomůcek od firmy 

Widex – p. Petr Musílek 
- nastavení a kontrola stavu sluchadel zn. Sie-

mens a Widex na přání klienta dle audiogramu 
sluchové ztráty s konzultací potřeby kompenza-
ce sluchu a zhotovení ušní tvarovky k závěsné-
mu sluchadlu provede odborný poradce  J. Paur 

- informace a seznámení s činností trutnovské-
ho spolku SNN Trutnov – M. Pačesný (předseda 
spolku) 

- prodej baterií a výměna (tvrdých, poškoze-
ných) hadiček ušních tvarovek do závěsných 
sluchadel

Na vaši návštěvu se těší kolektiv SNN Trutnov ve 
spolupráci s odbornými poradci.
Polední přestávka od 11.30 do 12.30 hod.

M. Pačesný
a kolektiv SNN

Červen 2013

Pravidelný provoz

PONDĚLÍ

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

9:30 – 11:00 Waldorfská školička – prolínající se 
cykly ukázek waldorfské pedagogiky. 
Hodiny jsou vhodné pro děti od naro-
zení do 3 let. 

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

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

„školkový režim“. Dopolední 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 (Building Blocks of 
Music) 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:  
• TÝDEN ČTENÍ 3. – 7.6. V tomto týdnu se připojíme 

k celostátní kampani „Celé Česko čte dětem“. Během 
tohoto týdne bude pro děti připravena ranní mini 
pohádka, čtení pro dobré chutnání, čtení s maňásky, 
divadelní představení a další.

 „Večer pod lampou“ aneb Setkání s knihou – úterý 
4.6. od 19 hod. Setkání pro všechny, kteří rádi čtou, 
příjemné posezení pro rodiče s oblíbenou knihou.

• MONTESSORI SEMINÁŘ – 4.6. od 14 do 16 hod. pro 
všechny zájemce o montessori metodu. Prosíme o zá-
vazné přihlášky na oveckatrutnov@seznam.cz

• ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL S AJURVÉDOU – dne 11.6. od 
9 do 12 hod. Setkání s ochutnávkou na dané téma se 
Zuzanou Trpákovou.

• ZDRAVÝ ÚSMĚV – 17.6. od 10:30 hod. – prevence zub-
ního kazu, nácvik správné techniky čištění zubů.

 Pro děti naučná pohádka „O kazu a Honzíkovi“. Od-
borné dotazy zodpoví MUDr. Lenka Poláčková.

• JÓGA PRO TĚHOTNÉ – každé úterý od 10 do 11 hod. Těší 
se na Vás lektorka Ilona Limberská, tel.: 774 314 413, 
e-mail: ilona.limberska@email.cz. Prosíme o potvrzení 
účasti formou SMS.

• LETNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: poslední volná místa!
 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, experimentů a angličtiny hravou 
formou (není nutná znalost). Součástí pobytu je plná 
penze a pitný režim. Vedoucí tábora: Petra Richtrová.

Poděkování:
Mateřské centrum v minulém měsíci pořádalo charita-
tivní sbírku hraček pro dětskou kliniku Fakultní nemoc-
nice Hradec Králové. Věříme, že hračky pomohou vy-
kouzlit úsměv na tvářích dětských pacientů. Děkujeme 
Vám všem, kteří jste se k této sbírce připojili, a pomohli 
tak dobré věci.
Program na prázdniny naleznete na webových stránkách.

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

 Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Mateřské centrum KAROlínka
LETNÍ TÁBORY V MELUZÍNKU 
PO CELOU DOBU PRÁZDNIN
Od miminek až po školáky
Info: www.meluzinek.cz
tel. +420 777 260 315

Mateřská škola, Trutnov: 
pracoviště Komenského 485, Trutnov

Mateřská škola, Trutnov: pracoviště Komenského, 
děkuje tímto firmě Tyco Electronics EC Trutnov, 
s.r.o., za sponzorský dar, za který jsme na školní 
zahradu pořídily dvě nové houpačky. Děti už se 
zase mohou houpat. Ještě jednou děkujeme.

Učitelky a děti z MŠ Komenského

Kniha Bohatýrské časy 
Kniha Bohatýrské časy obsahuje zhruba padesát 
povídek, které nás zavádí do jedinečné atmosféry 
lezeckého národa pískovcových skal východních 
Čech, do doby, kdy každý byl každému kamará-
dem a kdy se kladlo stejné rovnítko mezi srandu 
a sportovní výkony. Popsané příběhy nejsou dílem 
fantazie a podchycují období od šedesátých let 
minulého století až po současnost. 
Knihu ilustroval MUDr. Ludvík Neoral a kromě 
autorů přispělo do knihy svými příběhy i dalších 
13 spoluautorů.
Přes velké úsilí, které zrod knihy provázelo, nám 
řada známých nevěřila, že kniha opravdu spatří 
světlo světa, avšak jedním z prvních, kdo nás v na-
šem snažení podpořil, bylo město Trutnov, které 
nám poskytlo na knihu finanční příspěvek, za kte-
rý alespoň touto cestou velice děkujeme. 
Počátkem června už bude kniha oficiálně v pro-
deji, a to v prodejně HUDY sport v Trutnově. 

Miloslava a Pavel Svěcení 
autoři 

Nové centrum MAJÁK
MAJÁK – centrum pro rodiny s dětmi v náhradní 
péči Trutnov, které vzniklo při Oblastní charitě 
Trutnov. Od měsíce dubna 2013 získala Oblastní 
charita Trutnov pověření k výkonu sociálně-právní 
ochrany dětí. Charita Trutnov se tak stala osobou 
pověřenou k uzavírání dohod o výkonu pěstoun-
ské péče podle § 47b zákona č. 359/1999 Sb., o so-
ciálně-právní ochraně dětí. Založením centra MA-
JÁK reagovala na novelu zákona o sociálně-právní 
ochraně dětí, která ukládá pěstounům povinnost 
uzavřít dohodu o výkonu pěstounské péče.
MAJÁK poskytuje podporu, pomoc, poradenství 
a vzdělávání rodinám s dětmi v náhradní rodin-
né péči. Centrum dále nabízí pěstounům i dětem 
různé aktivity: svépomocnou skupinu pěstounů 
- volné setkávání rodičů z pěstounských rodin, 
canisterapii, muzikoterapii a arteterapii. Mezi 
další volnočasové aktivity patří i výtvarné a ru-
kodělné dílny, etické, vztahové a komunikační 
dílny. Pracovníci MAJÁKU pomáhají pěstounům 
s doučováním dětí, doprovodem do kroužků 
apod. Jednou měsíčně nebo dle aktuální potře-
by je zajištěna konzultace pedagoga, psycholo-
ga, sociálního pracovníka, právníka i ekonoma. 
Kromě toho bude MAJÁK pořádat výlety, víken-
dové akce a prázdninové pobyty. 
Úkolem MAJÁKU je také teoretická příprava 
žadatelů o pěstounskou péči nebo o osvojení 
a plánují se i aktivity pro veřejnost seznamující 
s problematikou pěstounské péče a osvojení.
Kde nás najdete? Centrum pro rodinu MAJÁK 
sídlí v centru Trutnova pod Krakonošovým ná-
městím, Školní ulice č. p. 3 ve 2. patře Základní 
umělecké školy Trutnov.
Pro další informace nebo spolupráci nás může-
te kontaktovat na tel. čísle 737 333 665 – Mar-
tina Vágner Dostálová, nebo e-mailem martina.
vagnerdostalova@seznam.cz. Další informace 
o Oblastní charitě Trutnov získáte na webových 
stránkách www.charita.trutnov.cz

Martina Vágner Dostálová - koordinátor centra
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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 13.5. 2013 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout byty:

Trutnov – Bulharská čp. 56
/objekt na st.p. 72 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře - ku-
chyň 9,31 m2, 1. pokoj 18,57 m2, 2. pokoj 7,50 m2, 
standardní byt, číslo bytu 4, 3. podlaží. Součástí 
bytu je WC 1,00 m2, koupelna 4,50 m2, předsíň 
2,50 m2. Topení plynové etážové. 
Minimální měsíční nájemné: 2 237 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 4.6. 
2013 v 8.40 hod. přímo na místě.

Byt Bulharská 56 o vel. 1+2, standardní byt, se 
bude pronajímat na dobu neurčitou na základě 
výběrového řízení, kde se bude nabízet měsíč-
ní 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 2 – Dlouhá čp. 646 
/objekt na st.p. 1382 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Horní Staré Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 27,98 m2, pokoj 12,36 m2, standardní 
byt, číslo bytu 13, 4. podlaží. Součástí bytu je WC 
1,53 m2, koupelna 3,60 m2, předsíň 5,79 m2, sklep 
2,52 m2 a lodžie 7,20 m2. Topení dálkové. 
Minimální měsíční nájemné: 2 555 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 4.6. 
2013 v 9.10 hod. přímo na místě.

Byt Dlouhá 646 o vel. 1+1, standardní byt, se 
bude pronajímat na dobu neurčitou na základě 
výběrového řízení, kde se bude nabízet předpla-
cení nájemného. Předplacení nájemného musí 
být nabídnuto minimálně ve výši 50 000 Kč. 

Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze 
dne 29.4. 2013 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout byty:

Trutnov – Královédvorská čp. 536
/objekt na st.p. 805/2 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Horní Předměstí/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 - kuchyň 
8,00 m2, 1. pokoj 17,71 m2, 2. pokoj 10,89 m2, 
3. pokoj 12,16 m2, standardní byt, č. bytu 1, 
1. podlaží. Součástí bytu je koupelna + WC 
3,33 m2, předsíň 7,90 m2 + předsíň 7,90 m2 
a sklep 17,00 m2. Topení etážové elektrické. Jed-
ná se o dům v sousedství areálu Bojiště. 
Minimální měsíční nájemné: 4 379 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 4.6. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Palackého čp. 79
/objekt na st.p. 168 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 - kuchyň 
3,00 m2 + sprch. kout, pokoj 21,00 m2, standard-
ní byt, č. bytu 2, 3. podlaží. Součástí bytu je WC 
2,00 m2 vlastní mimo byt a předsíň 3,00 m2. Tope-
ní lokální plynové.
Minimální měsíční nájemné: 1 496 Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 4.6. 
2013 v 8.30 hod. přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurčitou na 
základě výběrového řízení, kde se bude nabízet 

měsíční nájemné a zároveň předplacení nájemné-
ho. 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.

Žádosti je možné podat do 7.6. 2013 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 11.6. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov. 

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispo-
zici na internetových stránkách, v inforecepci 
a na bytovém oddělení MěÚ Trutnov. Bližší in-
formace obdržíte na majetkovém odboru MěÚ, 
čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 22.4. 2013 přijalo usnesení č. 2013-48/2, kte-
rým schválilo zveřejnění záměru prodeje obec-
ným zveřejněním mimo „Zásady pro prodej...“ 
bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez 
upřednostnění nájemců:

Obsazená nebytová jednotka 
č. 220/7 v čp. 220 v ul. Horská
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední Předměstí
na st.p. 497/3 356 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společných 
částech domu čp. 220 a na pozemku st.p. 497/3
Úvodní cena pro jednání je 248 000 Kč.

Jedná se o nebytový prostor o třech místnostech 
(místnost s předsíní a chodbou). Celková výměra 
podlahové plochy činí 18,9 m2. Nebytový prostor 
se nachází ve 4. NP. Není napojen na el. ener-
gii a nemá žádné vybavení. Nebytový prostor je 
obsazen nájemcem s nájemní smlouvou na dobu 
určitou do 31.10. 2013. K nebytové jednotce 
č. 220/7 je zřízeno věcné břemeno na umístění 
a provozování předávacích stanic tepla.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení 
je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. Kauce je za-
počitatelná do kupní ceny a bude zájemci vráce-
na v případě, že prodej nebude uskutečněn ze 
strany prodávajícího. V případě odstoupení od 
nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve 
prospěch města. Kauce musí být složena na účet 
města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3629478, konst. 
symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své 
jméno a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „nebyt 
Horská 220/7“ zasílejte v uzavřených obálkách na 
adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, 
Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nejpozději 
do 29.7. 2013 - 12:00 hodin. Nabídky lze podat 
i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou cenu, 
způsob její úhrady a předpokládaný způsob vyu-
žití objektu. K nabídce je nutné přiložit kopii do-
kladu o zaplacení kauce v požadované výši. Na 
nabídky, u nichž nebude kauce v požadované výši 
a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Žadatel může podat pouze jednu nabídku.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 
30.7. 2013 v 8:05 hodin v malém sále v suteré-
nu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci mohou 
být přítomni.
K záměru je také možno podat připomínky nebo 
námitky písemným podáním, nejpozději však do 
doby možnosti podání nabídky.

Bližší informace poskytuje majetkový odbor 
Městského úřadu v Trutnově ve IV. patře, kan-
celář č. 408, telefon 499 803 281, 499 803 279.
O způsobu prodeje a konečném schválení prode-
je rozhoduje zastupitelstvo města.
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru 
prodeje odstoupit či změnit podmínky. 

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto 
nebytových prostor
Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-437/8 ze dne 29.4. 2013 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout nebytové 
prostory:

Trutnov – Palackého čp. 77
objekt na st.p. 166/1 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory umístěné 
v I. NP o celkové výměře 114,83 m² – 2 míst-
nosti 20,20 m² a 48,43 m² (dříve prodejny), 1 
místnost 8,54 m² (dříve kancelář), 1 místnost 
13,00 m² (dříve sklad), 3 chodby o celkové 
výměře 16,35 m², 1 WC 1,93 m², 1 umývárna 
1,31 m² a 1 kotelna 5,07 m².
Úvodní cena pro jednání: 
2 223 Kč/m²/rok – za prodejnu, kancelář
1 111 Kč/m²/rok – za sklady, chodby, provo-
zovnu služeb
695 Kč/m²/rok – za umývárnu, WC
558 Kč/m²/rok – za kotelnu

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytového 
prostoru k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlou-
vy nebude zhodnocení nebytového prostoru 
nájemci uhrazeno. V nebytovém prostoru 
nebude povolen provoz ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 10.6. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11.6. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 21 000 Kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620539, 
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.)
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 nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 

pokračování >>
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Ke změnám v placení poplatku 
za komunální odpad
Vážení občané, již v loňském říjnovém a letoš-
ním březnovém vydání Radničních listů jsme 
Vás informovali o změnách v placení místní-
ho poplatku za komunální odpad. Protože 
se na nás od okamžiku rozeslání složenek na 
úhradu poplatku na rok 2013, resp. na 1. po-
loletí roku, ve velké míře obracíte s dotazy 
ohledně placení, dovolím si zrekapitulovat 
situaci, která nastala po 1.1. 2013.
Od zavedení poplatku v roce 2001 až do 
roku 2012 se tento poplatek hradil čtvrt-
letně se zpětnou splatností. Poplatek za 
4. čtvrtletí se tedy uhradil až v lednu násle-
dujícího roku. Od 1. ledna letošního roku 
dochází ke změně a poplatek se platí po-
loletně na běžný rok se splatností do 25. 
května a 25. listopadu každého roku. Ten, 
kdo platí poplatek 1x ročně, nebo ten, kdo 
v Trutnově vlastní rekreační objekt či byt, 
ve kterém není přihlášena k trvalému po-
bytu žádná fyzická osoba, uhradí poplatek 
najednou do 25. května. Občanům, kteří 
až dosud platili poplatek čtvrtletně, se tedy 
v letošním roce přechodně stalo, že v lednu 
2013 uhradili ještě poplatek za říjen – pro-
sinec 2012 a v květnu 2013 poplatek na 
1. pololetí 2013. Sazba poplatku 480,- Kč na 
osobu a rok se nezměnila. 
Podle evidence obyvatel má Trutnov v sou-
časné době 30.739 občanů přihlášených k tr-
valému pobytu a ti všichni jsou, až na výjimky 
uvedené v obecně závazné vyhlášce města 
Trutnova, povinni uhradit městu poplatek za 
svoz a likvidaci odpadu. Za některé občany 
platí poplatek dobrovolný plátce, tj. zástup-
ce rodiny, vlastník domu nebo organizace, 
která jednotlivým domům spravuje účet-
nictví (MEBYS, SBD a pod.). Z toho důvodu 
bylo počátkem května rozesláno přibližně 
5.500 kusů složenek na úhradu uvedeného 

poplatku. Někteří z plátců hradí poplatek 
prostřednictvím svého peněžního ústavu, 
jiní na poště a přibližně 1/3 plátců chce splnit 
svou poplatní povinnost v pokladně městské-
ho úřadu. Protože je naše pokladna uzpůso-
bena pouze pro jednu pokladní, vznikala v 
těchto dnech před pokladnou fronta. Její 
odbavení se protahovalo v případech, kdy si 
občané s sebou nepřinesli složenku na úhra-
du s příslušným variabilním symbolem, který 
je jedinečným identifikátorem každého po-
platníka, což vedlo v lepším případě k tele-
fonátům na příslušné oddělení, v horším pak 
k návštěvě občana přímo na oddělení. Chtěl 
bych touto cestou poděkovat všem občanům 
za pochopení a vstřícnost při platbách v po-
kladně i těm, kteří svou poplatní povinnost 
splnili již před tím, než obdrželi složenku, a 
tím urychlili celý proces plateb poplatku za 
odpad.
Kromě změny splatnosti poplatku došlo ješ-
tě k další změně, a to ke změně systému ve 
zpracování dat. Původní zastaralý systém 
byl z velké části přepracován a pracovnice 
oddělení místních daní a poplatků vedle své 
běžné práce od ledna letošního roku inten-
zivně uváděly do provozu nový program 
evidence poplatníků a plateb poplatků. 
Pokud vezmeme v úvahu počet trvale při-
hlášených občanů a počet vlastníků rekre-
ačních objektů a bytů, v nichž není k trvalé-
mu pobytu přihlášena žádná fyzická osoba, 
jednalo se o kontrolu více než 30 tisíc údajů 
včetně provádění neustálých změn v dů-
sledku migrace občanů. Proto mohla v naší 
evidenci vzniknout i nechtěná chyba. Pokud 
někdo takovou chybu na příloze složenky 
objevil, prosím ho, aby se obrátil na oddě-
lení místních daní a poplatků, pí Fořtovou 
nebo Drgáčovou, se kterými lze případné 
opravy projednat.

Ing. Josef Gereg
vedoucí finančního odboru

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 
– Palackého čp. 77, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-491/9 ze dne 13.5. 2013 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout nebytové 
prostory:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 23
objekt na st.p.č. 27 v k. ú. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory umístěné 
v I. NP o celkové výměře 27,25 m2 (1 prodejna 
24,11 m2, 1 výloha 1,14 m2 a 1 WC 2,00 m2).
Úvodní cena pro jednání:
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář, výlohu
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb 
695 Kč/m2/rok za WC

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlou-
vy nebude zhodnocení nebytového prostoru 
nájemci uhrazeno. V nebytovém prostoru 
nebude povolen provoz ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 10. 6. 2013 do 
14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 6. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 6 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620540, 
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.)
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 nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 
– Krakonošovo nám. čp. 23, „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

OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 5. schůzi dne 
18. března 2013 přijala usnesení, kterým 
schválila záměr města obecně zveřejnit
usnesení RM č. 2013-245/5

* pronájem a následný odprodej

p. p. 290/1 (1590 m²) v k. ú. Starý Rokytník za 
účelem výstavby rodinného domu venkovské-
ho typu a za následujících podmínek: 
- kolaudace stavby bude do 30.11. 2017,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolau-

daci stavby za nabídnutou kupní cenu, při-
čemž minimální kupní cena je 250,- Kč/m²,

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

- nájemné je stanoveno ve výši 1,- Kč/m²/rok, 
- v případě nedodržení termínu kolaudace 

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

- kupující uhradí veškeré náklady spojené 
s převodem, vyjma daně z převodu nemovi-
tostí.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 27.6. 2013 do 12.00 hod. Obál-
ky budou otevírány v malém sále Městského 
úřadu Trutnov dne 28.6. 2013 v 8.00 hodin. 
Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má 
možnost zúčastnit se otevírání obálek v ter-
mínu výše uvedeném. 

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

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

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

Každý je oprávněn podat nabídky, námitky nebo 
připomínky k uvedenému záměru. Tyto adresuj-
te na Městský úřad v Trutnově, majetkový od-
bor, Slovanské nám. 165, nejdéle do 27.6. 2013 
do 12.00 hod. Po zhodnocení nabídky konečné 
rozhodnutí přísluší radě a zastupitelstvu města.

Ing. Petr Kučera
vedoucí majetkového odboru
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Máte zájem nebo si musíte zvyšovat svoji kva-
lifikaci? Nevyšlo Vám přijetí k řádnému studiu 
na vysoké škole? Pracujete a nemůžete se 
uvolnit přes týden ze zaměstnání ke studiu? 
Potom pokračujte ve čtení dalších řádků, mož-
ná je to šance právě pro Vás …
V konzultačním středisku v Trutnově (V Dom-
cích 488, Trutnov) otevírá Fakulta veřejných 
politik Slezské univerzity v Opavě kurzy celo-
životního vzdělávání v akreditovaných studij-
ních oborech Veřejná správa a regionální poli-
tika a Sociální patologie a prevence. Po podání 
přihlášky a zaplacení poplatku budete přijati 
do dvouletého kurzu celoživotního vzdělává-
ní, který probíhá převážně o víkendech, jehož 
obsahová struktura i personální zabezpečení 
je shodné s řádnou formou kombinované for-
my bakalářského studia. Po úspěšném ukonče-
ní kurzu a podání přihlášky do kombinované 
formy bakalářského studia můžete pokračovat 

ve studiu, v souladu se zákonem Vám budou 
uznány již absolvované předměty a po úspěš-
ném splnění zbývajících studijních povinností 
bude přiznán akademický titul bakalář. Pokud 
tedy máte zájem pracovat nebo si potřebuje-
te zvýšit kvalifikaci ve veřejné správě, v oblasti 
sociální politiky a sociální práce, pokud chcete 
působit v oblasti prevence sociálně patologic-
kých jevů, v neziskových organizacích zamě-
řených na osoby ohrožené sociálním vylou-
čením, osoby v náročných životních situacích, 
v organizacích poskytujících sociální služby, 
neváhejte a podejte si přihlášku nejpozději do 
15.8. 2013. Více informací na www.slu.cz/fvp/
cz/celozivotni-vzdelavani. 
Na zkušenosti absolventů se můžete zeptat 
a slavnostní promoce bakalářů se zúčastnit ve 
středu 26. června 2013 v 11.00 hod. ve Spole-
čenském centru Trutnovska UFFO. 

Mgr. Adam Kožaný

ZVYŠOVÁNÍ KVALIFIKACE V OBORU VEŘEJNÁ SPRÁVA 
A REGIONÁLNÍ POLITIKA a SOCIÁLNÍ PATOLOGIE A PREVENCE

zprávy z Města

Veřejné měření glykemie 
úspěšně proběhlo
Jak jsme vás v předchozích číslech informovali, 
v měsíci dubnu proběhlo měření koncentra-
ce cukru v krvi - glykemie pro občany našeho 
města. Akci připravily ve spolupráci s Oblastní 
nemocnicí Trutnov město Trutnov a územní or-
ganizace  Trutnov Svazu diabetiků ČR.
V úterý 16. dubna po osmé hodině se do vel-
kého sálu Městského úřadu v Trutnově dosta-
vily členky  ÚO Trutnov SD ČR, aby připravily 
vše potřebné pro zahájení měření.
Na 9. hodinu se dostavila sestra diabetologic-
ké poradny paní Šelepinová, která zajišťovala 
odborný dohled nad celou akcí.
Každému, kdo přišel a projevil zájem, byla 
odebrána kapka krve z prstu a následně 
glukometrem změřena koncentrace cukru. 
Převážná většina měření byla v normě, ale 
vyskytlo se několik jednotlivců, kterým byla 
naměřena zvýšená koncentrace cukru. Těch 
se ujala paní Šelepinová, zodpověděla jejich 
dotazy a doporučila jim, jak dále postupovat, 
aby si ověřili, zda se jedná o náhodný stav, 
nebo o cukrovku, kterou je potřeba na zákla-
dě doporučení lékaře kompenzovat. Měření 
probíhalo až do 16. hodiny. Celkem se necha-
lo vyšetřit skoro 250 zájemců. Akci lze hodno-
tit jako úspěšnou.
Chtěli bychom ještě jednou poděkovat Ob-
lastní nemocnici Trutnov za zajištění diagnos-
tických proužků, za propagaci akce - návrh 
vkusných a poutavých plakátů a zveřejnění na 
webových stránkách nemocnice a  zejména za 
zajištění odborného dohledu nad průběhem 
celého měření. Náš dík také patří městu Trut-
nov, které dalo zdarma k dispozici prostory ke 
konání akce. V neposlední řadě také děkuje-
me členkám naší organizace, paní Prouzové, 
Stupkové a Libnarové, které se podílely na or-
ganizační přípravě a zajištění celé akce.

 Ing. Jindřich Podlipný 
jednatel územní organizace Trutnov

Svazu diabetiků ČR

Den otevřených dveří
v Základní škole pro žáky
se specifickými poruchami učení,
Trutnov 3, Voletiny 1

Dne 5. června od 9.00 do 17.00 hod. srdečně 
zveme k návštěvě naší školy všechny rodiče, 
bývalé žáky i širokou veřejnost. V dopoled-
ních hodinách s námi můžete být svědky 
toho, jak nové technologie proměňují styl 
výuky, a odpoledne pro Vás máme připrave-
né kulturní vystoupení našich žáků. Během 
celého dne si můžete prohlédnout třídy a vy-
zkoušet, s jakými pomůckami dnešní žáci pra-
cují. Od 14.00 hod. se uskuteční přednáška na 
téma Specifické poruchy učení a jak na ně. 
Během celého dne si můžete o  poruchách 
učení přijít popovídat s našimi zkušenými uči-
teli, kteří Vám rádi poradí, jak můžete svým 
dětem pomoci se s nimi vyrovnat.

Moc se na Vás těšíme!
Žáci i učitelé z Voletin

TIP NA ŽELEZNIČNÍ 
VÝLET DO POLSKA
Od soboty 27. dubna 2013 mohou cestující 
opět využít sezónního přímého spojení vla-
kem z Trutnova do polské Jelenie Góry anebo 
jen do příhraniční Lubawky. Cestující budou 
svezeni moderním vlakem typu SA 134, který 
si český dopravce GW Train Regio pronajal od 
polského dopravce Koleje Dolnośląskie. Vlaky 
budou jezdit třikrát denně o sobotách, nedě-
lích a také 1., 3., 30. a 31. května a 15. srpna. 
Poslední vlaky pak pojedou v neděli 1. září 
2013. Odjezdy vlaků jsou v uvedené dny 
z Trutnova hlavního nádraží v 9.33, v 15.00 
a v 19.11 hodin a zpět z Jelenie Góry vlaky 
odjíždí v 7.40, 11.57 a v 17.25 hodin. Cestující 
budou ve vlaku odbaveni vždy dvakrát. Jed-
nou na českém území za české koruny nebo 
za polské zloté a podruhé na polském úze-
mí, kde je možné platit jen polskými zlotými. 
Zvláštností je, že jízdenka zakoupená na stát-
ní hranici platí až do první stanice za hranicí 
v druhém státě. V praxi tedy cestující, který si 
zakoupí jízdenku z Trutnova do Královce na 
státní hranici, pojede na tuto jízdenku až do 
polské Lubawky. Návaznou jízdenku např. do 
Jelenie Góry cestujícímu pak polský průvodčí 
vydá až z Lubawky. Tento způsob odbavení 
platí i pro jízdu v opačném směru. Více in-
formací se cestující může dozvědět na webu 
českého dopravce na adrese www.gwtr.cz. 
Vyrazte tedy moderními vlaky na výlet za krá-
sami a pamětihodnostmi našich sousedů,  a to 
nejenom pěšky, ale i s kolem, pro které je ve 
vlaku dostatek místa!

Ing. Pavel Faugner
vedoucí obchodního oddělení

Klub vojenské 
historie Trutnov
Historická jednotka C.k. pěšího pluku 
č. 1 – „císaře F.J.I.“
ve spolupráci s městem Trutnov 
pořádají 
v sobotu 22. června 2013 
TRADIČNÍ VZPOMÍNKOVOU AKCI 
u příležitosti 147. výročí bitvy 
u Trutnova 27.6. 1866 

PROGRAM: 
Krakonošovo náměstí 
10.00 hod. - nástup historické jednotky 
a přivítání 
- projev starosty města k historickému 

významu a tradicím 
- natírání pamětní desky s datem 

27.6. 1866 (černou barvou) 
- čestná salva 
10.30 hod. - odchod historické jed-
notky ul. Palackého k památníku ra-
kouského X. armádního sboru - gene-
rála Gablenze 

Vrch Šibeník, památník gen. Gablenze 
11.30 hod. - nástup historické jednotky 
- pietní akt – položení věnce 
- čestná salva 
14.00 hod. - návštěva Janské kaple 

a procházka po bojišti 1866 
- ukázky nabíjení a výstřely z horské-

ho rakouského tříliberního děla 
16.00 hod. - kamarádské posezení 

Občerstvení i pro veřejnost zajištěno! 
Změna programu vyhrazena!
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RIAPS Trutnov je tu už 20 let 
Při příležitosti 20. výročí  založení  připravil RIAPS Trutnov 
v týdnu od 24. 6. do 28. 6. několik akcí pro odbornou i laickou veřejnost.

Datum a čas Místo Název aktivity Cílová skupina Obsah aktivity 

24.6. 2013 

9 – 15 hod.

Velký sál 
Městského úřadu 

v Trutnově

Odborný 
seminář
„Návykové 
látky napříč 
obory“

Lékaři, zdravotní 
sestry, sociální 
pracovníci, 
pedagogové a spec. 
pedagogové

soubor přednášek 
o návykových látkách 
a důsledcích užívání

25.6. 2013

14 – 18 hod.

Prostory v okolí 
budovy RIAPS 

a prostory NZDM
Procházkova 818

Parkfest
Děti, mládež, mladí 
dospělí

• hry, soutěže o ceny
• taneční vystoupení
• workshopy
• graffity, hudba

26.6. 2013

9 – 16 hod.

Prostory 
jednotlivých 

služeb
Procházkova 818

Den otevřených 
dveří RIAPS

Laická i odborná 
veřejnost

• prezentace služeb
• ukázka prostor

27.6. 2013

Začátek 
18 hod.

Výstava do
11.8. 2013

Společenské 
centrum UFFO

Trutnov

Fragile – umění 
křehkých duší

Duševně nemocní a 
osoby jim blízké

Odborná i laická 
veřejnost

• zahájení výstavy obrazů 
a další tvorby klientů 
Stacionáře RIAPS

• veřejná aukce děl 
• koncert Blanky Šrůmové 

a Garden Party
• v prostorech informace 

o historii a současnosti RIAPS

28.6. 2013

Od 15 hod.

Restaurace 
Severka na 

Dolcích

Setkání po 20 
letech

Současní a bývalí 
zaměstnanci, 
ev. zástupci 
spolupracujících org.

historie RIAPS a plány do 
budoucna

Srdečně všechny zveme.
Kolektiv zaměstnanců RIAPSu Trutnov  

ZŠ V Domcích 488, Trutnov 
Školní poradenské pracoviště 
nabízí kurz: 
Stimulační program pro předškoláky a děti 
s odloženou školní docházkou

Jednotlivé činnosti v kurzu jsou zaměřeny na: 
- nácvik nových pohybových stereotypů, 
- rozvoj komunikačních schopností, 
- posilování dílčích funkcí v oblasti zrakové, 

sluchové a prostorové orientace, intermo-
dality a seriality, 

- grafomotorické dovednosti, 
- koncentraci  pozornosti.
Cena: diagnostika a zaškolení - 600,- Kč, jed-
notlivá konzultace - 300,- Kč 

nabízí: 
Diagnostický a nápravný program zaměřený 
na vytváření, rozvoj, posilování a propoje-
ní smyslových, kognitivních a motorických 
funkcí. 

- Program je určen pro žáky s diagnostikova-
nými SPU, ADHD a jinými výukovými problé-
my. 

- Všechny činnosti v programu jsou přesně cí-
lené a řeší problém, který dítě v danou chvíli 
nejvíce trápí. 

- Jednotlivým cvičením se dítě spolu s dospě-
lým věnuje každý den 8 – 10 minut. 

- V průběhu cvičení dochází relativně brzy 
k dílčímu zlepšení, jsou patrné pokroky 
a dítě zažívá úspěch, což zvyšuje jeho sebe-
pojetí a sebevědomí. 

Cena: úvodní diagnostika a zacvičení: 
800,- Kč, jednotlivá konzultace: 300,- Kč 

nabízí:
NÁPRAVNÝ PROGRAM ČTENÍ metodou SFU-
MATO - splývavé čtení

Náprava umožní odstranit: špatné návyky 
čtení, dvojité čtení, vynechávání či záměnu 
písmen.
Náprava pomůže: číst plynule, číst s porozu-
měním, číst se správnou intonací.
Program je určen pro děti i dospělé.
Cena: 200,- Kč - 1 individuální konzultace,  
skupinová konzultace - dle počtu účastníků.

Další informace a objednání:  Mgr. Eva Juno-
vá, tel.: 602 612 851, Mgr. Hana Grundman-
nová, tel.: 732 163 786 

 „Poznejme se více“ 
– přeshraniční spolupráce 
speciálních škol
Ve školním roce 2012/2013 zahájila Mateřská 
škola, Základní škola a Praktická škola, Trut-
nov spolupráci se speciální školou v Kamenné 
Hoře. Projekt představuje jednu z prvních ak-
tivit, kterými obě školy započaly partnerskou 
spolupráci. Je spolufinancován z prostředků 
ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis. 
Realizace projektu zahrnuje celoroční plán 
akcí, kterých se účastní vybraní žáci naší školy 
a speciální školy v Kamenné Hoře. Jedná se 
o žáky se zdravotním postižením ve věkovém 
rozpětí 10 – 20 let.
Projekt přispívá k rozvíjení schopností komu-
nikace dětí a mládeže, navazování nových 
přátelství a ke zmírňování geografických 
a osobních bariér. Všechna setkání jsou vede-
na zábavnou formou, tak aby byla pro všech-
ny zúčastněné záživná.
V rámci tohoto projektu proběhla již čtyři 
setkání v Trutnově a tři v Kamenné Hoře. Při 
prvním, které se konalo v říjnu 2012 v Trut-
nově, se žáci seznámili a společně nacvičovali 
tanec polka a jednoduché české lidové písnič-
ky. Odpoledne na všechny čekala prohlídka 
historického jádra města. Druhé setkání u 
nás proběhlo před Vánocemi a žáci při něm 
společně připravovali vánoční cukroví, vyrá-
běli vánoční přání a modelovali výrobky z ke-
ramické hlíny. Také se seznámili s vánočními 
zvyky a vánočními koledami, jak českými, tak 
polskými. V březnu čekal na všechny sportov-
ní den, kdy se zápalem sobě vlastním všichni 
bojovali o medaile a poháry ve štafetových 
bězích a bowlingu a vyzkoušeli si také netra-
diční sport Boccia. V rámci čtvrtého setkání 
jsme společně navštívili ZOO ve Dvoře Králo-
vé nad Labem.

Mgr. Libor Vondráček
koordinátor projektu

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

V období září - říjen 2013 otvíráme akredi-
tovaný kurz PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE na 
150 hodin - VÍKENDOVĚ!
Již přijímáme rezervace.

V měsíci červnu Vás zveme na seminář:
Jak vyjednávat?
Termín: 13.6. 2013, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba

Další semináře najdete na našich www.
mostkzivotu.cz. Na podzim 2013 připravu-
jeme další zajímavá témata!

Nabídka dlouhodobých akreditovaných 
kurzů:
• Základy podnikání (120 h.)
• Účetnictví a daňová evidence (130 h.)
• Mzdové účetnictví a personalistika (190 h.)
• Pracovník sociální péče (150 h.)

Rezervace a informace k seminářům i  kurzům: 
Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 775 303 116 
nebo 499 841 998, most.zvolankova@se-
znam.cz, www.mostkzivotu.cz.
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KRASNNO sbírá nominace 
na Cenu Křesadlo za rok 2012
Královéhradecká asociace nevládních neziskových 
organizací vyhlašuje sběr nominací pro Cenu Křesa-
dlo za rok 2012 pro region Trutnovsko. Nominováni 
mohou být všichni ti, kdo bezplatně v rámci nezisko-
vých organizací pomáhají těm, kteří se neobejdou 
bez pomoci druhých, nebo ti, kdo ochotně pomáha-
jí při vylepšování zázemí své obce či města. Nomina-
ce lze podávat do 30. června, a to prostřednictvím 
formuláře dostupného na www.krasnno.cz.

Cílem Křesadla není jen ocenit samotné dobrovol-
níky, ale zároveň se snažit o zviditelnění dobrovol-
nictví, podpořit jeho myšlenku v široké veřejnosti 
a též obecně podpořit neziskový sektor. Křesadlo se 
neuděluje pouze v Praze, ale i v dalších regionech, 
oceněno bylo již více než 350 dobrovolníků ve více 
než 18 městech a krajích. Pro Královéhradecký kraj 
se partnerem stala právě Královéhradecká asociace 
nevládních neziskových organizací. 

Nominace mohou podávat jak zástupci nezisko-
vých organizací sídlících v trutnovském regionu, 
tak i obyčejní lidé, kteří ve svém okolí mají člově-
ka, který si zaslouží být oceněn a vykonává svou 
dobrovolnickou činnost na tomto území. Hodnoticí 
komise, sestavená z řad pracovníků médií, politiků 
i zástupců dobrovolnických center, bude stát před 
nelehkým úkolem vybrat toho dobrovolníka, který 
si cenu zaslouží nejvíce.  

Kontaktní osoba: Bc. Eva Novotná, e-mail: kresa-
dlo@krasnno.cz, tel.: 777 580 695.

Mateřský klub ŽELVIČKA
při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2

JEDNORÁZOVÉ AKCE:
5. 6. ŠÁTKOVÁNÍ – 10:30 h
6. 6. MUZIKOHRÁTKY V ŽELVIČCE – 9:30 - 10:30 h
18. 6. ZÁVĚREČNÉ CVIČENÍ od 9:30
- v Buřtárně U Pěti buků
- jednoduché cvičení pro rodiče s dětmi v duchu 

olympijských her 
- Muzikohrátky – pro všechny jako dárek před 

prázdninami zdarma
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI DĚTMI 
PO 3.6., 10. 6. a 17. 6.
- kurz nejen pro nastávající rodiče, těhotným že-

nám kurz hradí ZP!
STIMULACE KOJENCŮ (0 - 6 měsíců) – 12. a 19. 6.
- na manipulace i stimulace se můžete přihlásit 

u lektorky kurzu Mgr. Ivy Bolehovské – brzla@se-
znam.cz nebo tel. 605 414 719

Podrobné informace k připravovaným akcím a pra-
videlný provoz najdete na stránkách www.zelvicka.
webnode.cz. Volné herny a pravidelný provoz zůstá-
vají beze změny. 

Provoz Želvičky bude pro letošní školní rok ukončen 
25. 6. Po prázdninách se budu opět těšit od 4. 9. 
2013. Krásné a pohodové prázdniny!

Lenka Kuchařová, DiS.

Nové možnosti studia 
na CSA Trutnov
CZECH SALES ACADEMY Trutnov - střední od-
borná škola s.r.o. (starší název Střední odborná 
škola podnikatelská Trutnov, s. r. o.) nabízí ve 
školním roce 2013/2014 nově zkrácené denní 
studium, které je určeno pro všechny zájemce 
s ukončeným středním vzděláním s maturitní 
zkouškou, kteří si chtějí dosavadní vzdělání 
doplnit o odborné ekonomické znalosti. 

Dvouleté zkrácené denní studium oboru 
Ekonomika a podnikání, zaměření Obchodní 
manažer(-ka), je určeno absolventům ve věku 
19 – 23 let. Výuka je zaměřena na obchodní 
činnosti a zvyšování jazykových kompeten-
cí v anglickém jazyce. V průběhu studia žáci 
založí a uvedou do provozu obchodní firmu, 
kterou mohou po ukončení studia dále rozví-
jet. Výuka probíhá denní formou vzdělávání, 
uchazeč má status studenta. Studium je za-
končeno profilovou maturitní zkouškou z od-
borných ekonomických předmětů. Po dobu 
studia je uplatňováno tzv. odložené škol-
né (tzn. školné bude absolvent školy platit 
v době, kdy bude mít vlastní příjmy).

Dále nabízíme jednoleté zkrácené denní stu-
dium oboru vzdělávání Ekonomika a podni-
kání se zaměřením Asistent firemního ma-
nagementu. Žáci se připravují na zajišťování 
administrativní a personální agendy firem, 
využití ekonomického softwaru i na vedení 
různých obchodních jednání se zákazníky 
nebo obchodními partnery na profesionální 
úrovni. Studium je zakončeno profilovou ma-
turitní zkouškou z odborných ekonomických 
předmětů. V tomto typu studia se odložené 
školné neuplatňuje.

Uchazečům s výučním listem nebo nedokon-
čeným středoškolským vzděláním nabízíme 
i nadále dálkovou formu vzdělávání v oboru 
Ekonomika a podnikání, zaměření Asistent 
firemního managementu. Maturitní zkouška 
se skládá ze společné části (tzv. státní maturi-
ta) a profilové části. Úspěšný absolvent získá 
úplné střední odborné vzdělání.

Více se o nabízených oborech dozvíte na in-
ternetových stránkách školy www.sosptu.cz 
nebo při osobní návštěvě školy.

CSA Trutnov

Letní dětský tábor – SEJFY 2013 

Český červený kříž Trutnov pořádá letní dět-
ský tábor.
Termín konání tábora: od neděle dne 30.6. 
2013 (nástup) do soboty dne 13.7. 2013 
(ukončení)
Místo konání tábora: Retropark Sejfy v Mla-
dých Bukách
Cena za jednoho účastníka: 3 990,- Kč
Věková kategorie: tábor je určen především 
pro děti ve věku od 8 do 15 let
Cena zahrnuje: ubytování ve 4lůžkových 
chatkách (13 nocí), pravidelná strava 5x den-
ně v restauraci Retroparku, celodenní pitný 
režim, lékařský dohled po celou dobu konání 
tábora, doprava.
Další informace je možno získat na e-mailu: 
mstrutnov-cck@seznam.cz nebo v kancelá-
ří Oblastního spolku ČČK Trutnov na adrese 
Horská 5 v Trutnově, kde je možné také vy-
zvednout přihlášku. Vaše dotazy zodpovíme 
i na těchto tel. číslech: hlavní vedoucí tábora 
Lukáš Buroň - tel. 776 063 546, kancelář OS 
ČČK Trutnov - tel. 499 810 810.
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Do Trutnova přijely známé, již otrkané soubo-
ry a také naprostí nováčci, kteří se mistrovství 
účastnili poprvé. Mezi ně patřil i soubor Ro-
deo ze Střediska volného času, Trutnov. 
V sobotu se soutěžilo v tradičních i moderních 
country tancích, v neděli pak ve stepařské 
technice cloggingu. Pro soutěžní kola mohli 
soutěžící vybírat z kategorií: Sóla, Dueta, Sku-
piny, Free style a A cappella, což je step bez 
hudebního podkladu. Každá kategorie byla 
ještě členěna podle věku na mladší, starší 
a open pro odrostlé soubory, tedy účastníky 
nad osmnáct let. Členové akreditované poro-
ty hodnotili technickou vybavenost souborů 
i umělecký dojem z vystoupení. Pro hodno-
cení v kategorii A capella seděli k soutěžícím 
zády a známkovali jen podle sluchu, což byl 
úkol jistě nelehký. Trutnovští si v silné konku-
renci zkušených tanečníků vedli nad očekává-
ní dobře. Mistrovsví se účastnili úplně popr-
vé, a přesto se umístili na pěkných místech, 
i když na medaile nedosáhli. Nejlepší ocenění 
získal Jiří Cabicar. S choreografií, jejíž byl sám 
autorem, získal páté místo v kategorii sóla 
mladších. Barbora Šimůnková byla ve stejné 
kategorii sedmá, Kristýna Tilňáková desátá. 
V kategorii dueta mladší skončila trutnovská 
dvojice Nikola Proroková - Lenka Rudolfová 
sedmá. Ve skupinách obsadilo Rodeo Trutnov 
s choreografií Ma cherie páté místo. Porota 
hodnotila výkon domácích jako velmi dobrý 
v oblasti přípravy, tvorby choreografie a také 
vyslovila názor, že soubor je na správné ces-
tě. Byla to velmi cenná zkušenost, inspirace 
a motivace do další práce. V příštím roce se 
zúčastníme Mistrovství v Rakovníku. Poděko-
vání patří trenérkám Janě Kašparové a Evě 
Šťastné, které soutěžní družstvo Rodeo i só-
listy pečlivě připravovaly.
Vyhlašovatelem této putovní soutěže je Čes-
komoravská asociace dětských country taneč-
ních skupin a v letošním roce ji pořádalo Stře-
disko volného času, Trutnov ve spolupráci se 

Téměř čtyři sta tanečníků tančilo a stepovalo o prvním květnovém víkendu v Uffu. Soutěžící 
předvedli na sto padesát choreografií ve snaze získat křišťálový pohár a titul Mistra ČR. 

Jiří Cabicar (Step It Out Mary)

Duo Nikola Proroková, Lenka Rudolfová

Rodeo (Ma cherie)

Úspěchy na soutěžích

Na soutěžní přehlídce dětských kolekti-
vů O Rychnovský pohárek 21. dubna 2013 
v Rychnově nad Kněžnou získalo Rodeo 1 
první místo a Rodeo 2 místo druhé. Naše ma-
žoretky Růžičky se umístily na třetím místě 
a Střepy vybojovaly druhé místo. Velmi dobře 
se dařilo družstvu maminek, MamaTeam ob-
sadil přes silnou konkurenci druhé místo. Na 
taneční soutěži Raz, dva, tři, která se konala 
27. dubna 2013, se mažoretkám také dařilo. 
MiniRůžičky si přivezly první místo a i Růžič-
ky se ve své kategorii ocitly na prvním místě. 
Ice Dancers junioři vybojovali třetí místo a Ice 
Dancers děti se mohou chlubit druhým mís-
tem. V neděli 19. května 2013 proběhlo Se-
mifinále MČR v mažoretkovém sportu a naše 
soutěžní družstva Střepy, Růžičky i MiniRůžič-
ky obsadila shodně čtvrtá místa. Pro Růžičky 
to díky bodovému hodnocení poroty záro-
veň představuje i postup do finále v Karviné 
16. června 2013. Blahopřejeme všem soutěží-
cím i jejich trenérkám!

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

Ohlédnutí za MČR v country tancích a cloggingu

skupinou Star West a UFFO SC Trutnov.
Letošní ročník však byl výjimečný tím, že se 
poprvé spojily soft techniky - kategorie coun-
try tanců a hard technika - clogging v jednu 
soutěž. Akce byla organizačně dobře zvlád-
nutá, za což patří dík nejen personálu SVČ 
Trutnov, ale také členům taneční skupiny Star 
West, kteří po oba dva rušné dny s úsměvem 
řídili pohyb soutěžících v zákulisí i v sále.  Pro-
středí společenského centra hodnotili soutě-
žící, porota i diváci velmi vysoko. 
Také bychom zde rádi ocenili profesionální 
přístup pracovníků Uffa, které ani neočeká-
vaná situace nevyvedla z míry a kteří s úsmě-
vem a v klidu vyšli vstříc všem požadavkům.
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Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, 
tel.: 499 814 655

„RICOCHET - raketový sport pro všechny“

Sportovní areál Na Nivách nabízí horolezec-
kou stěnu, pronájem tělocvičny, DOJO, občer-
stvení, ale i dva ricochetové kurty - modrý a 
žlutý.
Areál Na Nivách byl prvním sportovním are-
álem v Trutnově, který nabídl tento sport. 
V době rozmachu squashe a badmintonu si 
stále drží své pevné místo jako sport, který 
patří ke špičce v aerobní činnosti. Sport, který 
rozvíjí nejen dynamiku a postřeh, ale zároveň 
i vytrvalost. 
Zápas se hraje na 3 vítězné sety. Set získá 
hráč, který dosáhne jako první 15 bodů. Hráč 
musí zvítězit rozdílem 2 bodů. Body můžou 
získat oba hráči, bez ohledu na to, kdo po-
dává. Pokud hráč udělá chybu při podání, zís-
kává protihráč bod. Kurt na ricochet je 8 m 
dlouhý, 5,5 m široký a vysoký 2,7 m. Zadní 
stěna je zpravidla průhledná (tvrzené sklo). 
Po stranách kurtu je množství čar a linií, které 
pomáhají hráčům v orientaci. Raketa na rico-
chet je menší a lehčí než raketa na squash. 
Míček na ricochet má stejné rozměry jako 
squashový míček, je ovšem vyroben z rozdíl-
ného materiálu. Jeho povrh je poset množ-
stvím otvorů – tvoří vnější vrstvu – míček není 
děravý. Míčky dělíme podle odskoku či odra-
zu o stěny. Tyto rozdíly jsou reprezentovány 
barvou míčku. Rozlišují se tři druhy – červe-
ný, fialový a černý. Všechny míčky (a zejména 
černý) potřebují zahřát na optimální teplotu. 
Za této optimální teploty se černý míček od-

skokem blíží fialovému či červenému – ty se 
ovšem nemusí zahřívat a odráží se ihned. Ri-
cochet Na Nivách Vás přivítá příznivou cenou, 
pěkným prostředím a skvělým občerstvením. 
Provozní doba ricochetových kurtů
Pondělí – Pátek: 09:00 – 12:00 hod., 
  15:00 – 20:30 hod.
Sobota – Neděle: 09:00 – 18:30 hod. 

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. V případě příznivého počasí pro 
provoz koupaliště bude krytý bazén pro let-
ní odstávku uzavřen od 24.6. 2013. V této 
odstávce připravujeme kromě běžné údržby 
zařízení kompletní výměnu interiéru v sauno-
vých potírnách – můžete se těšit na příjemný 
design. 

LETNÍ KOUPALIŠTÉ

Provozní doba 

červen 9.00 - 19.00
(vedlejší se-

zóna)

červenec, srpen 9.00 - 20.00 (hlavní sezóna)

den 
otevření

Sobota 15.6. 2013 (v případě příz-
nivého počasí a dokončení oprav 
zahájíme provoz dříve)

den ukončení 
provozu

Neděle 1.9. 2013 (v závislosti na 
počasí)

Ceník 

dospělí
děti (do 15 let),

důchodci 
nad 65 let

celý den 60,- Kč 40,- Kč

od 16.00 hodin 45,- Kč 30,- Kč

od 18.00 hodin 30,- Kč 25,- Kč

tobogán 
1 jízda

5,- Kč

skluzavka zdarma 

- 1 nosič (elektronická peněženka) - na 2 se-
zóny = 15 Kč (neoddělitelná součást vstup-
ného)

- školy - 25 Kč/osoba (ve vedlejší sezóně ve 
všední dny skupiny do 13.00 hodin)

- vstupenky jsou přenosné, možnost skupino-
vých slev

- vstupenky (el. peněženky) bude možno za-
koupit přímo na koupališti a dále v Turistic-
kém informačním centru na Krakonošově 
náměstí a v prostorách krytého bazénu

- vstupenky zakoupené v roce 2012 zůstávají 
ještě letos v platnosti

Více informací naleznete na www.sportovis-
te-trutnov.cz 

MEBYS Trutnov s.r.o.
informuje

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

pohledy do Minulosti

Soudnictví a právo v době Marie Terezie a Jo-
sefa II. vyžadovaly od 60. let nutné reformy. 
Řada vrchností a měst měly i svůj hrdelní soud 
včetně kata (v Čechách bylo těchto soudů 378). 
Neměly bohužel odborně školené soudce. Po 
jejich redukci jich zůstalo jen 24, mezi nimi byl 
i Trutnov. Soudnictví bylo velmi složité. Pra-
vomoc nad poddanými měli držitelé panství, 
šlechtice mohli soudit jen šlechtici, studenti 
a profesoři měli své univerzitní soudy. Zneuží-
vání soudní pravomoci a úplatky bývaly běžné. 

Reformy byly více než nutné. Už v roce 1763 
upozornil Josef II. například na nesmyslnost 
opatření, které dovolovalo šlechtici odmítnout 
při soudním vyšetřování přísahu na pravdivost 
jeho výpovědi. V roce 1767 se podařilo vypus-
tit z trestního zákoníku zločin kacířství. Trestní 
zákoník z roku 1769 přinesl další právní jistotu. 

Trestní zákoník v roce 1776 už přinášel význam-
né zmírnění dosavadních velmi tvrdých trestů, 
i když v praxi ještě stále zůstávalo středověké 
postihování závažných provinění. Tak jak to uvá-

děl zákoník z roku 1753 Codex Tereziani. „Kdo 
se rouhal Bohu nebo se dopustil křivé přísahy, 
tomu má být vytržen jazyk nebo useknut prst 
užívaný při přísaze. Poté měl být zaživa upálen.“ 
Tvrdě se trestala urážka císařského majestátu 
a čarodějnictví v jakékoliv podobě. Přiznání se 
vynucovalo mučením za použití palečnic, španěl-
ských bot s železnými obručemi a šrouby, kterými 
se odsouzeným drtily klouby, napínáním na žeb-
řík, bičováním, vypalováním cejchů žhavým že-
lezem, lámáním kolem a čtvrcením. Věřilo se, že 
teprve mučením se provinilec donutí k přiznání. 

Proti takovému vyslýchání se rázně stavěl i syn 
Marie Terezie Josef. Na jeho pokyn bylo v led-
nu 1776 zrušeno mučení při výslechu. „Musím 
uznat, že zrušení útrpného práva pokládám 
jen za nutné opatření.“ Kruté trestní postihy 
byly postupně zmírňovány a nahrazovány tres-
ty alternativními, dlouhým vězněním, nucenou 
prací a bitím. 

V soudnictví probíhaly v 80. letech také rozsáh-
lé organizační změny. V každé zemi byl zřízen 

zemský soud (pro šlechtu) a apelační soud, od-
volací pro všechny soudy v zemi. Vrchnostem 
byla soudní pravomoc omezena a soudit moh-
li jen ti, kteří byli zběhlí v právech. Vynášené 
tvrdé tresty měly být odstrašením viníka před 
dalším porušením zákonů. Měly mít výchovné 
poslání. Trest smrti odstranil teprve zákoník 
z roku 1787. 

V trutnovském archivu je řada spisů z roku 
1776, z nichž jeden se týká poddaného Franze 
Fiedlera, 18letého mladíka z Oblanova. Ten byl 
pro krádež již dvakrát trestán a potrestán ra-
nami karabáčem. Nenapravil se však a za další 
krádež částí oděvu byl v prosinci 1776 odsou-
zen k smrti oběšením. Jeho tělo mělo trvale 
zůstat na šibenici. Cestou milosti mu však byl 
tento trest zrušen a změněn na dva roky nu-
cených prací v dílně pro spřádání lnu. Každého 
půl roku byl znova potrestán deseti ranami ka-
rabáčem, aby si připomněl své provinění a bál 
se ho opakovat.

Antonín Just

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.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

           LYŽOVÁNÍ - SJEZD

Lyžaři Lokomotivy Trutnov úspěšně zakončili 
sezónu
Přes nedobré sněhové podmínky v prosinci 
a lednu, kdy se nepodařilo včas zasněžit tré-
ninkový svah v Peci pod Sněžkou, se letošní 
sezóna lyžařům Lokomotivy Trutnov vydařila. 
Ve spolupráci se Slovanem Pec pod Sněžkou 
se podařilo uspořádat celkem 10 závodů ve 
všech kategoriích od předžáků až po Mas-
ters. Pec pod Sněžkou již tradičně hostila zá-
vodníky seriálu soutěží VIST CUP, AMER FUN 
CUP, Velké ceny FIS, ČP Masters a FIS Masters 
CUP. V Českém poháru, kterého se zúčastni-
lo celkem 61 lyžařských klubů, se Lokomoti-
va Trutnov umístila na vynikajícím 13. místě. 
Závodníci startovali celkem na 79 závodech 
v České republice i v zahraničí (z toho na nej-
mladší kategorii připadá 9 závodů, žáci 25 zá-
vodů, junioři a dospělí 28 závodů, kategorie 
Masters 5 závodů a kategorie akrobatického 
lyžování 12 závodů). Sportovcem města Trut-
nova byla vyhlášena Klára Antošová (katego-
rie junioři), která na Mistrovství ČR obsadila 
4. místo v superobřím slalomu ve své katego-
rii. Mistrovství světa juniorů v akrobatickém 
lyžování v italském Chiesa in Valmalenco se 
zúčastnil František Jetmar, který se umístil na 
29. místě (nejlépe z českých závodníků). Za 
podporu a sponzorování činnosti oddílu by-
chom chtěli poděkovat firmám: KSB – PUMPY 
+ ARMATURY s.r.o., koncern PRAHA; MUTT 
Tubes, s.r.o., Praha; D.E.E.D., a.s., Hradec Krá-
lové a dále městu Trutnov a Královéhradec-
kému kraji.

           JUDO 

Velká cena České Skalice, tradičně kvalitní tur-
naj s mezinárodní účastí. Devatenáct družstev 
z celé České republiky a Polska, celkem 197 zá-
vodníků. Trutnovskou Lokomotivu reprezento-
valo patnáct malých judistů. Dvanáct medailí 
a celkově šesté místo v pořadí družstev. Zářila 
opět mláďata. 
Radek Gottwald (04) zvítězil pětkrát v řadě 
a vybojoval zlato a sto padesátý vyhraný zápas.
Jan Lisý (03) zvítězil rovněž pětkrát v řadě 
a vybojoval zlato. Vojtěchu Vachovi (03) zkřížil 
cestu do finále pouze oddílový kolega Pražák, 
přesto čtyřikrát zvítězil a vybojoval zlato. Ond-
řej Krákora (03) bojoval pětkrát. Třikrát zvítězil 
a probojoval se do finále, kde nestačil na své-
ho soupeře a vybojoval stříbro. Martin Jedlička 
(05) a Marek Dvořák (00) vybojovali také stří-
bro. Jiří Erben (04), Matěj Krčmář (03), Matouš 
Pražák (03), Petr Joudal (03), Tobiáš Chmelík 
(03) a Adam Bohutínský (02) vybojovali bronz. 
Medailově se neprosadili pouze Petr Blahna 
(06 – nejmladší člen výpravy), Matouš Endrych 
(01) a Petr Kudrna (01).

           STOLNÍ TENIS

Mladí registrovaní členové oddílu stolního 
tenisu TJ Lokomotiva Trutnov se zapojili do 
Regionálního přeboru starších žáků, kterého 
se zúčastnilo 9 tříčlenných družstev z našeho 
okresu. Po 8 odehraných kolech se naše druž-
stvo umístilo na celkovém 5. místě, celkovým 
vítězem se stalo družstvo TTC Koberce Brázda 
Vrchlabí před TJ Tatran Hostinné B. 

Na předchozí dobré umístění nenavázaly ženy 
TJ Lokomotiva Trutnov v divizi žen Králové-
hradeckého a Pardubického kraje. Pokles na 
celkové 7. místo z 11 účastníků byl především 
způsoben skutečností, že většinu hráčské sezo-
ny musel oddíl odehrát bez hráček základního 
týmu Jany Hronešové a Kristýny Matějíčkové. 
Také celkové 8. místo družstva mužů z 10 účast-
níků Regionálního přeboru 2. třídy nelze pova-
žovat za úspěch. Přestože po odehrání posled-
ního kola byl Tomáš Jiránek vyhodnocen jako 
nejúspěšnější hráč této soutěže, častá fluktua-
ce a nevyrovnané výkony ostatních hráčů způ-
sobily, že hrozbu dalšího sestupu do nižší sou-
těže členové družstva odvrátili až zlepšeným 
výkonem v závěru soutěže. 

           MUAY THAI

HIGHLANDERS na Maximus Cupu, Hanuman 
Cup 18 a MČR v Brně
Měsíce duben i květen byl pro oddíl HIGHLAN-
DERS Muay-Thai opravdu náročný. 1x profesi-
onální zápas na Slovensku v podání Ondřeje 
Marvana, 1x pyramida o amatérského mistra 
organizace WFCA v podání Jakuba Klaudy 
(Praha) a další zápas v seriálu MČR v Brně, kte-
rého se účastnil Marek Lízr. To, jak naši fighteři 
dopadli, se dozvíte na www.lokotrutnov.cz/
oddily/muay-thai

           PLAVÁNÍ 

Plavkyně vezou z finále družstev páté místo, 
od medaile nebyly tak daleko
V jednu chvíli se pohybovaly na druhém místě, 
po prvním dni byly čtvrté kousek za medailí, 
ale nakonec trutnovské plavkyně obsadily v le-
tošním finálovém závodě mistrovství republiky 
družstev páté místo. „Jsme spokojení, s tím 
jsme tam jeli,“ poznamenal trenér TJ Loko FM 
Servis Tomáš Břeň. Z titulu se v Brně radovaly 
ostravské ženy, mezi muži s převahou zvítězilo 
družstvo domácí Komety.
Plavkyně Lokomotivy odjely na šampionát 
v omlazené sestavě. Trenéři Břeň a Pokorný se 
rozhodli do týmu zapojit mladé naděje z oddí-
lu, takže boj o stupně vítězů se zdál být nere-
álný. O to víc nečekaně mistrovství v bazénu Za 
Lužánkami začalo. Po páté disciplíně dokonce 
Trutnovačky figurovaly na druhém místě. Vý-
razně k tomu pomohly výkony Martiny Elhe-
nické, která vyhrála 200 motýlek a druhá do-
hmátla na 400 polohovce. Druhé místo Anety 
Pechancové na 100 znak také znamenalo vý-
znamný přísun bodů. V závěru sobotního dne, 
po šestém místě v polohové štafetě na 4 x 100, 
však naše plavkyně klesly na čtvrté místo, nic-
méně jen se ztrátou deseti bodů na bronz. 
Pátá Jihlava a šesté Brno byly ovšem také v těs-
ném kontaktu.
Nedělní úvodní disciplína - 200 metrů kraul 
- posunula Trutnov na třetí místo, ale poté zá-
vodní dráhy Loko začaly být více obsazovány 
mladšími dívkami, jak trenér Břeň trefně podo-
tkl „těmi ze školky“, a starší kolegyně nestačily 
jejich výsledky vyvažovat. „Tak jsme se propad-
li až na šesté místo,“ přiblížil kouč Lokomotivy. 
Trutnovské plavkyně se však stejně jako v so-
botu dokázaly i v neděli třikrát umístit na stup-
ních vítězů a tyto body zase náramně přišly 
vhod. Aneta Pechancová vyhrála 50 kraul a na 
osmistovce obsadily Martina Elhenická druhé 
a Kateřina Holubová třetí místo. V závěrečné 

štafetě na 4 x 100 kraul byly Trutnovačky páté 
a stejná příčka jim patřila i v celkovém pořadí.
„Chtěli jsme být mezi čtvrtým a šestým místem, 
takže je to přesně v prostředku a můžeme být 
spokojení. Od medaile jsme byli asi třicet pět 
bodů, což není tak daleko, ale nemůžeme být 
zase neskromní, protože v podstatě jen tři 
naše holky se individuálně umístily na medai-
lích. Pokud ale ten mančaft vydrží pohromadě, 
tak myslím, že za rok zase můžeme v pohodě 
uvažovat o medaili,“ sdělil Tomáš Břeň.

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@lokotrutnov.
cz nebo na adresu: Krytý bazén, Na Lukách, 
541 01 Trutnov. Přihláška ke stažení na inter-
netu 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.

13. ročník „Letního 
sportovního tábora“
Plavecká škola, plavecký oddíl, TĚLOVÝ-
CHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUT-
NOV, o.s., pořádají v termínu 3. – 10. 8. 
2013 tradiční „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 auto-
kempu 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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I v letošním roce se podařilo navázat na úspěchy 
z předešlých let a naši závodníci si z republikových 
šampionátů přivezli cenné kovy. V Českém pohá-
ru zaznamenaly úspěchy především T. Jakoubková 
a V. Mračková, které atakovaly přední pozice v žákov-
ských kategoriích. V dorostenecké skupině se letos 
nejvíce dařilo O. Dudkovi, J. Adámkové a B. Švarco-
vé, které se kromě dílčích úspěchů podařilo vybojo-
vat celkově druhé místo v Českém poháru. Některé 
závody jako součást své přípravy absolvovala za trut-
novský oddíl E. Vrabcová Nývltová, která v Českém 
poháru obsadila celkově první příčku.
Výrazně se nám letos dařilo i v rámci týmového 
hodnocení. V superpoháru družstev, kde se sčítají 
body vyjeté závodníky jednak žákovské, ale i doros-

tenecké a dospělé kategorie, jsme obsadili 7. mís-
to a družstvo dorostu mělo navíc takřka na dosah 
3. místo. V této prestižní soutěži se v příští sezóně 
pokusíme probojovat mezi 3 nejlepší oddíly, mezi 
které již tradičně patří Dukla Liberec, SKI klub Jab-
lonec nad Nisou a ČKS SKI Jilemnice.
Velkým úspěchem pro celé trutnovské lyžování je 
účast v pořadu ČT Žijme sportem, kam byl náš oddíl 
pozván jako jeden ze tří z celé republiky na zákla-
dě dlouhodobé práce s mládeží a podílu na výchově 
současných dvou reprezentantů O. Horyny a E. Vrab-
cové Nývltové. Toto by samozřejmě nebylo možné 
bez kvalitního zázemí na ZŠ Komenského, podpory 
města Trutnova a regionálních partnerů klubu.

Jakub Opočenský
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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

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

Návštěvní doba: 
pondělí 13.00 – 16.00 hod.
středa 13.00 – 16.00 hod.
sobota 11.00 – 13.00 hod.
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

nabídka opuŠtěnýCh psŮ
ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA SKI TEAMU OLFIN CAR – VELLA TRUTNOV

Velká cena Trutnova v silniční cyklis-
tice – časovce do vrchu pro ZŠ a SŠ
V letošním roce se jel již 17. ročník této soutěže, kterou 
tradičně připravuje Střední průmyslová škola Trutnov 
z pověření okresní rady Asociace školních sportovních 
klubů. Pořadatelé se po dlouhé zimě zapotili s přípra-
vou tratě – odstraňovali ještě i zbytky ledu v lesním 
úseku tak, aby byla maximálně zajištěna bezpečnost 
soutěžících. Asfaltová trať v Trutnově - Horním Starém 
Městě v délce 2,4 km stále stoupající až na místo „Za 
zámeckým vrchem“ řádně prověřila fyzickou kondici 
účastníků a na mnohých bylo znát, že v tomto termínu 
nemají najeto ještě dostatečný počet kilometrů. Přes 
tento fakt se každý snažil podat co nejlepší výkon a za 
zdolání tratě si uznání zaslouží všichni. Nakloněno 
nám bylo také pěkné slunečné počasí.
Příjemné pro závodníky byly pěkné věcné ceny, které 
také kromě medailí a diplomů obdrželi. Snažili jsme 
se odměnit co nejvíce žáků, protože jsme letos získali 
i podporu Královéhradeckého kraje. Dík patří i všem 
dalším sponzorům, zejména však těm, kteří nám dá-
vají pěkné ceny tradičně, což jsou: město Trutnov, 
prodejna a opravna kol Zdeněk Křížek, prodejna kol 
BON SERVIS a firma BS COM.
17. ročníku časovky do vrchu se účastnilo celkem 
60 závodníků z 10 škol v 9 kategoriích. 

Za SPŠ Trutnov
Karel Čichovský 

Absolutní relaxace, jeden hluboký 
nádech a pak jen modré ticho kolem 
Tebe, to je FREEDIVING, neboli ná-
dechové potápění 

Proto, abys pochopil základní principy tohoto abso-
lutně úžasného fitness sportu pro každého, nemusíš 
hned jezdit k moři, stačí základní kurz Apnea Discove-
ry, který se uskuteční o víkendu 8. - 9.6. v trutnovském 
bazénu.
Kurz bude probíhat dle osnov mezinárodní školy ná-
dechového potápění Apnea Academy založené vyni-
kajícím freediverem Umbertem Pelizzarim a je zároveň 
motivací pro další stupně a případně opravdové modré 
hloubky.
Pochopíš základní problematiku fyziologických dějů 
v našem těle při zadržení dechu. Seznámíš se s fyzi-
kálními zákony, které působí na naše tělo při zanoření 
pod hladinu, a současně se základy správného a hlavně 
bezpečného pohybu nad i pod hladinou.
Nedílnou součástí kurzu jsou ale i speciální dechová 
a relaxační cvičení, která jsou základem moderního 
freedivingu. Veškeré konkrétní informace o kurzu 
a mnohé další, včetně možnosti přihlášení, získáš na 
www.apneablue.cz, info@apneablue.cz, nebo přímo 
u instruktora Apnea Academy Michala Bavora, tel. 603 
214 023.


