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Projekt končí, spolupráce pokračuje

M Ě S T S K É  N O V I N Y  T R U T N O V A

Trutnovské děti si prohlížejí výtvory lubawských vrstevníků při vernisáži výstavy zaměřené na legendy 
a památky v Lubawce. Foto: Günter Fiedler

pokračování >>

Upozornění
Změna harmonogramu E-AUKCE

Upozorňujeme všechny zájemce o E-AUKCE 
energií, že z důvodu neplánované, ale nutné 
odstávky serveru se překládá realizace prv-
ní elektronické aukce pro občany Trutnova 
z původního termínu 13. 11. 2013 na nový 
termín aukce dne 19. 11. 2013 od 16:00 ho-
din. (Průběh bude možné sledovat on-line 
na plátně v malém sále městského úřadu.)
Sběr dat bude nově rozšířen o tyto dny: 30. 
10. a 4. a 6. 11. 2013 od 9:00 do 17:00 hodin. 
Děkujeme za pochopení.

Více informací o E-aukcích energií zájemci 
naleznou na stránkách www.a-tender.cz 
a www.setrime-lidem.cz.

David Hrůza
A-tender

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

VÁNOČNÍ STROM 2013
První prosincový den, první adventní neděle, 
tradiční akce VÁNOČNÍ STROM, kterou po-
řádá město Trutnov a UFFO - SCT. Tedy po-
hodové nedělní odpoledne na Krakonošově 
náměstí s programem, prodejem drobného 
adventního zboží a občerstvení a samozřejmě 
se slavnostním rozsvícením vánočního stromu. 
Stánkový prodej bude zajištěn od 14 do 17:30 
hod., program od 14:30 do 16:45 hod. V rámci 

Je to téměř 10 let, kdy městská komise pro 
cestovní ruch a občanské sdružení Trutnov – 
město draka přišly s novou myšlenkou k roz-
voji cestovního ruchu. Legendy o bájných po-
čátcích města a o drakovi, který je i ve znaku 
města, byly sice známé, avšak tehdy turisty 
výrazně neoslovovaly. Nápad město rozpraco-
valo tak, aby výsledky byly na pohled zřejmé 
a hmatatelné. 
Tak kromě autorsky chráněného logotypu 
s drakem vznikla projektová dokumentace, 
která počítala s využitím prázdných prostor 
v suterénu budovy č. p. 151 ve Školní ulici 
a jejich přeměnou na Galerii draka. Zároveň 
město hledalo efektivní způsob financování 

zamýšlené stavební akce. Kousek za hranicemi 
v Lubawce měli obdobnou myšlenku na re-
konstrukci kulturního domu pro divadelní, 
společenské, výstavní a podobné účely a před-
stavitelé této příhraniční obce uvítali možnost 
vzájemně si prezentovat populární formou 
příhraniční legendy a zapojit do toho přitom 
i školáky z obou měst.
Společně podaná žádost Gminy Lubawky 
a města Trutnova o dotaci získala v roce 2009 
podporu a projekt mohl být od roku 2011 
realizován. Ačkoliv finančně nejnáročnější 
byla realizace stavební části, důraz je kladen 
na spolupráci a součinnost při společných vý-
stavách, přednáškách a konferencích.

V rámci projektu proběhla v rekonstruovaných 
prostorách Galerie draka v Trutnově v závěru 
loňského roku výstava fotografií a předmětů 
s dračí tematikou, na jaře letošního roku vý-
stava o legendách z Lubawky a 21. září spo-
lečná konference obou partnerů s besedou 
o legendách Lubawky a Trutnova, tlumočená 
do polštiny, resp. do češtiny. Obdobných akcí 
v rekonstruovaném kulturním domě v Lubaw-
ce se zúčastnily skupiny trutnovských dětí 
a dospělých. Trutnovská Galerie draka pořádá 
společné výstavy a akce nejen s partnery z Lu-
bawky, ale i s dalšími polskými příhraničními 
městy.
Trutnovskou zářijovou akcí realizace projektu 
sice oficiálně končí, ale oba partneři a zástup-
ci o. s. Trutnov – město draka mají i nadále 
mnoho myšlenek, jak využívat renovované 
prostory v Trutnově a Lubawce ke společným 
a recipročním výstavám a dalším přeshranič-
ním akcím, a tak prohlubovat navázané přá-
telství a spolupráci.

Ing. Günter Fiedler
Ing. Veronika Svobodová

MěÚ Trutnov

Projekt 
kulturní setkání na česko-polských hranicích, 

reg. č. PL.3.22/2.2.00/09.01575
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programu můžete tentokrát vidět a slyšet při-
bližně v těchto časech: 
14:30 hod. - představení Divadla Emillion 
„Nad Betlémem svítí hvězda“
15:30 hod. - koncert Two Voices
16:10 hod. - adventní přání starosty města, 
zvonění rolničkami a zvonečky, aby to dobré 
bylo v našem městě s námi nejen v období ad-
ventu (přineste si s sebou zvoneček či rolnič-
ku!), slavnostní rozsvícení vánočního stromu
16:25 hod. - Chůpela, kapela na chůdách 
Rozsvícení vánočního stromu je předznamená-
ním vánočního času - tedy období dárků, vzá-
jemné tolerance, pomoci a také rozzářených 
dětských očí. Aby tomu tak bylo i v dětských do-
movech a azylových domech v regionu Trutnov, 
rozhodli se pořadatelé uspořádat sbírku. Máte-
li zájem přispět i Vy, přineste s sebou na akci 
hračku, dětské oblečení apod. - ovšem vše 
nové! Pomůžete tak v tomto krásném období 
těm, kteří to potřebují a Vaši podporu uvítají.

Aktivity společnosti  
Most k životu, o.p.s., 
v měsíci listopadu

Společnost Most k životu, o.p.s., se již tradič-
ně od roku 2007 zapojuje do celostátní akti-
vity „Týden vzdělávání dospělých“, která se 
letos uskuteční 11. – 15. listopadu. 
Cílem Týdne vzdělávání dospělých v Králové-
hradeckém kraji je seznámit veřejnost s vý-
znamem a možnostmi celoživotního učení, 
motivovat je k dalšímu vzdělávání a nabíd-
nout konkrétní vzdělávací příležitosti dalšího 
vzdělávání v kraji.
Společnost Most k životu, o.p.s., bude pre-
zentovat svou činnost v prostorách úřadu 
práce formou umístění informačních materi-
álů, a to od 11. do 15. listopadu. Zájemci si 
zde mohou vybrat z nabízených rekvalifikač-
ních kurzů a seminářů. 
Zveme též na Den otevřených dveří, který 
proběhne 15.11. od 10.00 do 17.00 hodin 
v sídle společnosti (Šikmá 300, naproti tech-
nickým službám). Zde mohou zájemci získat 
mnoho užitečných informací ke všem vzdělá-
vacím aktivitám společnosti.
Další tradiční záležitostí, kterou společnost 
prezentuje, je problematika domácího násilí 
na ženách. V týdnu od 25. do 30. listopadu 
(„Týden proti násilí na ženách“) budou širo-
ké veřejnosti k dispozici informační panely 
s touto tematikou umístěné v poliklinice Ma-
sarykův dům, v městské knihovně, na Úřadu 
pro zastupování státu ve věcech majetkových 
- bývalý okresní úřad, na pěší zóně. 

Kontakt: 
e-mail: most.k.zivotu @volny.cz, 
tel.: 499 841 998, 777 303 115, 
www: mostkzivotu.cz.

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

Již přijímáme rezervace na akreditovaný kurs 
PRACOVNÍK SOCIÁLNÍ PÉČE na 150 hodin - 
VÍKENDOVĚ! (začátek leden 2014)

V listopadu 2013 Vás zveme na semináře pro 
pracovníky v sociálních službách i pro zájem-
ce z řad veřejnosti:

Specifika komunikace se seniorem (1 den)
Termín: 7. 11. 2013, 9 – 15 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba 
a den

Problematika zpětné vazby v komunikaci 
(1 den)
Termín: 14. 11. 2013, 9 – 15 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba 
a den

Syndrom vyhoření a duševní hygiena 
(1 den)
akreditace MPSV
Termín: 27. 11. 2013, 9 – 15 h. (6 hodin)
Most k životu, o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba 
a den

Nabídku dalších krátkých seminářů na obdo-
bí prosinec 2013 najdete na www.mostkzi-
votu.cz.

Rezervace a informace: 
Mgr. Andrea Zvolánková, tel.: 775 303 116 nebo 
499 841 998, most.zvolankova@seznam.cz.

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

LISTOPAD

Nový Bydžov 
2. 11. 2013 - DUŠIČKOVÁ JÍZDA
10. ročník cykloturistické akce s kulinářskou 
zastávkou, pořádají Novobydžovští dinosau-
ři, tel. 606 241 740.
http://www.novybydzov.cz/

16. 11. 2013 - MARTINSKÝ JARMARK
6. ročník přehlídky a prodeje staročeských ře-
mesel, dřevosochání.
http://www.novybydzov.cz/

Chrudim
23. 11. 2013 - KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ
Posvícení se zabijačkou a jarmarkem na Res-
selově náměstí.
http://www.chrudimdnes.cz/ 

Jaroměř
30. 11. 2013 - ADVENT V MUZEU
Setkání s vánoční hudbou a zpěvem koled 
v podání dětí z jaroměřských škol a školek 
v Městském muzeu – Wenkeově domě. 
http://www.muzeumjaromer.cz/ 

Polička 
30. 11. – 15. 12. 2013 - HRADNÍ ADVENT 
NA SVOJANOVĚ
Prohlídky hradu s tradiční vánoční výzdobou 
doplněné výkladem o starých adventních 
a vánočních zvycích. Adventní koncert.
http://www.svojanov.cz/ 

Vysoké Mýto 
30. 11. 2013 - VÁNOČNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK
Řemeslný jarmark, kulturní program, rozsví-
cení vánočního stromu.
http://www.vysoke-myto.cz/ 

POŘÁDÁME DALŠÍ 
WORKSHOP!

TIC, MěÚ a vy všichni se tentokrát společ-
ně pokusíme najít nabídku pro návštěvníky 
s handicapem a dříve narozené. 
Zveme tedy ty, kteří mají této široké a město 
Trutnov hojně navštěvující skupině turistů co 
nabídnout, 12. listopadu v 16 hodin do ma-
lého sálu MěÚ. Záštitu nad akcí opět převzal 
místostarosta pan Mgr. Tomáš Hendrych. Tě-
šíme se na vás.

TIC TRUTNOV NABÍZÍ
výkup a prodej starších map, které jste sice 
použili, ale dále již nepotřebujete, a které 
mohou ještě sloužit dalším turistům. Vzhle-
dem k tomu, že nejsme antikvariát, bude-
me vykupovat mapy vydané od roku 2000. 
Výkupní cena bude individuální podle stavu 
mapy cca 10 – 20 Kč/kus.

TIC má nové www stránky
se stejnou adresou, tedy www.ictrutnov.
cz. Žádáme tímto všechny, kteří nabízejí své 
služby návštěvníkům města, aby se na strán-
ky podívali. Objevíte-li nepřesnost nebo se 
nenajdete vůbec a chtěli byste zde být uve-
dení, obraťte se prosím na mne – nydrlova.
hana@trutnov.cz.

Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC Trutnov

Sociální sítě a nová média jsou součástí kaž-
dodenního života stále většího počtu lidí, 
a proto město Trutnov zřídilo na dvou nejpo-
pulárnějších své oficiální profily. 
Přidat se tak můžete jak na facebooku (Město 
Trutnov), tak i na twitteru (@trutnovmesto). 

Průběžně se tak budete i tam dozvídat 
o dění v Trutnově a okolí prostřednictvím 
mobilního telefonu či počítače.

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

Trutnov na sociálních sítích

Výzva k veřejnosti
Obracíme se na trutnovské občany s pros-
bou, aby pomohli svými autentickými in-
formacemi, vzpomínkami, písemnými či 
foto grafickými materiály týkajícími se 
koncentračního tábora Gross-Rosen v blíz-
kosti polského města Rogoźnica (nedaleko 
Wałbrzychu). Tento tábor měl pobočky 
i na našem území a na začátku roku 1945 
se z něho uskutečnil „pochod smrti“, který 
skončil masakrem vězňů u Choustníkova 
Hradiště. Vaše informace pomohou při re-
alizaci našeho projektu, jehož cílem je při 
příležitosti 70. výročí ukončení 2. světové 
války přiblížit mladé generaci osudy lidí, 
které tento válečný konflikt poznamenal. 
Svoje informace s kontaktem na sebe zasí-
lejte prosím do 30. 11. 2013 na e-mail: Gro-
ss-Rosen@seznam.cz, případně se obracej-
te na uvedené adresy realizátorů projektu.
Děkujeme za spolupráci.

Okresní výbor Českého svazu bojovníků 
za svobodu
Náchod, Palachova 1301, 547 01 Náchod

Střední škola propagační tvorby 
a polygrafie Velké Poříčí, 
Náchodská 285, 549 32 Velké Poříčí
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Klub zdraví Trutnov 
Klub zdraví Trutnov zve všechny příznivce 
zdravého životního stylu na setkání u téma-
tu: Jak udržet vyrovnaný rozpočet v domác-
nosti. 4.11. 2013 v 17.30 hod., budova CASD, 
ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), lektor: 
Líba Jobová. Ochutnávky. Příští téma: 2.12. - 
Pečení zdravého vánočního cukroví. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Školské zařízení 
pro další vzdělávání pedagogických pracov-
níků Královéhradeckého kraje - pracoviště 
Trutnov, Vás v listopadu zve na tyto kurzy:

Zdravotní tělesná výchova
Správné držení těla, dýchání. Ukázky praktic-
kých cviků a pohybových her pro jednotlivé 
druhy oslabení. Dechové cviky a sestavy, rela-
xační cvičení a relaxace těla. 
8. 11. 2013, 9:30 - 14:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 500,- Kč, přihlášky do 1. 11. 2013
S sebou přineste podložky a oděv na cvičení. 

Nitěná grafika
Procvičení a výroba vzorků nitěné grafiky 
od jednodušší formy ke složitější. 
13. 11. 2013, 8:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Přihlášky do 6. 11. 2013

Kouzlo Vánoc
Tradiční, méně známé a netradiční postupy, 
metody a formy práce. Barva a barevné va-
riace, barevný soulad. Techniky vyvazování 
na formu, vypichování oasisu.
19. 11. 2013, 8:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 500,- Kč, přihlášky do 12. 11. 2013

Pleteme květy z papírového pedigu
Estetické zpracování měkkého odpadového 
papíru. Tvorba květů z dutinek a praktické 
vyzkoušení postupu klasického a variant. 
26. 11. 2013, 13:00 - 17:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 500,- Kč, přihlášky do 20. 11. 2013

Vývojové zvláštnosti dětí aneb Co nepokazit 
ve výchově dítěte 3 - 7 let 
Lektor: PhDr. Lidmila Pekařová
Vývojové zvláštnosti při výchově dětí předškol-
ního věku a prevence závažných chyb v tomto 
procesu. Jak vychovat k poslušnosti a samo-
statnosti, kde začíná povinnost. Vhodná účast 
obou rodičů dítěte (podle možností).
30. 11. 2013, 9:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 550,- Kč, přihlášky do 25. 11. 2013 
Více informací na - stierandova@cvkhk.cz, 
tel.: 720 516 096.

Matriční události  
v září 2013
Noví občánci města
V měsíci září se v trutnovské porodnici narodi-
lo celkem 59 dětí, z tohoto počtu je 23 občán-
ků města Trutnova, 10 chlapců a 13 děvčat. 

Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřelo manželství před 
Městským úřadem v Trutnově celkem 18 párů, 
1 manželství bylo uzavřeno v obci Radvanice 
(z celkového počtu jde o 5 sňatků uzavřených 
„na jiném vhodném místě“ nebo „mimo stano-
venou dobu“ na základě žádosti snoubenců). 

Úmrtí
V měsíci září zemřelo v Trutnově 36 občanů 
(po 1 úmrtí v obci Jívka, Chotěvice, Staré Buky, 
Hajnice a Radvanice), z tohoto počtu bylo 15 
trutnovských občanů, 9 mužů a 6 žen.

Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti navštívi-
ly při životních jubileích v měsíci září celkem 20 
občanů s gratulací, kytičkou a malým dárkem. 
Kytička byla předána i občanům z Domova pro 
seniory v Trutnově: středisko R. Frimla – 7 jubi-
lantů; středisko Dělnická – 3 jubilanti. Touto ces-
tou ještě jednou všem občanům blahopřejeme.

Diamantová a zlatá svatba
21.9. 2013 se v Koncertní síni B. Martinů 
uskutečnil slavnostní obřad u příležitosti 
diamantové svatby manželů Košťálových 
z Trutnova a 28.9. 2013 slavnostní obřad 
u příležitosti zlaté svatby manželů Miku-
lových z Trutnova. K  blahopřání se osobní 
gratulací s dárkem a kytičkou připojila i ko-
mise pro občanské záležitosti. Ještě jednou 
manželským párům k vzácnému výročí bla-
hopřejeme a do dalších společných let pře-
jeme pevné zdraví a spokojenost. 

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Mateřské centrum KAROlínka

SpolečenSká rubrika

krátce

Téma: Děti a jejich chutě

Pojďme společně objevit půvab a jednodu-
chost živé stravy. Základem jsou kvalitní suro-
viny i dobré recepty. Ráda se s vámi podělím 
o získané zkušenosti a naučím vás dobroty, 
které budou zbožňovat nejen vaše děti: slad-
ké nápoje, zelené koktejly, mandlové mléko, 
nevařený pudink, domácí nevařenou čokolá-
du, nevařený džem, ...
Pro koho je kurz vhodný -  Pro zdravé i nemoc-

Listopad 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 pedagogi-
ky, které kopírují přirozený rytmus 
roku. Hodiny jsou vhodné pro děti 
od narození do 3 let. V případě zá-
jmu se můžete kdykoliv připojit.

16:00 – 16:45 HIPPO AND FRIENDS – angličtina 
pro předškolní děti 5 - 7 let. Lek-
torka Mgr. Marcela Molnárová. 

16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek pro předškolní 
děti. Lektorka Bc. Jana Švecová. 

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

na „školkový režim“. Společný te-
matický program v menším kolek-
tivu dětí. Dopolední program od 8 
do 12 hod nebo od 8 do 15 hod.

10:00 – 11:00 Gravidjoga – jóga pro těhotné. 
Lektorka Ilona Limberská.

13:00 – 17:00 Hudební stavebnice – hudební 
přípravka pro děti od 1. třídy
Cvrček muzikant – hudební pří-
pravka pro předškolní děti Více in-
formací o metodě poskytne Draho-
míra Tvrdíková, tel.: 603 150 473.

STŘEDA
8:30 – 14:00 Nastávající maminky a mimin-

ka – volný prostor pro vzájemné 
sdílení nastávajících a novopeče-
ných maminek. Cvičení maminek 
s dětmi do 1 roku. Poradna psy-
chomotorického vývoje a laktační 
poradna.

 8:45 – 9:45 Mimihry – cvičení maminek s le-
žícími miminky. Lektorka Darina 
Albrechtová.

10:00 – 11:00 Mimihrátky – cvičení maminek 
s lezoucími miminky. Lektorka Da-
rina Albrechtová. 

16:00 – 17:00 KOŤATA – cvičení a pohybové hry 
pro děti od 3 do 7 let. Lektorka 
Darina Albrechtová.

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

kreativní dopoledne pro maminky
9:30 – 10:15 Výtvarná dílna pro děti 
10:30 – 11:00 Cvičení pro radost – rodiče s dětmi
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice (Building 

Blocks of Music) s Drážou (klavír) 
pro přihlášené

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

PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívání s Notičkou – písničky, prv-

ní zkušenost s hudebním nástro-
jem a tanečky

Přijímáme další zájemce na:
Angličtina hrou HIPPO AND FRIENDS děti 5 - 7 let 
Výtvarný kroužek pro děti 4 - 7 let
Cvičení dětí Koťata pro děti 3 - 7 let

Výtvarnou cestou k sebepoznání a relaxaci – se-
tkání nejen s arteterapií. Chcete zakusit chvíle 
odpočinku, tvoření a možnost hlubšího sebe-
poznání? Vyzkoušet imaginativní techniky, ma-
lování, práci s tělem, koncentrací a všímavostí, 
práci s hlínou? Zarezervujte si místo po dohodě 
s arteterapeutkou Bc. Petrou Adamcovou na tel. 
604 706 701.

Připravujeme:
Canisterapie – 14.11. od 10 hod. - léčba psem, 
setkání dětí a pejsků 
Jazykové a vzdělávací kurzy pro rodiče
Masáže a kosmetika

Zdravý životní styl – 14.11. 2013 od 9 do 11 hod. 
V rámci „Týdne vzdělávání dospělých“ spolu 
s úřadem práce připravujeme přednášku o pod-
zimní kuchyni, předcházení nemocem vyváže-
nou stravou a léčivém účinku koření. Na setkání 
se těší Zuzana Řepáková. 

Bližší informace o veškerých aktivitách a provo-
zu na tel. 737 335 651 nebo na www.mckarolin-
ka.cz, e-mail: mckarolinka@volny.cz.

 Za mateřské centrum KAROlínka
 Bc. Šárka Linková

né, mladé i starší, maminky, tatínky i babičky. 
Přijďte si užít odpoledne s Martinou, mixérem 
i ochutnávkou všeho, co připravím. Cena: 
520 Kč (v ceně kurzu je pronájem prostor, lek-
torné,  suroviny, jednorázové nádobí) Kdy: 
úterý 12.11. 2013 od 16 do 19 hod. v Centru 
spokojené ženy, Školní 154 (u kostela), Trut-
nov, www.k-studio.cz. Své místo na kurzu 
si rezervujte ještě dnes na tel. 777 286 810, 
počet míst je omezen „velikostí“ prostoru.

Kurz živé stravy s ochutnávkou 
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odbory měStSkého úřadu informují

pokračování >>

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 30.9. 2013 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 644 
/objekt na st.p. 1412 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Staré Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře - 
kuchyň 13,89 m2, pokoj 31,58 m2, standardní 
byt, číslo bytu 11, 3. podlaží. Součástí bytu je 
WC 1,70 m2, koupelna 3,93 m2, předsíň 15,83 m2, 
sklep 2,52 m2 a lodžie 14,33 m2. Topení dálkové. 

Měsíční nájemné: 3 628 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.11. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 573 
/objekt na st.p. 1382 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Staré Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. kk+1 o výměře 
- pokoj 22,95 m2, standardní byt, číslo bytu 
20, 5. podlaží. Součástí bytu je WC + koupel-
na 5,04 m2, předsíň 5,16 m2, sklep 2,34 m2. 
Topení dálkové. 

Měsíční nájemné: 1 185 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
1. 11. 2013 v 8.15 hod. přímo na místě.
 
Byty Dlouhá 644 a Dlouhá 573 se budou pro-
najímat na dobu neurčitou na základě výbě-
rového řízení, kde se bude nabízet předplace-
ní nájemného. Předplacení nájemného musí 
být nabídnuto minimálně ve výši 50 000 Kč. 

Trutnov – Barvířská čp. 24
/objekt na st. p. 231/1 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Předměstí/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře - 
kuchyň 16,60 m2, 1. pokoj 26,10 m2, 2. pokoj 
20,58 m2, standardní byt, číslo bytu 6, 3. podla-
ží. Součástí bytu je WC 1,60 m2, koupelna 2,84 
m2, předsíň 8,17 m2. Topení etážové plynové. 

Minimální měsíční nájemné: 3 915 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
1. 11. 2013 v 9.15 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 148
/objekt na st. p. 89 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře - 
kuchyň 24,62 m2, 1. pokoj 25,28 m2, 2. pokoj 
15,81 m2, k bytu patří koupelna 4,00 m2, WC 
1,50 m2, předsíň 5,01 m2, spíž 0,80 m2 a půda 
15,00 m2, standardní byt, číslo bytu 2, 2. pod-
laží. Topení etážové plynové.

Minimální měsíční nájemné: 4 747 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 1.11. 
2013 v 9.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Na Struze čp. 159
/objekt na st.p. 32/2 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře - 
kuchyň 13,40 m2, 1. pokoj 26,40 m2, 2. pokoj 
19,35 m2, 3. pokoj 16,00 m2, standardní byt, 
číslo bytu 3, 2. podlaží. Součástí bytu je WC + 

V současné době město 
Trutnov nabízí pronájem těchto 
nebytových prostor

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
č.j. 2013-1020/19 ze dne 30. 9. 2013 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout nebytové 
prostory:

Trutnov – Dlouhá čp. 644
objekt na st.p.č. 1412 v kat. úz. Horní Staré 
Město

Jedná se o nebytové prostory umístěné 
v I. NP o celkové výměře 47,97 m2 (1 prodejna 
38,36 m2, 1 šatna 5,61 m2, 1 úklidová komora 
1,80 m2 a 1 WC 2,20 m2).

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

Úvodní cena pro jednání:  
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, kancelář 
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb 
695 Kč/m2/rok za šatnu, úklidovou komoru, 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 podobných 
hrách ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 6. 11. 2013 
do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 7. 11. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 9 200 Kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-

124601/0100, variabilní symbol 3620549, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
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 propadá 
kauce ve prospěch města. 

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 
– Dlouhá čp. 644, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-982/17 ze dne 16. 9. 2013 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout nebyto-
vý 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 
1 111 Kč/m²/rok za provozovnu služeb

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou 5 let, 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. 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: 6. 11. 2013 
do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 7. 11. 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 3620545, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
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 propadá 
kauce ve prospěch města. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 

koupelna 4,50 m2, předsíň 4,50 m2, spíž 3,75 
m2, komora 7,28 m2, sklep 10,00 m2 a půda 
4,30 m2. Topení plynové etážové. 

Minimální měsíční nájemné: 5 648 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
1. 11. 2013 v 8.45 hod. přímo na místě.

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

Žádosti je možné podat do 8. 11. 2013 
do 12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 11. 11. 
2013 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dis-
pozici na internetových stránkách, v infore-
cepci a na odboru rozvoje a majetku města 
MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na odboru rozvo-
je a majetku města MěÚ, čís. dveří 409, tel. 
499 803 282.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města 
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Od začátku dubna do září letošního roku 
probíhala stavba vodovodu v lokalitě Lhota 
u Trutnova. Městu Trutnov - investorovi akce, 
se podařilo získat na stavbu dotaci z Minis-
terstva zemědělství ČR. Stejně jako v případě 
výstavby kanalizace na Bojišti a ve Volano-
vě se podařilo zajistit od státu část finanč-
ních prostředků tak, aby nebyla hrazena jen 
z městské pokladny. Vlastní stavební práce 
započaly 2. dubna a stavbu se podařilo ukon-
čit již v září s měsíčním předstihem oproti pů-
vodnímu plánu a smluvnímu vztahu se zhoto-
vitelem. Nyní probíhá kolaudační řízení. 
Na základě výběrového řízení se zhotovite-
lem stavby stala firma BAK stavební společ-
nost, a.s., Trutnov, projekt zhotovil Ing. Libor 
Fanta – PVS projekce vodohospodářských sta-
veb z Trutnova. Celkové náklady stavby jsou 
přes 5,6 mil. Kč, z toho dotace ministerstva 
zemědělství činí cca 2,9 mil. Kč.
Realizovaný vodovod bude sloužit občanům 
pro zásobování pitnou vodou, neřeší zá-
sobení daného území požární vodou. Jako 
zdroj požární vody budou sloužit dosavadní 
odběrná místa. Vodovod řeší propojení dvou 
stávajících řadů novým vodovodem. Propojil 
řad u restaurace zásobený tlakově z vodoje-
mu v Poříčí s řadem zásobeným gravitačně 
z vodojemu v Bezděkově. Součástí stavby 
vodovodu je i automatická tlaková čerpací 
stanice. Celková délka vodovodního řadu je 
1 452,7 m, z toho řád zásobující pitnou vo-
dou nemovitosti podél Bezděkovské a Dolní 
ulice od křižovatky Lhotecké a Mariánské 
po dům č. 46 má celkovou délku 1 187,6 m, 
vodovodní řad podél Markoušovické ulice je 
99,8 m dlouhý a řad podél Mariánské ulice 
měří 165,3 m.
Součástí stavby nejsou veřejné části vodo-
vodních přípojek k jednotlivým objektům, 
ale pouze hlavní řad s napojovacími body. 
Domovní přípojku si musí vybudovat vlastník 

příslušné nemovitosti na své vlastní náklady. 
Povolení i realizaci soukromé části přípojky si 
musí zajistit stavebník sám. Podle informací 
stavebního úřadu v Trutnově bude postačo-
vat územní souhlas. 
Žádost o územní souhlas se podává na pře-
depsaném formuláři dle § 15 odst. 1 vyhlášky 
č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územ-
ního rozhodování, územního opatření a sta-
vebního řádu, jehož obsahové náležitosti 
jsou stanoveny v příloze č. 7 k této vyhlášce 
(přílohy žádosti jsou uvedeny v části B). Dále 
v § 96 odst. 3 stavebního zákona je uvedeno, 
co žadatel musí k žádosti dle zákona připo-
jit. Územní souhlas pro dané území vyřizuje 
na odboru výstavby paní Raja Černá. Provo-
zovatelem vodovodu bude VAK Trutnov, a.s., 
který bude k napojení po žádosti o připojení 
uzavírat smlouvy o vodném s budoucími od-
běrateli pitné vody.
Je zapotřebí, aby si každý majitel soukro-
mé nemovitosti včas a pečlivě ověřil polohu 
a hloubku současného vodovodu, aby při vy-
sazování přípojky byla její poloha, hloubka 
a směr zvoleny optimálně a následné napo-
jení bylo snadné a bezproblémové. Zahájit 
stavební práce na soukromých přípojkách 
mohou jejich majitelé tehdy, až budou mít 
k tomu nezbytné povolení, připojení na ve-
řejnou síť se může uskutečnit po kolaudaci 
vodovodních řadů, která nyní probíhá.
V případě jakéhokoliv dotazu ke stavbě vo-
dovodu v lokalitě Lhota včetně nahlédnutí 
do projektové dokumentace stavby a doku-
mentace skutečného provedení se můžete 
ještě obrátit na odbor rozvoje a majetku 
města Městského úřadu v Trutnově, a to 
v úřední dny od 8.00 do 17.00 hod., v ostatní 
dny od 8.00 do 14.30 hod.

Ing. Petra Holubová
odbor rozvoje a majetku města

Vodovod Lhota - Bezděkov

INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov 
– Jihoslovanská čp. 33, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-984/17 ze dne 16. 9. 2013 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout nebyto-
vé prostory:

Trutnov – Palackého čp. 387
objekt na st.p.č. 1864/3 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Horní Předměstí

Jedná se o nebytové prostory v I. NP a ve skle-
pě o celkové výměře 196,98 m2 (prodejna 
70,31 m2, výloha 3,02 m2, kancelář 6,49 m2, 
3 chodby o celkové výměře 13,70 m2, sklad 
44,85 m2, 3 soc. zařízení o celkové výměře 
5,79 m2 a sklep 52,82 m2).

Úvodní cena pro jednání:  
177 600 Kč/rok za celé nebytové prostory

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 podobných 
hrách ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 6. 11. 2013 
do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 7. 11. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 18 000 Kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620546, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
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 propadá 
kauce ve prospěch města. 

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 
– Palackého čp. 387, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
č.j. 2013-1107/20 ze dne 14. 10. 2013 zveřej-
ňujeme záměr města pronajmout nebytový 
prostor:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
objekt na st.p.č. 31 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město

Jedná se o nebytový prostor umístěný v I. NP 
o výměře 6,20 m2 (1 místnost).

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 

neurčitou, včetně uplatnění meziročního in-
flačního 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 podobných 
hrách ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 6. 11. 2013 
do 14.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 7. 11. 2013 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši  1 400 Kč na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620548, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
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 propadá 
kauce ve prospěch města. 

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 
– Jihoslovanská čp. 26, „NEOTVÍRAT“.

Žádosti je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby je 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 přílo-
ze, příp. na odboru rozvoje a majetku města 
MěÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 283). 
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena 
číselnou hodnotou. 
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 nemovitostí není právní nárok, 
město Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit 
od tohoto záměru.

 Ing. Miroslav Franc
 vedoucí odboru rozvoje a majetku města
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Město Trutnov nabízí k prodeji tyto nemovitosti

Zprávy Z měSta

Pozvánka na ples
ZŠ Komenského Trutnov letos opět pořá-
dá Podzimní ples, který už se  stal trvalou 
součástí plesové sezony v Trutnově. Letos se 
uskuteční v pátek 29. listopadu opět v na-
šem kulturním stánku UFFO, a to ve spolu-
práci se školním Nadačním fondem Ámos, 
kam vždy tradičně putuje výtěžek tomboly.  
Kromě taneční kapely, kterou letos bude 
LuckyBand z Hradce Králové, se více než 
kdy jindy představí  žáci a také někteří 
učitelé  školy. Opět zazpívá školní sbor se 
sólistkou pí učitelkou hudební výchovy 
a českého jazyka Hankou Benešovou, dále 
předvede své umění TeamGym, což jsou vel-
mi úspěšné trutnovské gymnastky,  zatančí 
malí tanečníci z prvního stupně a své umění 
předvedou  v různorodém vystoupení s růz-
nými akrobatickými pomůckami i žáci dru-
hého stupně. V předsálí své kousky bude 
předvádět Martin Kříž, který se zabývá mi-
kromagií.

Dny otevřených dveří
Vážení rodiče a příznivci školy,
Obchodní akademie v Trutnově vás srdečně 
zve na Dny otevřených dveří, které se budou 
konat v pátek 29. listopadu 2013 od 14:00 
do 17:00 hodin a v pondělí 27. ledna 2014 
od 14:00 do 17:00 hodin.

Letos nabízíme studijní obory:
Obchodní akademie 
Obchodní akademie se zaměřením na cestov-
ní ruch
Obchodní akademie se zaměřením na infor-
matiku

Co pro vás dále připravujeme?
– Obecné i konkrétní informace o studiu. 
– Informace o uplatnění absolventů v praxi 

a při přijímacích zkouškách na vysoké 
školy.

– Obdržíte podrobné informační materiá-

Dům čp. 142 v Trutnově 4 - Horské ulici
Jedná se o zděný dvoupodlažní nepodskle-
pený objekt. V domě jsou dvě volné bytové 
jednotky. Objekt je napojen na elektrický 
proud a veřejný vodovod. Splaškové vody 
jsou svedeny přes septik do veřejné kanali-
zace. Dům je ve špatném technickém stavu. 
Dům je prodáván včetně st.p. 10/1 o výměře 
420 m2.

Dům čp. 187 v Trutnově 4 - Horské ulici 
(U Machače)
Jedná se o zděný třípodlažní nebytový ob-
jekt, který je částečně podsklepen, má dvě 
nadzemní podlaží a půdu. V domě jsou čty-
ři smluvně obsazené nebytové prostory, dva 
nebytové prostory jsou volné. Nemovitost je 
napojena na el. proud, veřejnou kanalizaci 
a veřejný vodovod. Dům je prodáván včetně 
st.p. 197 o výměře 739 m2.

Dům čp. 65 ulice Horská v Trutnově - HSM
Jedná se o třípodlažní objekt, který je částeč-
ně podsklepen, má jedno nadzemní podlaží 
a půdu. V 1. NP jsou tři nebytové prostory 
(prodejny), z toho jeden je obsazen nájem-
cem. Ve 2. NP je půdní prostor a jedna obsa-
zená bytová jednotka o velikosti 2+1 o celko-
vé výměře 146,28 m2. Součástí prodeje je st.p. 
5/2 (661 m2) a p.p. 1976 (293 m2), parkoviště, 
vše v k.ú. Horní Staré Město.

Budova bývalého zahradnictví v Trutnově - 
Náchodské ulici
Jedná se o zděný jednopodlažní objekt s pěti 
skleníky a garáží. Nemovitosti jsou napojeny 
na elektrický proud, veřejný vodovod, hor-
kovod a na veřejnou kanalizační síť. Územní 
plán v místě areálu je schválen s plánovaným 
využitím jako „Komerčně administrativní 
funkce“. Součástí prodeje je st.p. 3642 o vý-
měře 1421 m2 a p.p. 722/25 o výměře 2513 
m2. Nemovitosti jsou ve špatném technickém 
stavu.

Dům čp. 510 v Trutnově 3 - Benešově ulici 
(bývalý klub ODEON)
Jedná se o zděný nárožní dům v uliční zástav-
bě, částečně podsklepený, se sedlovou a pul-
tovou střechou a s půdou. Dům je netypový, 
původně sloužil jako kino „OKO“, v roce 
1994 byl přestavěn na „Klub ODEON“, poz-
ději „DOK“. Od 1.8. 2006 není objekt užíván. 
Objekt je napojen na přípojku el. energie, ve-
řejný vodovod, parovod a kanalizaci. Dům je 
prodáván včetně st.p. 192/4 o výměře 418 m2.

Dům čp. 63 v Trutnově - Studenci
Jedná se o zděný objekt, který je částeč-
ně podsklepen, má dvě nadzemní podlaží 
a půdu. V domě jsou dvě volné bytové jed-
notky. Objekt je napojen na elektrický proud 
a veřejný vodovod. Splaškové vody jsou sve-
deny do žumpy. Nemovitost je ve špatném 
technickém stavu. Dům je prodáván včetně 
st.p. 94 o výměře 336 m2 a st.p. 112 o výměře 
19 m2.

Bližší informace: odbor rozvoje a majetku města MěÚ Trutnov, tel. 499 803 335, 499 803 281. 

ly a pro každého z vás máme připravený 
i malý dárek.

– Poznáte všechny naše učebny a interiér 
školy; budete seznámeni s metodami po-
užívanými ve škole a rádi vám zodpovíme 
všechny vaše případné dotazy.

– Občerstvení v našem školním bufetu (mož-
no zakoupit kávu, zákusky, chlebíčky, 
atd.).

Přijďte se poradit o budoucnosti svých dětí se 
zkušenými pedagogy, kteří vám ochotně od-
povědí na dotazy a pomohou najít pro vaše 
děti správnou cestu ke vzdělání. V případě, 
že se vám námi stanovený termín nehodí, 
můžete si individuálně sjednat schůzku.
Těšíme se na Vás!

Kontakt:
tel.: 499 599 300, e-mail: oatu@oatrutnov.cz
www.oatrutnov.cz 



7  | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | říjen 2013

V pondělí 2. prosince 2013 od 14:00 do 17:30 
hodin se ve všech prostorách Gymnázia Trut-
nov (Jiráskovo náměstí 325) koná 

Den otevřených  
dveří.
Uchazeči i jejich zákonní zástupci mají pří-
ležitost prohlédnout si prostory gymnázia, 
zhlédnout ukázky z výuky, získat informační 
materiály o škole a pohovořit si s učiteli i ve-
dením školy o možnostech studia na trutnov-
ském gymnáziu. Srdečně Vás zveme!
www.gymnaziumtu.cz

Nový vysílač Trutnov - 
Šibeniční Vrch zahájil 
své vysílání
Diváci na Trutnovsku mohou nově naladit 
televizní stanice FANDA, SMÍCHOV, TELKA, 
Pohoda-Relax, Pohoda-Rebel a další televizní 
stanice šířené vysílací sítí Multiplex 4. Společ-
nost Digital Broadcasting spustila provoz vy-
sílače Trutnov-Šibeniční Vrch, který pokrývá 
zmiňovanou oblast. Jde o součást projektu 
druhé vlny digitalizace televizního vysílání, 
který zahrnuje budování nové celoplošné sítě 
vysílačů a přináší širší nabídku televizních pro-
gramů lidem po celé České republice.
Signál sítě Multiplex 4 je šířen z vysílače Trut-
nov-Šibeniční Vrch na kanálu 45. 
Vzhledem k tomu, že vysílání sítě Multiplex 4 je 
šířeno alternativní sítí televizních vysílačů, divá-
ci často nemají informaci o tom, že je zapotřebí 
v souvislosti s tím upravit směrování televizní 
antény. Ta bývá obvykle namířena na tradiční, 
desítky let provozované televizní vysílače. 
Divákům jako první krok doporučujeme, aby 
na svém televizním přijímači spustili manuál-
ní ladění na kanálu 45. Případně mohou volit 
automatické ladění. Vzhledem k tomu, že se 
nový vysílač Trutnov-Šibeniční Vrch nachází 
na opačné straně než současný vysílač Černá 
Hora, ze kterého většina diváků přijímá signál, 
mělo by naladění nových stanic proběhnout 
bez problémů. Televizní anténa totiž umí přijí-
mat signál jak z hlavního směru, tak i z vedlej-
šího. Při příjmu televizního vysílání však vždy 
záleží na typu a kvalitě použité antény, stejně 
jako na terénních podmínkách, které mohou 
kvalitní příjem signálu znesnadnit.
Pokud by stávající anténa nebyla dostačující 
pro příjem signálu, bude nutné pořízení nové 
antény, instalované směrem na nový vysílač, 
a slučovače signálu. V případě, že není mož-
né realizovat instalaci svépomocí, může divák 
kontaktovat infolinku provozovatele vysílání 
595 694 660 nebo servisní firmu v místě byd-
liště.

Jakub Hynek,
 mediální zástupce

Videožurnál města Trutnova
Videožurnál města bude nyní pravidelně vysílán 
na televizní stanici TV Relax. Premiéra vždy po-
slední čtvrtek v měsíci v 18 hodin, reprízy budou 
vysílány ještě ve 22 hodin a následující den v 6 
hodin, v 7:30 hodin a ve 12 hodin. Televizi Relax 
lze v tuto chvíli naladit v Trutnově na dvou vy-
sílačích pozemního digitálního vysílání, zároveň 
ji lze přijímat přes satelitní vysílání nebo v sítích 
kabelových televizí (viz informace výše). 

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

V pátek ráno 27.9. jsme se sešli s žáky 6.B a C 
ve stacionáři v Náchodské ulici, kde probíhal 
celodenní adaptační program pod vedením 
speciální pedagožky Mgr. A. Žilkové, Ph.D. 
Program byl zaměřen na vztahy ve třídě, ko-
operaci a relaxační hry. Žáci pracovali ve sku-
pinách, plnili společně zadané úkoly, hodno-
tili svoje pocity, svůj podíl ve skupině a učili 
se vycházet spolu při zábavných aktivitách. 
Po obědě žáci vyběhli na zahradu, kde měli 
volnou polední přestávku, a taky si ji nále-
žitě užili. Programu se zúčastnil třídní učitel 
Mgr. J. Dvorský, speciální pedagožka Mgr. E. 
Junová a odpolední program s námi prožila 
i metodička prevence Mgr. J. Matěnová.
Zaměstnanci stacionáře nám umožnili využít 
velkou klubovnu a hlavně krásnou víceúčelo-
vou zahradu. Žáci si užili sportovní prostředí 
za slunečného podzimního počasí. Paní ředi-
telka Bezděková a vychovatelé chválili žáky, 
jak jsou ukáznění a jak pracují. Před obědem 
jsme se na přání dětí pozdravili s klienty, s ni-
miž jsme se chtěli seznámit. Paní kuchařky 
nám připravily oběd, dětem velmi chutnalo 

a pochvalovaly si menší rodinné prostředí jí-
delny oproti naší školní jídelně.
Obdobný program proběhl další pátek 4. říj-
na s 6.A + C a paní třídní učitelkou Mgr. M. 
Píšovou. Také nám přálo počasí, tak jsme 
odpolední program trávili opět na zahradě. 
Využili jsme hřiště, travnaté plochy a nejvíce 
byl oblíben pahorek uprostřed zahrady. Od-
polední program jsme zakončili hodnocením 
celého dne, na záda jsme si psali vzájemně 
vzkazy a poděkování. Celkové hodnocení 
aktivit, spolupráce a zabezpečení akce žáci 
i učitelé hodnotili na výbornou. Děti se hned 
ptaly, kdy zase uděláme takové setkání. V 17 
hodin jsme ukončili další pohodový den 
ve stacionáři.
Děkujeme za poskytnuté prostory a pomoc se 
zabezpečením dvou krásných dnů. Věříme, že 
budeme ve spolupráci pokračovat a těšíme se 
na další setkání.

Za tým ŠKOLNÍHO PORADENSKÉHO 
PRACOVIŠTĚ při ZŠ, Trutnov, V Domcích 

Mgr. Eva Junová

Poděkování zaměstnancům a klientům Stacionáře 
pro zdravotně oslabené a tělesně postižené

V pátek 27. 9. zažili žáci 5. – 9. ročníku pra-
vý Evropský den jazyků. Přestože ráno přišli 
do školy jako obvykle, podařilo se jim během 
dopoledne navštívit šest různých evropských 
zemí a nasát jejich atmosféru. Po rozdělení 
do pracovních skupinek postupně zavítali 
do Velké Británie, Francie, Německa, Itálie, 
Ruska i k našemu jazykově nejbližšímu sou-
sedovi na Slovensko. Kromě základních slo-
víček se seznámili i s kulturou, průmyslem 
a tradičními pokrmy daných států. Na chod-
bách se mísily vůně italské pizzy s ruským 

borščem, ve třídách mohli žáci ochutnat tra-
diční anglickou snídani nebo přivonět k fran-
couzským levandulím, německým gumovým 
medvídkům či kosmetice. Paní učitelky si daly 
opravdu záležet a vyzdobily si své třídy vším, 
co danou zemi charakterizuje. Mnohé zvolily 
v tento den pro danou zemi i tradiční obleče-
ní.  S velkým zájmem se setkalo i vyplňování 
pracovních listů a slepé mapy, práce na inter-
aktivních tabulích a různé kvízy i hádanky, 
za které se získávaly body do celoškolní sou-

Žáci ZŠ kpt. Jaroše  
opět v Holandsku
Přelom září a října trávili vybraní žáci a žáky-
ně 9. ročníků ZŠ kpt. Jaroše v Holandsku. Opět 
jsme navázali na úspěšný projekt s partner-
skou školou de Berkenschutze v Hereze. Žáci 
měli možnost navštívit zajímavá a zábavná 
místa v této zemi. Prohlédli si koncentrační 
tábor ve Vughtu, zavítali do historického 
města den Bosch, kde se projeli na kanálech, 
užili si spousty legrace v jednom z největších 
zábavních parků v Evropě - v Eftelingu, za-
plavali si v aquaparku v Eindhovenu, navští-
vili Delta park Neeltje Jans, kde obdivovali 
protipovodňové bariéry a také výcvik tule-
ňů, nahlédli do výuky, v dílnách si vyrobili 
píšťalku, porovnali síly  při sportovních klá-
ních, hráli společenské hry, ...
Cílem této výměny bylo zdokonalit se v ang-
lickém jazyce, poznat způsob života a kultu-
ru v jiné zemi, ale také poznat se s žáky po-
stiženými autismem a seznámit se se vším, co 
tato porucha s sebou přináší. Celý týden jsme 
si velmi užili a budeme se na naše holandské 
kamarády těšit zde u nás v Trutnově.
Rádi bychom poděkovali městu Trutnov 
za věnované propagační předměty a spo-
lečnosti MISS SERVICE za bezproblémovou 
dopravu.

Mgr. Zdeněk Ryšavý

těže. Všem se netradiční výuka líbila a velký 
dík za úžasnou přípravu a kreativní přístup 
patří i paním učitelkám. 

Mgr. Stanislava Tejchmanová

Evropský den jazyků 
na Základní škole pro žáky se specifickými poruchami učení, Trutnov 3, Voletiny 1
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Na CZECH SALES ACADEMY Trutnov se kromě 
vzdělávání absolventů základních a středních 
škol stále více uplatňují i různé formy celoži-
votního vzdělávání. Vedle denního čtyřleté-
ho a jednoletého zkráceného studia a studia 
na VOŠ probíhá na škole již 16 let také dálkové 
studium. Přihlásit se můžete také na různé dru-
hy kurzů – kurzy přípravy k maturitní zkoušce, 
jazykové nebo odborné kurzy.
Již podruhé se škola zapojuje do projektu 
„Stáže ve firmách – vzdělávání praxí“, který 
v rámci operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost realizuje Fond dalšího 
vzdělávání (příspěvková organizace MPSV ČR). 
Projekt je určen osobám, které potřebují získat 
praxi (nezaměstnaní, lidé vracející se na pra-
covní trh po pauze, např. po rodičovské dovo-
lené, absolventi škol). V létě byly realizovány 
a úspěšně ukončeny stáže na pozici Asistentka, 
recepční a na pozici Lektor, každá v rozsahu 
320 hodin. Na podzim je možné na naší ško-
le absolvovat stáž na pozici Učitel odborných 
předmětů střední školy a na pozici Učitel vše-
obecně-vzdělávacích předmětů střední školy. 
Obě stáže jsou taktéž plánovány na 320 hodin. 
Zájemci se mohou přihlašovat prostřednictvím 
portálu www.stazevefirmach.cz.
V letošním školním roce opět přispějeme 
do programu Týdne vzdělávání dospělých 
v Královéhradeckém kraji, pořádaného kraj-
skou pobočkou a kontaktními pracovišti Úřa-
du práce České republiky, který bude probíhat 
od 11. do 15. 11. 2013. Tentokrát můžete na-
vštívit ukázkovou hodinu z kurzu Ruský jazyk 
pro mírně pokročilé. Tématem hodiny bude 
obchod a nakupování. Zapojit se můžete 
ve středu 13. 11. 2013 od 16.30 hodin v budově 
školy na Polské ulici.
O činnosti školy jistě mnoho napoví i tradiční 
Dny otevřených dveří. V listopadu se na Vás 

těšíme v pátek 22. 11. od 12 do 16 hodin, pří-
padně v sobotu 23. 11. od 10 do 14 hodin, kdy 
budou prezentovány také víkendové programy 
s rodilými mluvčími, které jsou určeny žákům 
denní formy vzdělávání s internátním režimem 
studia. V novém roce nás pak můžete navštívit 
v pátek 17. 1. 2014 od 12 do 17 hodin nebo 
kdykoliv po předchozí telefonické dohodě. Jste 
srdečně zváni!

Mgr. Ivana Balánová
CSA Trutnov

„Bramborová válka“ mezi Rakouskem a Prus-
kem o bavorské dědictví, které mělo právě 
připadnout Habsburkům, hrozila už od jara 
1778. Připomínala však spíše velké manévry. 
K žádné rozhodující bitvě v ní nedošlo. Ztráty 
vojáků oproti předchozí válce o Slezsko neby-
ly vysoké. Prusové ztratili během dvou let na 
20 tisíc mužů, Rakušané kolem 17 tisíc. Hůře 
však dopadlo prosté obyvatelstvo, které velmi 
hladovělo. Brambory, které v této době patři-
ly k základní potravě, pobrali většinou vojáci. 
Proto také její označení „bramborová“ (hlavní 
operace probíhaly v době sklizně brambor, ně-
kdy se tato válka označuje jako „švestková“ při 
jejich tehdejší úrodě). 
V létě 1778 za 4. prusko-rakouské války došlo 
k pokusu o otrávení rakouských vojáků. Gene-
rál kavalérie, svobodný pán Schreckim, posílá 
2. července zajímavý výtah z vyšetřování. Za-
hrnuje výpověď královského pruského polní-
ho myslivce Antonína Nokeho, narozeného ve 
Frankfurtu nad Mohanem, starého 24 let. Pod-
le něho pruský král přemluvil paní z Piertyky 
ze Silberburgu, aby se vloudila mezi rakouské 
vojáky a otrávila jim vodu ve studních. K pro-
vedení tohoto zákeřného činu nosila tato žena 
ve spodním oblečení ukrytý jed. Kromě ní byl 
za travičským účelem poslán s jedem ještě muž, 
který sloužil u Billenbergenského regimentu. 
Třetím travičem měl být, aby se to s jistotou po-
dařilo, ještě nějaký řezník s neuvedeným jmé-
nem. Jak to všechno dopadlo, však nevíme.

Zajímavý je přípis purkmistra i rady z 1. srpna 
1778 královskému krajskému komisaři Joha-
nu Antonínu Paroubkovi v polním táboře v 
Hostinném. V něm je uvedeno, že v Trutno-
vě nepřátelské pruské násilnosti přesáhly už 
přijatelnou míru, když muselo být odvedeno 
4 500 zlatých do královské pruské válečné po-
kladny.
Na exekučních a dalších nákladech muselo být 
vyplaceno ještě tisíc zlatých. Ke všemu tomu 
trápení měšťanů procházela dvakrát nebo tři-
krát denně městem pruská komanda. Bylo to 
spojeno vždy se zastrašováním, že v případě 
odporu bude město zcela zničeno. Za těchto 
okolností krajský komisař jistě chápe, že pří-
kaz Trutnovu opatřit ihned 400 n sena (n asi 
62 kg) byl prakticky nesplnitelný. I proto, že 
všechen tažný dobytek, který by toto množství 
sena odvezl, byl zrekvírován podle vojenských 
příkazů. Také skoro všichni venkované ze stra-
chu před nepřítelem se z vesnic rozutekli.
Oprávněně se bylo také možné obávat, že 
v případě, kdy by se požadované množství 
sena opatřilo, padli by do rukou nepřítele s  
dodaným krmivem i koně i vozy. Jestliže by 
se město vzpíralo tomuto příkazu, hrozil vo-
jenský exekuční postih. Naproti tomu Trut-
nov krajského komisaře vlastenecky ujistil, že 
v případě potřeby vlastních císařských oddílů 
by dodal i poslední stéblo slámy, jakmile by to 
vývoj válečné situace dovolil.

Antonín Just

CSA Trutnov může být partnerem i Vašeho 
celoživotního vzdělávání

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

pohledy do minuloSti

Pozor změna
DANCE FESTIVAL 
TRUTNOV 2013
V minulém čísle Radničních listů jsme Vás 
informovali, že závěrečné představení 3. 
ročníku Dance festivalu Trutnov proběhne 
ve dnech 24. – 25.11. 2013.
Z důvodu pracovního vytížení jednoho ze 
zahraničních lektorů v tomto termínu se 
prezentace představení letošního roční-
ku Dance festivalu Trutnov 2013 na téma 
„Budoucnost světů“ uskuteční v pátek 20. 
prosince 2013 od 17 hodin ve Společen-
ském centru UFFO. Předprodej lístků bude 
zahájen dne 11.11. 2013 v UFFU.  -rl-

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

Pracovníci Stacionáře RIAPS uspořádali v září 
pro své uživatele sociálních služeb rekondič-
ní pobyt, který se tentokrát uskutečnil v Peci 
pod Sněžkou. Pobyt byl zaměřen na nácvik 
sociálních kompetencí uživatelů. Uživatelé 
tak mohli trénovat nejen komunikaci, nýbrž 
také běžné životní situace. Důležitým cílem 
akce byla změna prostředí, kdy si zúčastnění 
vyzkoušeli samostatně pobývat několik dní 
bez svých blízkých. Sami si za podpory a po-
moci pracovníků připravovali například snída-
ně a večeře, aby tak trénovali sebeobsluhu.
Nedílnou součástí byly rovněž pěší túry. Ně-
kterým uživatelům se podařil výstup až na vr-
chol Sněžky. Večery byly zpestřeny komuni-
kačními a společenskými hrami přispívajícími 
k prohloubení sociální interakce a vzájemné-
mu sdílení. 
Všichni zúčastnění si  aktivity užili a těší se 
na další rekondiční pobyt, jenž bude realizo-
ván na jaře příštího roku.

Za Stacionář RIAPS
Lucie Dolníčková

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

Pondělí 
9 – 15 h volná herna, 10 – 11:30 h manipulace 
s miminky a malými dětmi - na objednání, 9 – 
10 h dílnička - volné tvoření
Úterý 
9 – 15 h volná herna , 9 h cvičení rodičů s dět-
mi 1,5 – 2 roky - Kulihrášci II, 10 h cvičení rodi-
čů s dětmi od 2 let - Rarášci , 9 – 12 h dílnička 
- volné tvoření
Středa 
9 – 15 h volná herna , 9 h cvičení rodičů s dět-
mi od 1 do 1,5 roku - Kulihrášci, 10 h  cvičení 
rodičů s dětmi od 4 měs. do 1 roku - Klubíčka, 
10:30 h stimulace dětí do 1 roku - na objed-
nání 
Čtvrtek 
9 – 15 h volná herna, 9:30 h  hravé zpívání 
a tanečky - Notička x Muzikohrátky, 10:30 h 
stimulace dětí do 1 roku - na objednání
Pátek 
9 – 15 h volná herna , 10 h dílnička - Šikulky

Jednorázové akce:
Novinka – HIIT – VYSOCE INTEZIVNÍ INTER-
VALOVÝ TRÉNINK - od 7.11. každý čtvrtek 
od 17:30 h. Více informací se dozvíte na strán-
kách Želvičky.
6.11. TANEČNĚ POHYBOVÁ VÝCHOVA – Z PO-
HÁDKY DO POHÁDKY - 15 – 16 h
- každou lichou středu
13. 11. BUBNOVÁNÍ V ŽELVIČCE - 14:45 – 16 h 
- pro malé i velké. Děti od 6 let mohou bubno-
vat bez rodičů. Každou sudou středu.
14. 11. ODPOLEDNÍ HERNA S POHÁDKOU - 16 
– 18 h
14. 11. a 28. 11. MUZIKOHRÁTKY V ŽELVIČCE 
- 9:30 – 10:30 h 
28. 11. MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA V ŽELVIČCE - 
Pouze pro předem přihlášené!
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI 
DĚTMI - 11., 18. a 25. 11. vždy od 10 h
- kurz nejen pro nastávající rodiče, těhotným 
ženám kurz hradí ZP!
STIMULACE KOJENCŮ  (6 – 12 měsíců) - 13. a  
20. 11. vždy od 10:30 h
- na manipulace i stimulace se můžete přihlásit 
u lektorky kurzu Mgr. Ivy Bolehovské – brzla@
seznam.cz nebo tel.: 605 414 719.

Podrobné informace k připravovaným akcím 
najdete na stránkách www.zelvicka.webnode.
cz. Volné herny a pravidelný provoz zůstávají 
beze změny. 

Lenka Kuchařová, DiS.
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Mimoškolní výchova, dnes označovaná 
za neformální vzdělávání, je kromě rodiny 
a školy třetím důležitým pilířem zdravého 
vývoje dětí a mládeže. Proto je nezbytné 
neustále zkvalitňovat vzdělání těch, kteří se 
o děti a mládež starají v jejich volném čase. 
Národní institut dětí a mládeže společně 
s Ministerstvem školství, mládeže a tělový-
chovy ČR (dále MŠMT) od října 2012 reali-
zuje národní projekt s názvem K2 - kvalita 
a konkurenceschopnost v neformálním 
vzdělávání. MŠMT chce takto garantovat 
kvalitu pedagogické práce u všech pedago-
gů, kteří zasahují do vzdělávacích a výchov-
ných procesů v organizacích zařazených 
do rejstříku škol a školských zařízení v ČR. 
Jednou z částí projektu K2 je Studium pe-
dagogiky volného času, zacílené na přípra-
vu a rozvoj pedagogů vykonávajících dílčí 
přímou pedagogickou činnost. 

Povinnost kvalifikace těchto pedagogů 
vznikla na základě novely Zákona o peda-
gogických pracovnících s účinností od 1. 1. 
2015. Pod pracovní pozicí pedagog vykoná-
vající dílčí přímou pedagogickou činnost se 
skrývá pedagog, který vede zájmové aktivity 
v DDM, SVČ a dalších zařízeních zájmové-
ho vzdělávání. Do této skupiny pedagogů 

patří i ti, kteří jezdí jako vedoucí na tábory 
a na různá víkendová setkávání a soustředě-
ní. SVČ Trutnov se do projektu zapojilo v prů-
běhu dvou víkendů v období 11. – 20. 10. 
2013. Ve 40hodinovém studijním programu 
se vzdělávalo 24 vedoucích zájmových útva-
rů. Obsahem studia byl souhrn základních 
teoretických i praktických poznatků v oblasti 
pedagogiky volného času, které by měl znát 
každý pedagog pracující v oblasti zájmového 
vzdělávání. V jednotlivých blocích programu 
se externí pracovníci SVČ Trutnov seznamo-
vali s definováním prostředí, ve kterém pe-
dagogika volného času probíhá, věnovali se 
osobnosti pedagoga, cílové skupině a jed-
notlivým částem pedagogického procesu. Po-
slední blok byl zaměřen na propojení všech 
předchozích vzdělávacích bloků a na aplikaci 
získaných vědomostí a dovedností do praxe. 
Každý úspěšný absolvent tohoto studijního 
programu splňuje kvalifikační předpoklady 
pro pozici pedagoga volného času, který vy-
konává dílčí přímou pedagogickou činnost 
v zájmovém vzdělávání ve školách a škol-
ských zařízeních pro zájmové vzdělávání. Bo-
nusem k získaným znalostem byla pohodová 
atmosféra kurzu a stmelení účastníků v tým 
pracovníků SVČ Trutnov. Všem úspěšným ab-
solventům blahopřejeme!

Mistry republiky se stali: Matěj Černý, Erik 
Tomeš, Petr Preclík, Adam Trýzna, Jan Pech, 
David Mužík, Matěj Trýzna, Adam Potoček, 
Adéla Kutíková, Marie-Jana Binková, Radek 
Bojarský, Daniela Kopecká, Hana Soukupová, 
Mike Rotter, Matyáš Stolín, Martin Šíma a Pa-
vel Kondis. Lukáš Rohrbacher a David Pospíšil 
ml. hráli po celý rok, ale ve finále nebyli. Dále 
pak head coach Michal Rotter a asistenti tre-
néra: Hedvika Stolínová, Jirka Preclík, Hele-
na Potočková, Petr Tomeš a David Pospíšil st. 
Blahopřejeme!

V moravských Kunovicích nedaleko Uherské-
ho Hradiště se konal finálový turnaj teebal-
lové Extraligy kategorie U10. Rytíři Trutnov 
v průběhu roku odehráli šest ligových tur-
najů, ve kterých získali třikrát zlato, dvakrát 
stříbro a jeden bronz a celkem 41 bodů, což 
znamenalo vítězství v základní části extrali-
gy. Postupně Rytíři soupeřili s Hrochy z Hav-
líčkova Brodu, s Klackaři z Kostelce nad Or-
licí, se Žraloky z Ledenic, s pražskými Eagles 
a probojovali se až do finále. Ve finále se 
Rytíři opět potkali s pražskými Eagles v jejich 
nejsilnější sestavě. Po velmi dramatickém 
boji, plném zvratů ve skóre, krásných zá-
kroků v obranách i dlouhých odpalů, přišlo 
rozuzlení v poslední směně. V páté směně 
soupeř obsazuje první metu a na pálku jde 
jejich nejsilnější pálkař. Rytíři stahují všechny 
tři zadní polaře na jedno místo k homeruno-
vému plotu a čekají na dlouhý odpal. A sta-
lo se něco neskutečného - pálkař odpaluje 
daleký odpal, ale natolik vysoký, že si hráči 
v zadním poli stihnou domluvit, kdo míček 
chytí. Nakonec se toho zkušeně ujímá Matěj 

Vzdělávání externích pedagogů

Černý pouhý metr před homerunovým plo-
tem. Střídačka Rytířů a celá tribuna bouří, 
všichni vstávají a tleskají. Končí pátá směna 
za stavu 6:4 pro Rytíře a začíná směna po-
slední. V ní Eagles vyautují tři po sobě jdoucí 
pálkaře a začala dohrávka zápasu, ve které 
Trutnovští nesmí dovolit soupeři žádný bod. 
První i druhý pálkař Eagles jsou out. Titul je 
na dosah, stačí udělat poslední aut. Na pálku 
jde výborný Jáchym Pechlát, ale svým odpa-
lem přímo do rukavice hráče na třetí metě, 
Petra Preclíka, ukončuje zápas. Po dramatic-
kém finále Rytíři obhájili loňský titul a stávají 
se českými šampióny v teeballu ČSA v kate-
gorii do deseti let pro rok 2013.

Rytíři obhájili titul Mistra ČR

Adventní keramická dílna

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

StřediSko volného čaSu, trutnov
informuje

Povinnost kvali kace t chto pedagog  vznikla  
na základ  novely Zákona o pedagogických 
pracovnících s ú inností od 1. 1. 2015. Pod 
pracovní pozicí pedagog vykonávající díl í 
p ímou pedagogickou innost  se skrývá 
pedagog, který vede zájmové aktivity v 
DDM, SV  a dalších za ízeních zájmového 
vzd lávání. Do této skupiny pedagog  pat í i 
ti, kte í jezdí jako vedoucí na tábory a na r zná 

Mimoškolní výchova, dnes ozna ována za 
neformální vzd lávání, je krom  rodiny a 
školy t etím d ležitým pilí em zdravého vývoje 
d tí a mládeže. Proto je nezbytné neustále 
zkvalit ovat vzd lávání t ch, kte í se o d ti a 
mládež starají v jejich volném ase. Národní 
institut d tí a mládeže spole n  s Ministerstvem 
školství, mládeže a t lovýchovy (dále MŠMT) 
od íjna 2012 realizuje národní projekt s 
názvem K2 - kvalita a konkurenceschopnost 
v neformálním vzd lávání. MŠMT chce takto 
garantovat kvalitu pedagogické práce u všech 
pedagog , kte í zasahují do vzd lávacích 
a výchovných proces  v organizacích 
za azených do rejst íku škol a školských 
za ízení v R. Jednou z ástí projektu K2 je 
Studium pedagogiky volného asu, zacílené 
na p ípravu a rozvoj pedagog  vykonávajících 
díl í p ímou pedagogickou innost. 

Vzdělávání pedagogů neformálního vzdělávání

Rytíři obhájili titul Mistra ČR

Adventní keramická dílna
Svícny, dekorace s váno ní tématikou z keramiky 
a porcelánu, zdobené taveným sklem. 
Termín: 1. lekce 12. listopadu 2013,17.30 hod. 
Termín 2. lekce bude dohodnut s ú astníky.
Místo: keramická dílna SV  Trutnov
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208
Cena: 350,- K  za ob  lekce. 
P ihlášky p ijímáme do 11. listopadu 2013.
 

V moravských Kunovicích nedaleko 
Uherského Hradišt  se konal  nálový turnaj 
teeballové Extraligy kategorie U10. Rytí i 
Trutnov v pr b hu roku odehráli šest ligových 
turnaj , ve kterých získali t ikrát zlato, dvakrát 
st íbro a jeden bronz a celkem 41 bod , což 
znamenalo vít zství v základní ásti extraligy. 
Postupn  Rytí i soupe ili s Hrochy z Havlí kova 
Brodu, s Klacka i z Kostelce nad Orlicí, se 
Žraloky z Ledenic, s pražskými Eagles a 
probojovali se až do  nále. Ve  nále se Rytí i 
potkaly op t s pražskými Eagles v jejich 
nejsiln jší sestav . Po velmi dramatickém 
boji, plném zvrat  ve skóre, krásných zákrok  
v obranách i dlouhých odpal , p išlo rozuzlení 
v poslední sm n . V páté sm n  soupe  
obsazuje první metu a na pálku jde jejich 
nejsiln jší pálka . Rytí i stahují všechny t i 
zadní pola e na jedno místo k homerunovému 
plotu a ekají na dlouhý odpal. A stalo se n co 
neskute ného - pálka  odpaluje daleký odpal, 
ale natolik vysoký, že si hrá i v zadním poli 
stihnou domluvit, kdo mí ek chytí. Nakonec 

se toho ujímá zkušen  Mat j erný pouhý 
metr p ed homerunovým plotem. St ída ka 
Rytí  a celá tribuna bou í, všichni vstávají a 
tleskají. Kon í pátá sm na za stavu 6:4 pro 
Rytí e a za íná sm na poslední. V ní Eagles 
vyautují t i po sob  jdoucí pálka e a za ala 
dohrávka zápasu, ve které trutnovští nesmí 
dovolit soupe i žádný bod. První i druhý pálka  
Eagles jsou out. Titul je na dosah, sta í ud lat 
poslední aut. Na pálku jde výborný Jáchym 
Pechlát, ale svým odpalem p ímo do rukavice 
hrá e na t etí met , Petra Preclíka ukon uje 
zápas. Po dramatickém  nále Rytí i obhájili 
lo ský titul a stávají se eskými šampióny v 
teeballu SA v kategorii do deseti let pro rok 
2013.
 

Mistry republiky se stali: Mat j erný, Erik 
Tomeš, Petr Preclík, Adam Trýzna, Jan Pech, 
David Mužík, Mat j Trýzna, Adam Poto ek, 
Adéla Kutíková, Marie-Jana Binková, Radek 
Bojarský, Daniela Kopecká, Hana Soukupová, 
Mike Rotter, Matyáš Stolín, Martin Šíma a 
Pavel Kondis. Lukáš Rohrbacher a David 
Pospíšil ml. hráli po celý rok, ale ve  nále 
nebyli. Dále pak head coach Michal Rotter 
a asistenti trenéra: Hedvika Stolínová, Jirka 
Preclík, Helena Poto ková, Petr Tomeš a 
David Pospíšil st. Blahop ejeme!

víkendová setkávání a soust ed ní. SV  
Trutnov se do projektu zapojilo v pr b hu 
dvou víkend  období 11. – 20. 11. 2013. 
Ve 40 hodinového studijním programu se 
vzd lávalo 24 vedoucích zájmových útvar . 
Obsahem studia byl souhrn základních 
teoretických i praktických poznatk  v oblasti 
pedagogiky volného asu, které by m l znát 
každý pedagog pracující v oblasti zájmového 
vzd lávání. V jednotlivých blocích programu se 
externí pracovníci SV  Trutnov seznamovali s 
de nováním prost edí, ve kterém pedagogika 
volného asu probíhá, v novali se osobnosti 
pedagoga, cílové skupin  a jednotlivým 
ástem pedagogického procesu. Poslední 

blok byl zam en na propojení všech 
p edchozích vzd lávacích blok  a na aplikaci 
získaných v domostí a dovedností do praxe. 
Každý úsp šný absolvent tohoto studijního 
programu spl uje kvali ka ní p edpoklady 
pro pozici pedagoga volného asu, který 
vykonává díl í p ímou pedagogickou innost v 
zájmovém vzd lávání ve školách a školských 
za ízeních pro zájmové vzd lávání. Bonusem 
k získaným znalostem byla pohodová 
atmosféra kurzu a stmelení ú astník  v tým 
pracovník  SV  Trutnov.  Všem úsp šným 
absolvent m blahop ejeme!

Tradice váno ních betlém  sahá do t ináctého 
století a v eských zemích se rozší ila i do té 
nejchudobn jší chalupy. Betlémy zhotovené z 
r zných materiál  vznikají dodnes a vnášejí 
do našich duší neopakovatelnou atmosféru 
adventních dní. Zveme vás na výstavu betlém  
z papíru, d eva, z vlny, smaltu nebo pe iva. 
Na letošní výstav  uvidíte nap íklad jeden z 
nejmenších betlém  umíst ný ve sko ápce 
vlašského o echu a pohyblivý Rty ský 
mechanický betlém pana Odona Vl ka. Sbírka 
pana Vl ka ítá asi 130 betlém  a velkou ást 
této sbírky nám na letošní výstavu zap j il. 
M žete se t šit na papírový betlém Trutnova z 
pera akademického malí e Ji ího Škopka a na 
váno ní dekorace ilustrované Lucií apkovou, 
která jim vtisknula sv j originální rukopis. V 
p ípad , že jste majiteli nebo tv rci betlému 
a jste ochotni jej p edstavit široké ve ejnosti, 
p ihlaste se do 12. 11. 2013.
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208

29. 11. - 15. 12. 2013
Tradice vánočních betlémů sahá do třinác-
tého století a v českých zemích se rozšířila 
i do té nejchudobnější chalupy. Betlémy zho-
tovené z různých materiálů vznikají dodnes 
a vnášejí do našich duší neopakovatelnou 
atmosféru adventních dní. Zveme vás na vý-
stavu betlémů z papíru, dřeva, z vlny, smaltu 
nebo pečiva. Na letošní výstavě uvidíte na-
příklad jeden z nejmenších betlémů umístě-
ný ve skořápce vlašského ořechu a pohybli-
vý Rtyňský mechanický betlém pana Odona 
Vlčka. Sbírka pana Vlčka čítá asi 130 betlémů 
a velkou část této sbírky nám na letošní vý-
stavu zapůjčil. Můžete se těšit na papírový 
betlém Trutnova z pera akademického ma-
líře Jiřího Škopka a na vánoční dekorace 
ilustrované Lucií Čapkovou, která jim vtisk-
la svůj originální rukopis. V případě, že jste 
majiteli nebo tvůrci betlému a jste ochotni 
jej představit široké veřejnosti, přihlaste se 
do 12. 11. 2013.
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208

Svícny, dekorace s vánoční tematikou z kera-
miky a porcelánu, zdobené taveným sklem. 
Termín: 1. lekce 12. listopadu 2013,17.30 hod. 
Termín 2. lekce bude dohodnut s účastníky.
Místo: keramická dílna SVČ Trutnov
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208
Cena: 350,- Kč za obě lekce. 
Přihlášky přijímáme do 11. listopadu 2013.
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Dětský trojboj pro předškoláky a žáky 1. a 2. třídy

Sport

Studenti Gymnázia Trutnov 
ovládli klíčové kategorie 
okresního kola AŠSK 
v přespolním běhu družstev
Začátkem října se na Paradráze v Trutnově 
uskutečnilo okresní kolo AŠSK družstev pro 
základní a střední školy v šesti kategoriích. 
Nejdůležitější byly kategorie III. CH, D (roč. 
nar. 2000 - 2002) a VI. CH, D (roč. nar. 1996 
- 1999), které jsou v tomto školním roce po-
stupové do republikového finále. 
Reprezentace Gymnázia Trutnov se soustředi-
ly především na VI. kategorii, ve které v sou-
časné době mohou sestavit silné týmy dívek 
i chlapců. V obou se podařilo v okresním kole 
splnit cíl postoupit do krajského finále, které 
se uskuteční v Nové Pace. Dívky budou svůj 
případný úspěch stavět na běžeckých kvali-
tách Jany Adámkové a Michaely Potočkové, 
u chlapců jsou největšími oporami Adam 
Gőtz, Michal Daněk a Vladimír Šlofar. Pokud 
nepostihnou některé důležité členy jednotli-
vých výběrů zdravotní problémy, tak bychom 
si alespoň v jedné z kategorií přáli postoupit 
do republikového finále. V minulosti jsme 
i na RF zaznamenali cenná umístění (z po-
sledních let 2011: chlapci 2. místo; 2012: dív-
ky 2. místo a chlapci 5. místo).
Celkové úspěšné vystoupení studentů trut-
novského gymnázia doplnilo také přesvěd-
čivé vítězství chlapců v kategorii V. (roč. nar. 
1994 - 1998), kde opět ukázal své vynikající 
běžecké kvality vítěz závodu a letošní mis-
tr světa v běhu do vrchu družstev Dominik 
Sádlo. Také 3. místo našich nejmladších stu-
dentů ve III. kategorii je velmi příjemné.
Výsledky okresního kola:
Kat. III. CH – 1. ZŠ Komenského Trutnov 
31 b., 2. ZŠ náměstí Míru Vrchlabí 41 b., 3. 
Gymnázium Trutnov 63 b. (12. Vít Vosáhlo, 
13. Štěpán Matějů, 18. Tomáš Havlina, 20. 
Sebastian Kuhn, 21. Šimon Drašar, 26. David 
Holubec)
Kat. VI. D – 1. Gymnázium Trutnov 15 b. 
(1. Jana Adámková, 3. Barbora Švarcová, 5. 
Aneta Váchová, 6. Elena Vaníčková), 2. ZŠ 
Komenského Trutnov 30 b., 3. Gymnázium 
Vrchlabí 45 b.
Kat. VI. CH – 1. Gymnázium Trutnov 22 b. 
(1. Adam Gőtz, 4. Michal Daněk, 5. Vladimír 
Šlofar, 12. Matěj Červený, 19. David Mrkous, 
24. Matyáš Dvorský), 2. ZŠ náměstí Míru 
Vrchlabí 37 b., 3. SPŠ Trutnov 38 b.
Kat. V. CH – 1. Gymnázium Trutnov 12 b. (1. 
Dominik Sádlo, 2. Jan Štěpánský, 4. Matyáš 
Zieris, 5. Patrik Meisner, 6. Jakub Červený, 9. 
Jan Pavel), 2. BPA Malé Svatoňovice 31 b. , 3. 
OA Trutnov 56 b.

Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

SK Olfin Car - Vella Trutnov ve spolupráci se 
ZŠ Komenského připravil pro předškoláky 
z trutnovských školek a žáky 1. a 2. třídy ZŠ 
Komenského sportovní dopoledne. Bezmá-
la 300 dětí soutěžilo v hodu míčkem, skoku 
do dálky a obratnostním běhu. Pro děti byly 
nachystány i další sportovní aktivity, a to jízda 
na koloběžce, skákání v pytli, přetahování la-
nem, softbal a házení na cíl. Děti nesoutěžily 
pouze samy za sebe, ale také za svou školku. 
Zásluhou bojovných výkonů se nejlepší škol-
kou stala MŠ Komenského, která si tak mohla 
vychutnat sladkou odměnu v podobě dortu 
s motivem olympijských her.
Sportovního dopoledne se v rámci projektu 
„Hledáme nové lyžařské talenty“ zúčastnili 
i lyžařští reprezentanti Ondřej Horyna a Eva 
Nývltová, kteří nejen povzbuzovali, ale ně-
kolik disciplín si s dětmi vyzkoušeli na vlastní 
kůži. Pozdravit a podpořit děti dorazila také 
místostarostka Trutnova Ing. Hana Horynová 
a ředitel ZŠ Komenského Mgr. Petr Horčička. 
Děkujeme všem dětem za bojovnost a skvělé 

výkony, všem pomocníkům včetně žáků 8.A 
za pomoc při organizaci a těšíme se za rok 
opět na viděnou.
Pro předškolní děti stále platí nabídka stře-
dečních všesportovních aktivit lyžařské mini-
přípravky od 16 hod. v areálu ZŠ Komenského, 
žáci prvního stupně ZŠ mohou navštěvovat 
lyžařskou přípravku každé pondělí a středu 
odpoledne.

Jakub Opočenský

Malé fotbalistky MFK Trutnov (roč. 2003 
a mladší) mají za sebou první ligový turnaj. 
Do Hradce Králové odjížděly sice natěšené, 
zároveň však s obavami, jak jejich premiéra 
dopadne. Hned na úvod je čekal zápas proti 
FC Hradec Králové, vicemistru ČR pro loňský 
ročník. Holky se nezalekly a první polovinu 
prvního poločasu držely se soupeřkami krok. 
Když ovšem nevyužily své dvě šance, udeřilo 
na druhé straně a Hradec se dostal slepený-
mi brankami do poločasového vedení 3:0. 
Ve druhé půli už byla převaha soupeřek zna-
telná – zápas skončil 0:8. Druhým soupeřem 
byly dívky domácího TJ Sokol Třebeš, což je 
také pravidelný účastník závěrečného turna-
je o titul. Děvčatům se opět lépe dařilo v 1. 
půli, ale ani tentokrát se nedokázala prosadit 
střelecky. Navíc inkasovala branku z trestné-
ho kopu a poté si obránkyně nešťastně srazi-
la míč do své sítě. I přes bojovný výkon ve 2. 
poločase svítila po utkání na straně MFK 
nula a soupeř tvrdě trestal chyby v obraně 
a zaslouženě vyhrál 6:0. V posledním utká-
ní na sebe narazili dva nováčci v soutěži: 
naše holky čekal zápas s pražským týmem 
Minerva FF, který také obě předchozí utkání 
prohrál. Trutnovská děvčata se do soupeřek 
pustila hned od úvodní minuty a na branku 
Pražanek se valil jeden útok za druhým. His-
toricky první branku Trutnova v lize přípra-
vek vstřelila Sára Šaldová po krásném pasu 
Viky Vobrubové. Poté se třikrát prosadila 
Viky Vobrubová a poločasový účet uzavřela 
opět Sára Šaldová po přihrávce nejmladší 
hráčky v týmu Nikolky Jeriové (roč. 2007). 
Do druhého poločasu udělaly trenérky 
změnu na postu gólmanky: do brány se po-
stavila Terka Purkertová a Terka Fuchsová, 
která odchytala dosavadní zápasy, posílila 
útok a poločas si opravdu užila – vstřelila 
tři branky a na jednu přihrála Sáře Šaldové. 
Svou čtvrtou branku v zápase přidala Viky 
Vobrubová. Jelikož soupeřky za stavu 8:0 
využily zaváhání v obraně, skončil zápas vý-
sledkem 10:1.
Sestava MFK Trutnov: Terka Fišerová, Terka 
Fuchsová, Terka Purkertová, Alička Uhnavá, 
Viky Vobrubová, Sára Šaldová, Nikolka Jerio-
vá a Kája Najmanová

Průmyslováci úspěšně reprezentovali 
na mistrovství kraje v atletice
První říjnový den družstvo atletů ze Střední 
průmyslové školy, Trutnov, Školní 101, bojo-
valo s dalšími 7 týmy o zisk titulu přeborníků 
Královéhradeckého kraje. Závody se konaly 
na lehkoatletickém stadionu ve Dvoře Králové 
nad Labem. Atleti soutěžili v následujících dis-
ciplínách: 100 m, 400 m, 1 500 m, skok daleký, 
skok vysoký, vrh koulí a švédská štafeta (400-
300-200-100 m).
Reprezentanti průmyslovky dokázali navázat 
na výkony z okresního kola, které jim přinesly 
titul okresních přeborníků. Během jednotlivých 
disciplín nasbírali celkem 8198 bodů, které 
stačily na konečné čtvrté místo mezi středními 
školami v Královéhradeckém kraji. Individuál-
ně se prosadil Martin Maršík ve skoku do výšky. 
Výkon 183 cm stačil na pěkné třetí místo. Druhý 
bronzový úspěch v jednotlivcích zaznamenal 
Matěj Opočenský, který na 1 500 metrů zaběhl 
čas 4:31,51. 
Uznání a poděkování patří družstvu za vzor-
nou reprezentaci školy, předvedené sportovní 
výkony i příkladné vystupování během celé 
akce. Akci finančně podpořil ŠSK Sprint při SPŠ 
Trutnov. Trenérskou, pedagogickou a logistic-
kou činnost zajišťoval Mgr. Petr Karajanis, DiS.
Konečné pořadí družstev:
1.  Jiráskovo gymnázium Náchod, 8685 bodů
2. Gymnázium J. K. Tyla Hradec Králové, 8588 

bodů
3.  Gymnázium F. M. Pelcla Rychnov nad Kněžnou, 

8243 bodů
4.  SPŠ Trutnov, 8198 bodů
5.  Gymnázium Trutnov, 8111 bodů
6.  Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, 7742 

bodů
7.  SŠIS Dvůr Králové nad Labem, 7830 bodů
8.  Gymnázium Dvůr Králové nad Labem, 7742 

bodů
Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Máte doma slečnu, kterou baví fotbal? Při-
veďte ji k nám! Kontakt: Věra Menzelová, 
tel. 602 602 716, veramenzelova@seznam.cz, 
Dita Fuchsová, tel. 605 130 871, fuchsova@
zsvdomcich.cz

Fotbalistky MFK Trutnov vybojovaly historicky 
první 3 body v lize přípravek

Zumba - Aerobic 
na ZŠ Mládežnická

Pro všechny přátele zdravého životního 
stylu a cvičení ve věku 18 až 100 let již 
začala ZUMBA-AEROBIC-DANCE STYL 
- každé úterý a neděli od 19 do 20 hod. 
v tělocvičně ZŠ Mládežnická pod vedením 
certifikovaných lektorů - Janči a Nikol. 
Cena lekce 60,- Kč/permanentka 50,- Kč.  
Maminky s sebou můžou vzít i své děti. 
Více info na 725 960 971.
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ATLETIKA

Stříbrná tečka atletů Loko Trutnov za atletic-
kou sezonou
První polovina sezony na dráze byla úspěš-

ně zakončena v červnu, kdy se mladí atle-
ti Lokomotivy Trutnov prosadili na MČR 
i na Olympiádě dětí a mládeže. Na MČR 
dorostu a juniorů v Jablonci n. Nisou patři-
ly mezi nejlepší v kategorii juniorek Denisa 
Dvořáková v hodu kladivem, 4. místo, Nikol 
Bošelová na 5. místě ve výšce, v kategorii 
juniorů obsadil 8. místo Lukáš Tulis v hodu 
kladivem. Matěj Červený byl pátý v katego-
rii dorostu v běhu na 400 m a Martin Mar-
šík devátý ve výšce. Na Olympiádě mládeže 
v Uherském Hradišti skončila Lada Pejcha-
lová ve výšce na 3. místě a ve skoku dale-
kém byla desátá. Honza Jankovič se umístil 
na 5. místě ve štafetě na 4x60 m a v běhu 
na 300 m mu těsně uniklo finále. Králové-
hradecký kraj reprezentoval ještě trenér Jan 
Tuna. 

LYŽOVÁNÍ

Lyžaři Lokomotivy Trutnov trénují i v létě
Sportovní středisko mládeže při TJ Lokomo-
tiva Trutnov, ve kterém společně trénují ly-
žaři oddílů TJ LOKO Trutnov, TJ Slovan Pec 
pod Sněžkou, SK Janské Lázně a Sokol Nus-
le, nezahálelo ani o prázdninách. V červen-
ci a v srpnu proběhly celkem 4 tréninkové 
tábory, kdy měli mladí závodníci možnost 
odtrénovat 19 dní formou příměstského 

soustředění a 7 dní ve středisku Osečná. 
Přípravu zaměřenou zejména na vytrvalost 
(běh, cyklistika, plavání, míčové hry) ved-
li odborní trenéři Mgr. Blanka Sochorová, 
Martin David a Mgr. Pavel Šedivý. Hlavním 
sponzorem letní přípravy byla firma ČEZ. 
Od září navazují tréninky na hřišti a v tě-
locvičně základní školy R. Frimla, se kterou 
sportovní středisko dlouhodobě spolu-
pracuje. Tréninky probíhají každé pondě-
lí od 15.30 hod. a mohou se přijít zapojit 
i noví zájemci o sjezdové lyžování ve věku 
6 – 8 let.
V rámci podzimní přípravy se žákovští zá-
vodníci zúčastní dvou týdenních soustředění 
na ledovci (Kaunertal a Hintertux).

VOLEJBAL

Úspěšná kvalifikace mladých volejbalistek
Starší žákyně TJ Loko Trutnov se úspěšně zú-
častnily kvalifikace do Českého poháru vo-
lejbalového svazu, která se konala ve dnech 
28.9. - 29.9. v Hradci Králové. Naše hráčky 
vyhrály v kvalifikaci 5 ze 6 zápasů, prohrály 
pouze s Příbramí, čímž se probojovaly mezi 8 
nejlepších družstev v Čechách.
Kvalifikace se zúčastnily K. Matějů, D. Murčo-
vá, D. Jirásková, K. Gregorová, H. N´Guyenová, 
K. Roubalová, D. Pavlíková a N. Pavlíková.

tělovýchovná jednota lokomotiva trutnov o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

mebyS trutnov s. r. o.
informuje

pokračování >>

Adresa: Na Lukách 463, 541 01 Trutnov, tel.: 
499 811 337

Zimní stadion kromě bruslení veřejnosti nabí-
zí aktivitu zaměřenou i na nejmenší návštěv-
níky, a to formou „DOPOLEDNÍ ŠKOLIČKY 
BRUSLENÍ“, která je součástí organizované 
výuky MŠ a prvního stupně ZŠ. Máte-li zájem, 
neváhejte a přihlaste se.
Chcete si individuálně pronajmout ledovou 
plochu (školám za výhodnější cenu) nebo na-
vštívit veřejné bruslení, které probíhá každý 
všední den od 8:00 do 14:30 hod. a dále dle 
aktuálního rozpisu, který naleznete na we-
bových stránkách.

BRUSLENÍ VEŘEJNOSTI (soboty):
 2. 11. 2013 11:30 – 13:30, 15:30 – 17:00 hod.
 9. 11. 2013  15:30 – 17:00 hod.
16. 11. 2013 11:30 – 13:30, 15:30 – 17:15 hod.
23. 11. 2013 11:30 – 13:30, 15:30 – 17:15 hod.
30. 11. 2013 11:30 – 13:30, 15:30 – 17:15 hod.

Provozní doba sportovního areálu pro veřej-
nost:
Pondělí – Pátek:  8:00 – 14:15 hod. 
Čtvrtek: 20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  Dle aktuálního rozpisu, kte-
rý naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz.

Adresa: Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, tel.: 
499 814 655

V seriálu aktivit, které je možné provozovat 
ve sportovním areálu Na Nivách, jsme již před-
stavili Ricochet, horolezeckou stěnu, letní akti-
vitu v podobě Slackline, Judo i Aikido. Dnes si 
představíme sport, který již všichni známe a má 
již také několikaletou tradici ve spojení se spor-
tovním areálem Na Nivách, a tím je FIT-BOX.

FIT-BOX
V roce 2006 se tato oblíbená aktivita v oblasti 
Fitness poprvé objevila i v areálu Na Nivách. O co 
vlastně jde? Jedná se o skupinové, zábavné a ener-
geticky vysoce účinné cvičení na speciálně uprave-
ných boxovacích totemech, při kterém ve stejný 
okamžik klienti nacházejí hudbu, motivaci, kon-
dici, zábavu a psychickou uvolněnost. Tento ori-
ginální program byl vyvinut tak, aby oslovil lidi 
téměř každého věku a úrovně zdatnosti. FIT-BOX 
využívá několik základních úderů a kopů s kom-
binací nevyčerpatelného množství cviků, takže se 
na lekci rozhodně nebudete nudit. 

Provozní doba sportovního areálu:
Pondělí – Pátek:   9:00 – 12:00 hod.  
 15:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  9:00 – 19:00 hod. 

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

Více informací o provozu krytého bazénu na-
leznete na www.sportoviste-trutnov.cz. 
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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-in-
stituce/utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy. 
Nabízíme také jednoho kocourka, stáří cca 3 
měsíce a jednu kočičku, stáří cca 8 měsíců. 

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
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Ve dnech 2. a 3. listopadu bude volejbalový 
oddíl Lokomotivy pořádat 1. kolo Českého 
poháru ve volejbalu starších žákyň v tělocvič-
nách ZŠ V Domcích (Šestidomí).

JUDO

Judisté Lokomotivy Trutnov reprezentovali 
na dvou mezinárodních turnajích
V sobotu 21.9. bojovala mláďata Matěj 
Krčmář a Radek Gottwald na mezinárodním 
turnaji mláďat v rumunském Aradu. Na tuto 
akci byli pozváni SCM (sportovním centrem 
mládeže) a RVŽ (regionálním výběrem žactva) 
v Novém Bydžově na základě dobrých výko-
nů z květnového turnaje evropské mládeže 
v Budapešti. Tentokrát byli „trefou do černé-
ho“. Matěj Krčmář bojoval v kategorii mlá-
ďata 2003 do 34 kg. V kategorii měl čtyři sou-
peře. Třikrát zvítězil a vybojoval první místo 
a zlatou medaili.
Radek Gottwald bojoval v kategorii mláďa-
ta 2004 do 34 kg. V kategorii měl sedmnáct 
soupeřů. Pavoukem prošel čtyřmi výhrami 
do semifinále, kde nestačil na maďarského 
soupeře, a vybojoval tak třetí místo a bron-
zovou medaili. Naši kluci tímto výkonem 
pomohli zároveň k vítězství družstva mláďat 
ČR (Nový Bydžov), gratulujeme. 

ZUMBA

Pozor změna termínu! Oddíl ZUMBY zahaju-
je svou hodinu v pondělí 28. října 2013 od 18 
do 19 hod. v tělocvičně Na Nivách. 
Další hodina Bodystyling bude ve čtvrtek 31. 
října od 18 do 19 hod. v tělocvičně Sokolovna. 
Od pondělí 4. listopadu začnou pravidelné 
hodiny ZUMBY pondělí a středa 18 - 19 hod. 
Na Nivách a posilování a funkční trénink bude 
každý čtvrtek 18 - 19 hod. v Sokolovně. Od 12. 
listopadu pokračuje dopolední PILATES 9 - 10 
hod. v tělocvičně malá Sokolovna. Více info 
na www.lokotrutnov.cz/oddily/zumba, iveta.
horak@seznam.cz nebo tel. 739 356 602. Dě-
kuji za pochopení a těším se na Vás! Iveta
 

KUŽELKY 

Pohár mladých nadějí odstartoval, pokračo-
valy soutěže družstev
Na pěti místech v celé ČR odstartoval další 
ročník „BELATEX TOUR“, tak se totiž jmenuje 
po svém sponzorovi  Pohár mladých nadějí, 
soutěž, kterou nám závidí celý kuželkářský 
svět. V první ze šesti serií turnajů startovalo 
takřka 300 kuželkářských nadějí ve věku 10 
- 14 let. Šest členů trutnovského oddílu ces-
tovalo do Kosmonos, pro některé to byl první 
životní start v oficiální soutěži. Někde trochu 
zapracovala nervozita, někdy i start na šesti-
dráze (to se s trutnovskou dvoudráhou nedá 
vůbec srovnat), celkem však lze vyslovit s vy-
stoupením trutnovských nadějí spokojenost. 

PLAVÁNÍ

Obhájce Janeček a Polka Nazieblo zvítězili 
v plavecké Velké ceně
Plavcům začala nová závodní sezona. Jedním 
z otevíracích podniků je Velká cena města 
Trutnova, která v říjnu v krytém bazénu přiví-
tala 295 závodníků z 22 českých a 6 polských 
oddílů a více než 40 postižených plavců. Hlav-
ními závody krkonošského mítinku jsou tra-
dičně kraulařské úseky na 200 metrů. V muž-
ském podání měla tato disciplína stejného 
vítěze jako loni, náchodského reprezentanta 
Pavla Janečka. Mezi ženami vybojovala prv-
ní místo Polka Klaudia Nazieblo, za kterou 
na druhém místě dohmátla domácí Martina 
Elhenická.

PLAVECKÁ ŠKOLA, PLAVECKÝ ODDÍL
Ještě zbývá několik volných míst v pla-
veckých  přípravkách v odpoledních ho-
dinách a také v dopoledních hodinách 
jsou ještě volná místa pro školy a školky. 
V případě zájmu volejte pí Davidovou, tel. 
603 183 650, nebo pište na davidova@loko-
trutnov.cz. 

Více info na: www.lokotrutnov.cz/oddíly


