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Lokalita ulic Obránců míru, Husova 
a Českobratrská v novém kabátu

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

Foto: Miloš Šálek

pokračování >>

Trutnovský lesopark 
a hřbitov prošly 
výraznými úpravami
Rozsáhlý projekt Rekonstrukce významných 
ploch zeleně města Trutnova je úspěšně za-
vršen. Jeho součástí byla i obnova porostů 
městského parku, hřbitova, okolí Janské kap-
le a památníku generála Gablenze. „Během 
několika měsíců jsme vysadili téměř pět tisíc 
nových rostlin a u stovek stromů a keřů jsme 
realizovali nutné ošetření,“ říká Jaroslav Se-
merák, ředitel společnosti Lesy a parky Trut-
nov. Současně je dokončen i projekt rozšíření 
rekreačních lesů na vrchu Houska, kde byly in-
stalovány informační tabule a lavičky a upra-
vovaly se tu cesty. „Vznikl tak nový turisticky 
naučný okruh,“ doplňuje Semerák. 
Město Trutnov se může pochlubit projekty, 
které zpříjemňují život místním občanům, 
a zároveň jsou turistickým lákadlem. Společ-
nost Lesy a parky Trutnov dokončila revitali-
zaci zelených ploch v okolí Janské kaple a Ga-
blenzova památníku. Zejména ošetřené aleje 
v okolí památníku rakouského generála mají 
významnou historickou i estetickou hodnotu. 
Stranou nezůstal ani městský park. Na hřbi-
tově prošla obnovou hlavní lipová alej s dů-
razem na stabilitu, nízkou náročnost údržby 
a samozřejmě také estetické hledisko. 
 „Revitalizace nám pomohla odstranit i část 
škod způsobených kalamitou v roce 2009, 
která velkou část alejových stromů na nechrá-
něných místech v lesoparku vyvrátila. Zároveň 
s výsadbou nových dřevin jsme citlivě obno-
vovali jednotlivá místa do co nejpůvodnější 
podoby. Kromě bezpečnosti byla při této akci 
zohledňována i estetická stránka,“ říká Jaro-
slav Semerák.
„Naše společnost Lesy a parky Trutnov se zkva-
litňování rekreační funkce příměstských lesů 
věnuje ve velké míře a má v tom naši plnou 
podporu,“ říká starosta Trutnova Ivan Ada-
mec. „Z rozpočtu města či z prostředků spo-

Město Trutnov v pátek 1. listopadu v 11 hodin 
slavnostně otevřelo nově opravenou komuni-
kaci Obránců míru, a oficiálně tak dokončilo 
rekonstrukci infrastruktury v této lokalitě, 
která zahrnovala i komunikace v ulicích Hu-
sova a Českobratrská. Nový živičný povrch vo-
zovek a chodníky si tak mohou bez omezení 
užívat obyvatelé už všech tří ulic. Součástí in-
vestiční akce byla také kompletní oprava od-
vodnění, veřejného osvětlení a rekonstrukce 
plynového vedení včetně přípojek k rodin-
ným domům. Rekonstrukce proběhla ve dvou 
etapách, první v roce 2010 a druhá během le-
tošního léta. „Jsem rád, že nenastaly zásadní 
problémy a obě etapy rekonstrukce byly rea-
lizovány dle harmonogramu,“ prohlásil Ivan 
Adamec, starosta Trutnova, během slavnost-
ního otevření a zároveň dodal, že postupné 
opravy městských komunikací a jejich prů-
běžná údržba jsou jednou z priorit radnice.
Rekonstrukce ulic Obránců míru, Husova 

a Českobratrská řešila nové šířkové uspo-
řádání ulic s kompletní opravou vozovek, 
chodníků, odvodnění a veřejného osvětlení. 
Zároveň bylo zrekonstruováno plynové po-
trubí a přípojky k rodinným domům. „Každá 
rekonstrukce představuje významný zásah 
do života občanů, proto se snažíme minima-
lizovat negativní vlivy. Obě etapy byly proto 
prováděny v létě, kdy jsou příhodné klima-
tické podmínky a zároveň je i nižší provoz,“ 
vysvětluje Ivan Adamec rozdělení opravy 
do dílčích etap. Chodníky vybudované dle 
platných norem jsou nyní bezpečnější a díky 
novému povrchu vozovky se významně snížil 
hluk od projíždějících aut.
Důkazem, že opravy místních komunikací jsou 
pro Trutnov prioritou, je i další zahájená rekon-
strukce. „Koncem října začala oprava komuni-
kace v ulici Žitná v Trutnově - Poříčí a v příštím 
roce máme v plánu ulici Horskou v Horním Sta-
rém Městě,“ doplnil Ivan Adamec. 

První etapu rekonstrukce ulic Obránců míru, 
Husova a Českobratrská zajišťovala na zákla-
dě výběrového řízení společnost M-SILNICE, 
a. s., Hradec Králové a druhou etapu zhoto-
vila EUROVIA CS, a. s. Projekční práce dodala 
společnost TRANSCONSULT s. r. o. Náklady 
na první etapu činily 2 669 857 Kč vč. DPH, 
na druhou potom 4 371 726 Kč vč. DPH. Cel-
kem na obnovu těchto ulic město vynaloži-
lo 7,5 mil. Kč – včetně nákladů na projekční 
práce.  

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
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lečnosti navíc většinou nejsou hrazeny plné 
náklady, protože se nám daří získávat na tyto 
akce dotace od státu i od Evropské unie,“ 
dodává. Náklady na projekt Rekonstrukce vý-
znamných ploch zeleně města Trutnova činily 
zhruba 6,7 milionu korun bez DPH, přičemž 
devadesát procent pokryla dotace ze Státního 
fondu životního prostředí.
Druhým dokončeným projektem je turis-
tický okruh kolem vrchu Houska nad trut-
novskou městskou částí Bojiště. Nový pěti-

kilometrový okruh kolem Housky navazuje 
na stávající naučnou stezku 1866 a přibli-
žuje události bitvy u Trutnova z tohoto 
roku, navíc ale přináší i informace o lesním 
hospodářství. Na stezce jsou nainstalovány 
informační tabule i lavičky, je zde vybu-
dováno parkoviště. Jedno z nejzajímavěj-
ších a turisticky nejlákavějších zastavení je 
u historického pomníku na Bojišti, odkud 
se návštěvníkům otevírá výhled na celé 
město a okolní hory. I zde se na realiza-
ci podílela státní dotace, takže z celkové 
částky 1,31 milionu korun bez DPH město 
hradilo jen deset procent. Společnost Lesy 
a parky Trutnov provedla na Housce ještě 
další práce mimo projekt a celkově tak bylo 
do úprav investováno 1,6 milionu korun.
Rekreační lesy Houska se rozkládají na ploše 
50 ha na katastrálním území Bojiště a Starý 
Rokytník v nadmořské výšce 460 až 520 m n. 
m. Z porostů převládají smrky s příměsí mod-
řínu, borovice a břízy, nalézt lze i jedli, lípu, 
dub či javor. 

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

Dne 31. 10. 2013 se u nás v azylovém domě 
uskutečnila akce „Večer duchů“. Tato akce byla 
rozplánovaná na celé odpoledne s možností 
zapojení všech dětí a klientek azylového domu. 
Jejich cílem bylo vydlabat dýni a vytvořit strašá-
ka. Klientky měly možnost využít vnitřek dýně 
a po celý den se zabývaly pečením a vařením, 
děti výrobou strašidelných masek. V podvečer-
ních hodinách za účasti všech klientek a per-
sonálu byla dýně rozsvícena. Panovala skvělá 
atmosféra podpořená hudbou a tancem, takže 
všichni byli velmi spokojeni a následně odmě-
něni balíčkem se sladkostmi.
Další aktivitou našich klientek byla účast 
na přednášce „Školní zralost dítěte“, kte-
rou uspořádala Pedagogicko-psychologická 
poradna Trutnov v rámci „Týdne vzdělávání 
dospělých“. Tato přednáška se konala na sv. 
Martina, tedy 11. 11., přímo v azylovém 

domě a zúčastnily se jí, kromě jedné, všechny 
klientky. Povídání to bylo zajímavé, klientky 
se dozvěděly mnoho informací souvisejících 
se školní docházkou – zápis dětí do ZŠ, mož-
nost odkladu nástupu do ZŠ, jaké jsou nej-
častější problémy v chování žáků a jak je řešit 
(př. hyperaktivita dětí při vyučování), co by 
děti měly znát a umět při nástupu do první 
třídy (rozeznávání barev, tvarů), jak rozvíjet 
jemnou motoriku dětí či jak může pomoci 
právě pedagogicko-psychologická poradna 
při řešení různých výchovných i školních pro-
blémů. 
Obě tyto akce byly přínosem jak kulturním, 
tak i vzdělávacím a v podobném duchu při-
pravuje personál azylového domu i další 
akce.

Mgr. Michal Bořek
ředitel společnosti 

KRáLOVsKá Věnná měsTa zVOu

PROsInEC
Dvůr Králové nad Labem
1. 12. 2013 - ROzsVÍCEnÍ VánOČnÍHO sTROmu
13. 12. 2013 - KRáLOVÉDVORsKÉ VánOCE
Tradiční vánoční jarmark s kulturním progra-
mem.
http://www.dvurkralove.cz/, http://www.hanku-
v-dum.cz/ 

Jaroměř
14. 12. 2013 - VánOCE PRO zVÍŘáTKa
Den otevřených dveří na záchranné stanici pro 
handicapovaná zvířata. Přednášky, promítání, 
občerstvení. Pacientům stanice můžete nadělit 
krmení či pamlsky.
http://www.jarojaromer.cz/ 
24. 12. 2013 - ŠTěDRÝ DEn V PODzEmÍ
Vánoční prohlídka podzemních chodeb v Jo-
sefově.
http://www.pevnostjosefov.cz/

Chrudim
15. 12. 2013 - sTŘÍBRná nEDěLE V muzEu
Celodenní prodejní akce ve všech prostorách 
muzea – zaměřená na vánoční dárky.
http://www.chrudimdnes.cz/ 

nástěnný kalendář na rok 
2014 již v prodeji
Kalendář města Trutnova na rok 2014 vy-
dala letos CK LADA. Kalendář s malovaný-
mi obrázky města Trutnova od pana Ivo 
Štěpánka si můžete koupit v Turistickém 
informačním centru na Krakonošově ná-
městí.

Připomeňme si: Výtěžek Tříkrálové sbírky 
2013 činil rekordních 97 246,- Kč. Z této část-
ky bylo 35 % věnováno na zahraniční a me-
zinárodní humanitární pomoc, jako je např. 
nákup školního autobusu a pohonných hmot 
pro děti v Indii. 
Částka, která zůstala v trutnovské charitě, činila 
64 557,- Kč. Na dofinancování charitní pečova-
telské služby bylo použito 44 557,- Kč, zbylých 
20 000,- Kč bylo využito na podporu dobrovol-
nických aktivit a dobrovolnického centra, které 
působí při Oblastní charitě Trutnov. 
Pečovatelská služba je terénní služba posky-
tovaná osobám, které mají sníženou soběstač-
nost z důvodu věku, chronického onemocnění 
nebo zdravotního postižení, a rodinám s dět-
mi, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzic-
ké osoby. Podporou této služby je umožněno 
mnoha lidem s hendikepem zůstat doma, 
ve svém přirozeném prostředí. 
Seniorům, hendikepovaným, mládeži nebo 
rodinám s dětmi pomáhají také dva progra-

my dobrovolnického centra. Dobrovolníci 
jsou tam, kde je třeba. V domově pro seniory 
svou činností a nápady vyplňují volný čas se-
niorům, v  nízkoprahovém zařízení pomáhají 
při volnočasových aktivitách pro děti a mlá-
dež a také se účastní jednorázových akcí, jako 
například doprovod vozíčkářů na kulturní 
akce a výlety. Jejich pomoc je nenahraditelná 
rovněž při SOS dobrovolnictví, kdy pomáhají 
při živelních a přírodních katastrofách.
Závěrem chci znovu poděkovat všem těm, 
kteří přispěli do pokladniček Tříkrálové sbír-
ky, a také všem, kteří se podíleli na organizaci 
sbírky. Díky této pomoci může i nadále chari-
ta Trutnov uskutečňovat své záměry a směřo-
vat charitní pomoc všem potřebným.
Tříkrálová sbírka 2014 proběhne opět v prvních 
lednových dnech roku 2014 v Trutnově a okolí. 
Těšíme se na další spolupráci v novém roce.

Martina Vágner Dostálová
koordinátorka sbírky 

změna pracovní doby 
na městském úřadě 
v Trutnově
upozorňujeme občany města Trutnova, 
že v měsíci prosinci dojde ke změně pra-
covní doby na městském úřadě v Trutno-
vě. Ve dnech 23. 12. a 31. 12. 2013 bude 
městský úřad uzaVŘEn.

Pracovní doba ve dnech 27. a 30. 12. 2013

Inforecepce:
Pátek 27.12. 7.00 – 14.30 hod. 
Pondělí 30.12. 7.00 – 15.00 hod. 
   
Pokladna:
Pátek 27.12. 8.00 – 12.00 hod.
Pondělí 30.12. 8.00 – 12.00 hod.  
  13.00 – 15.00 hod.
 
Oddělení dopravně správních agend  
(auTOsTYL):
Pátek 27.12. 8.00 – 11.00 hod.  
  13.00 – 14.30 hod.
Pondělí 30.12. 8.00 – 15.00 hod.

Jak byl využit výtěžek Tříkrálové sbírky 2013

Podzimní aktivity v azylovém domě  
most k životu o.p.s. 
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Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu Pečení zdravého 
vánočního cukroví. 2. 12. 2013 v 17.30 hod., 
budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za ne-
mocnicí), lektorka: Líba Jobová. Ochutnávky.
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
 

mikulášská besídka
Sdružení občanů Voletin pořádá Mikulášskou 
besídku ,,Veselé večerníčky“ na sále restau-
race ve Voletinách dne 30.11. 2013 od 15.00 
hodin. Kromě pohádek čeká na děti i malý 
dárek. Srdečně zveme všechny rodiče, pra-
rodiče a děti. Označené balíčky se jmény pro 
děti si můžete přinést. 
Těšíme se na Vás! 

Sdružení občanů Volentiny

Poděkování
Čas plyne jako voda a nový školní rok v naší 
MŠ Dráček je v plném proudu. Po letních 
prázdninách čekalo na děti na školní zahra-
dě příjemné překvapení v podobě dřevěného 
domečku. Radost dětí byla veliká.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat rodi-
čům našich dětí, kteří přispěli finanční část-
kou na domeček, a také panu Hrazdírovi 
za položení dlažby pod domek. Velice si váží-
me rodičovské podpory a spolupráce, kterou 
jsme využili ke spokojenosti a radosti dětí.

Kolektiv učitelek MŠ Dráček
odloučené pracoviště Žižkova v Trutnově

POHOTOVOsT - sTOmaTOLOGIE
sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hod. 

Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
30. 11. a 1. 12. 2013 – MUDr. Vladimíra Skrb-
ková, zubní ordinace, Svoboda nad Úpou č. 
p. 24, tel. 499 871 117
7. a 8. 12. 2013 – MUDr. Eva Jirásková, 
Hornická 417, Rtyně v Podkrkonoší, tel. 
776 589 020
14. a 15. 12. 2013 – MUDr. Zdenka Kudlejová, 
Úpské nábřeží 379, Trutnov, tel. 499 826 532 
21. a 22. 12. 2013 – MUDr. Věra Holubcová, 
Polská 91/14, Trutnov, tel. 499 879 116 
24. 12. 2013 – MUDr. Táňa Šťovíčková, Ko-
menského 821, Trutnov, tel. 499 907 260 
25. 12. 2013 – MUDr. Ivona Hejzlarová, Polská 
91/14, Trutnov, tel. 499 818 003 
26. 12. 2013 – MUDr. Vladimír Hrudík, Žižko-
va 239/16, Trutnov, tel. 499 817 592 
28. a 29.12. 2013 – MUDr. Petr Bednář, Dr. Hej-
ny 133, Úpice, tel. 602 623 210 
1. 1. 2014 – MUDr. Milena Brátová, zubní or-
dinace, č. p. 100 Pilníkov, tel. 499 898 125
změna sloužícího lékaře vyhrazena! 

Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých přípa-
dech akutní a neodkladné péče poskytuje Sto-
matologická klinika Fakultní nemocnice v Hrad-
ci Králové - areál nemocnice, tel.: 495 833 487.
Lékařská služba první pomoci - zubní - Hradec 
Králové, tel.: 495 755 223.

matriční události 
v říjnu 2013
noví občánci města
V měsíci říjnu se v trutnovské porodnici na-
rodilo celkem 45 dětí, z tohoto počtu je 19 
občánků města Trutnova, 7 chlapců a 12 
děvčat. 

uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřelo manželství před 
Městským úřadem v Trutnově celkem 9 párů 
(z celkového počtu jde o 2 sňatky uzavřené 
„na jiném vhodném místě“ na základě žá-
dosti snoubenců). 

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo v Trutnově 45 občanů 
(po 1 úmrtí v obci Hajnice, Chvaleč a 2 úmrtí 
v obci Pilníkov), z tohoto počtu bylo 22 trut-
novských občanů, 12 mužů a 10 žen.

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci říj-
nu celkem 26 občanů s gratulací, kytičkou 
a malým dárkem. Kytička byla předána i ob-
čanům z Domova pro seniory v Trutnově: 
středisko R. Frimla – 5 jubilantů; středisko 

Dělnická – 4 jubilanti. Touto cestou ještě 
jednou všem občanům blahopřejeme.
Ve dnech 5. a 19.10. 2013 byli na Staré radni-
ci slavnostně přivítáni do života noví občán-
ci města Trutnova. Do pamětní knihy města 
bylo zapsáno celkem 35 dětí.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Poděkování
Rádi bychom touto cestou poděkovali organi-
zaci Nemysli jen na sebe, o.s., která uspořá-
dala již 3. ročník charitativní akce Trutnovská 
pouť. Ta se konala ve dnech 6. - 8. 9. 2013 
na Bojišti v Trutnově. Během bohatého pro-
gramu vystoupily mimo jiné i taneční soubory 
a pěvecký sbor Stacionáře pro zdravotně osla-
bené a tělesně postižené v Trutnově. A právě 
pro trutnovský stacionář byla tato akce uspo-
řádána a výtěžek z dobrovolného vstupného 
v celkové hodnotě 20 900,- Kč byl slavnostně 
předán jeho klientům. Za tento krásný dar 
moc děkujeme a těšíme se na další spolupráci 
i v příštím roce. 

Renata Bezděková
Stacionář pro zdravotně oslabené a tělesně 

postižené Trutnov

mateřské centrum KaROlínka

SpolečenSká rubrika

krátce

Prosinec 2013
Pravidelný provoz

POnDěLÍ  

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

9:30 – 11:00 Walinka – setkávání maminek se zá-
jmem o waldorfskou pedagogiku – 
maminky se střídají v přípravě pro-
gramu pro děti ve věku od 0 do 4 
let. Společné prožívání přirozeného 
rytmu roku ve zpívání a tvoření. 
V případě zájmu se můžete kdykoli 
připojit. 

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 kolektivu 
dětí. Dopolední program od 8 do 12 
hod., pro přihlášené děti.

10:00 – 11:00 Gravidjoga – jóga pro těhotné. Lek-
torka Ilona Limberská.

13:00 – 17:00 Hudební stavebnice – hudební pří-
pravka pro děti od 1. třídy
Cvrček muzikant – hudební pří-
pravka pro předškolní děti. Více 
informací o metodě poskyt-
ne Drahomíra Tvrdíková, tel.: 
603 150 473.

sTŘEDa

8:30 – 14:00 nastávající maminky a miminka – 
volný prostor pro vzájemné sdílení 
nastávajících a novopečených ma-
minek. Cvičení maminek s dětmi 
do 1 roku. Poradna psychomoto-
rického vývoje a laktační poradna.

 9:00 – 10:00 mimihry – cvičení maminek s le-
žícími miminky. Lektorka Darina 
Albrechtová.

10:10 – 11:10 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 
– ukázky ručních prací

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

Připravujeme:
1.12. od 13 do 18 hod. aDVEnTnÍ POHLazEnÍ – 
hudební a výtvarné odpoledne pro dospělé. Více 
informací na: petra.adamcova.javornik@seznam.
cz, tel.: 604 707 601.
4.12. od 17:30 hod. aDVEnTnÍ sPIRáLa pro rodi-
če, prarodiče s dětmi
5.12. od 9 do 11 hod. mIKuLáŠsKÉ DOPOLED-
nE – tvoření, zpívání, tancování a hlavně setkání 
s Mikulášem
9. – 13.12. CHaRITaTIVnÍ sBÍRKa HRaČEK – pořá-
dáme sbírku hraček pro Dětskou kliniku Fakultní 
nemocnice Hradec Králové. Uvítáme knihy, plyšá-
ky a další funkční hračky. Děkujeme za Vaši štěd-
rost a laskavost.
11.12. od 16 hod. BEzPEČně V auTě – preventivní 
workshop pro rodiny s dětmi. Prezentaci povede 
expert z výzkumu dopravní bezpečnosti ŠKODA 
AUTO, projekce výukových crashtestů. Pomocí 
instruktážního sedadla si vyzkoušíte správné při-
poutání vašich dětí a další praktické ukázky včet-
ně konzultace s odborníkem. Vstup zdarma.
21.12. od 11 hod. v UFFO VánOČnÍ KOnCERT dětí 
Hudební stavebnice a Cvrčků muzikantů. Prosíme 
všechny posluchače, aby si s sebou vzali zvonečky.

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

zveme Vás na tradiční vánoční trhy
Pěší zóna v Trutnově

od 7.12. do 24.12. 2013

Informace: Věra Šiková, tel.: 603 498 319
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odbory měStSkého úřadu informují

pokračování >>

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 
– M. Gorkého čp. 261, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-1216/22 ze dne 11. 11. 2013 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout nebyto-
vé prostory:

Trutnov – na struze čp. 159
objekt na st.p. č. 32/2 v k. ú. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory umístěné v I. 
NP o celkové výměře 46,95 m2 (2 místnosti 
23,80 m2 a 12,60 m2, chodba 1,50 m2, koupel-
na + WC 5,25 m2, sklad 3,80 m2).

Úvodní cena pro jednání:  
2 223 Kč/m2/rok za kancelář  
1 111 Kč/m2/rok za chodbu, sklad, provozov-
nu služeb  
695 Kč/m2/rok za sociální zařízení

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: 09. 12. 2013 
do 14.00 hod. Veřejné otevírání obálek: 10. 
12. 2013 v 8.00 hod., malý sál měÚ Trutnov.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 9 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620552, 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 
– Na Struze čp. 159, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-1217/22 ze dne 11. 11. 2013 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout nebyto-
vé 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 výměře 133,00 m² (místnost – dříve 
prodejna léků 50,30 m², 2 výlohy o celko-
vé výměře 3,00 m², místnost – dříve příjem 
léků 9,10 m², místnost - dříve sklad 37,10 m², 
umývárna 10,70 m², místnost – dříve labora-
toř 19,80 m², WC 1,60 m², úklidová komora 
1,40 m²).

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 29.10. 2013 zveřejňujeme záměr měs-
ta pronajmout byty:

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

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výmě-
ře - kuchyň 25,68 m2, 1. pokoj 32,50 m2, 2. 
pokoj 19,52 m2, standardní byt, č. bytu 1, 2. 
podlaží. Součástí bytu je koupelna 4,55 m2, 
WC 1,50 m2, předsíň 21,50 m2, spíž 2,00 m2, 
komora 6,00 m2 a sklep 15,00 m2. Topení etá-
žové plynové.

minimální měsíční nájemné: 6 616,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3.12. 
2013 v 8.30 hod. přímo na místě.

Trutnov – na struze čp. 153
/objekt na st.p. 43/2 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

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

minimální měsíční nájemné: 6 885,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3.12. 
2013 v 9.00 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 ná-
jemné. V případě rovnosti nabídek se bude 
posuzovat i výše předplacení nájemného.

Žádosti je možné podat do 6. 12. 2013 
do 12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 10.12. 
2013 v 8.00 hod., malý sál měÚ Trutnov.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 11.11. 2013 zveřejňujeme záměr měs-
ta pronajmout byty:

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

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
- 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. 
Jedná se o dům v sousedství areálu Bojiště. 

minimální měsíční nájemné: 4 379 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3.12. 
2013 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 124
/objekt na st. p. 192 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 7,60 m2, 1. pokoj 22,00 m2, 2. pokoj 
10,60 m2, standardní byt, číslo bytu 2, 2. pod-
laží. K bytu patří koupelna 2,60 m2, WC 1,40 
m2, předsíň 7,48 m2. Topení etážové plynové. 

minimální měsíční nájemné: 2 666 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3.12. 
2013 v 8.40 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 ná-
jemné. V případě rovnosti nabídek se bude 
posuzovat i výše předplacení nájemného.
Žádosti je možné podat do 6.12. 2013 
do 12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 10.12. 
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 bytovém oddělení 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

V současné době město 
Trutnov nabízí pronájem těchto 
nebytových prostor
Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
pod č.j. 2013-1215/22 ze dne 11. 11. 2013 zve-
řejňujeme záměr města pronajmout nebyto-
vé prostory:

Trutnov – m. Gorkého čp. 261
objekt na st.p. č. 1996 v k. ú. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory umístěné v 1. 
NP - prodejna A (levá strana) o celkové vý-
měře 200,40 m2 (1 prodejna 117,60 m2, 6 vý-
loh o celkové výměře 4,80 m2, 1 sklad 35,20 
m2, 3 soc. zařízení o celkové výměře 8,80 m2 
a 1 rampa 34,00 m2). Nebytové prostory jsou 
vhodné ke zřízení prodejny, kanceláře nebo 
provozovny služeb.

Úvodní cena pro jednání:  
214 560 Kč/rok za celý nebytový prostor - 
za účelem zřízení prodejny  
132 121 Kč/rok za celý nebytový prostor - 
za účelem zřízení provozovny služeb 

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní 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: 09. 12. 2013 
do 14.00 hod. Veřejné otevírání obálek: 10. 
12. 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 3620553, 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 
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Úvodní cena pro jednání: 
200 000 Kč/rok za nebytové prostory

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. V nebytovém prostoru nebude po-
volen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách ve znění 
pozdějších předpisů. 

Žádosti je možné podat do: 09. 12. 2013 
do 14.00 hod. Veřejné otevírání obálek: 10. 12. 
2013 v 8.00 hod., malý sál měÚ Trutnov.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 20 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620554, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, případně název 
právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prostoru ža-
datel přiloží doklad o složené kauci a sdělení 
čísla účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhra-
du nájemného. Neúspěšným žadatelům bude 
kauce vrácena. Kauce nebude úročena. V pří-
padě 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 za-
lepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. 
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Krakonošo-
vo nám. čp. 23 (133 m2), „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j. 
2013-1163/21 ze dne 29. 10. 2013 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout nebytový prostor:

Trutnov – Školní čp. 13
objekt na st.p. č. 269 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Střední Předměstí

Jedná se o nebytový prostor umístěný v suteré-
nu budovy o výměře 12,10 m² (1 místnost). 

Úvodní cena pro jednání:  
695 Kč/m2/rok za sklad

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou 5 let, včetně uplatnění meziročního in-
flačního nárůstu nájemného. Pokud nájemce 
provede na vlastní náklady úpravy nebytových 
prostor k požadovanému způsobu využití, 
nebude v případě ukončení nájemní smlou-
vy zhodnocení nebytového prostoru nájemci 
uhrazeno. 

Žádosti je možné podat do: 9. 12. 2013 
do 14.00 hod. Veřejné otevírání obálek: 10. 12. 
2013 v 8.00 hod., malý sál měÚ Trutnov.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 900 Kč na účet města vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3620551, konstantní symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, případně název právnické osoby. 

K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel musí doložit doklad o složené kauci 
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kau-
ce. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žadate-
lům bude kauce vrácena. Kauce nebude úroče-
na. V případě odstoupení od uzavření nájem-
ní smlouvy ze strany žadatele propadá kauce 
ve prospěch města. 

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

RECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. 
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Školní 
čp. 13 - suterén, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j. 
2013-1109/20 ze dne 14. 10. 2013 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout nebytové prostory:

Trutnov – Bulharská čp. 64
objekt na st.p. č. 102/1 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město

Jedná se o nebytové prostory o celkové výmě-
re 81,30 m2 (prodejna - 3 propojené prostory 
22,20 m2, 17,40 m2, 39,10 m2, 2 výlohy o celkové 
výměře 0,60 m2 a WC 2,00 m2). 

Úvodní cena pro jednání:  
2 223 Kč/m²/rok za prodejnu, výlohy 
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb 
695 Kč/m2/rok za WC

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou 5 let, včetně uplatnění meziročního in-
flačního nárůstu nájemného. Nájemce provede 
na vlastní náklady úpravy nebytových prostor 
k požadovanému způsobu využití s tím, že 
v případě ukončení nájemní smlouvy nebu-
de zhodnocení nebytového prostoru nájemci 
uhrazeno. V nebytovém prostoru nebude po-
volen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 Sb., 
o loteriích a jiných podobných hrách ve znění 
pozdějších předpisů. 

Žádosti je možné podat do: 9. 12. 2013 do 14.00 
hod. Veřejné otevírání obálek: 10. 12. 2013 
v 8.00 hod., malý sál měÚ Trutnov.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slože-
ní kauce ve výši 18 000 Kč na účet města vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3620550, konstantní symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, případně název právnické osoby. 

K žádosti o pronájem nebytového prostoru 
žadatel musí doložit doklad o složené kauci 
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení kau-
ce. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žadate-
lům bude kauce vrácena. Kauce nebude úroče-
na. V případě odstoupení od uzavření nájem-
ní smlouvy ze strany žadatele propadá kauce 
ve prospěch města. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti v za-
lepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. 
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR, Trutnov – Bulharská 
čp. 64, „NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově č.j. 
2013-986/17 ze dne 16. 9. 2013 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout nemovitosti:

Trutnov 3 – Benešova čp. 510
Jedná se o nebytový dům čp. 510 Benešova 
ul. na pozemku st.p. 192/4, spolu s pozemkem 
st.p. 192/4, v části města Poříčí, v obci Trutnov, 
v k.ú. Poříčí u Trutnova. V budově jsou prosto-
ry o celkové výměře 411,00 m2 (2 restaurace 
250,00 m2 a 68,00 m2, 2 chodby o celkové vý-
měře 33,00 m2, 3 sklady o celkové výměře 20,00 
m2, 2 šatny o celkové výměře 17,00 m2 a 5 WC 
o celkové výměře 23,00 m2).

Úvodní cena pro jednání:  
300 000 Kč/m²/rok za předmět pronájmu

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ur-
čitou do doby uskutečnění prodeje, včetně 
uplatnění meziročního inflačního nárůstu ná-
jemného. Před podáním žádosti na pronájem 
nemovitosti je nutno objekt vidět. (Prohlíd-
ka objektu bude možná od začátku prosince 
2013 po předchozí telefonického dohodě - tel. 
499 803 277 nebo 499 803 283.) Nájemce pro-

vede na vlastní náklady úpravy objektu k poža-
dovanému způsobu využití s tím, že v případě 
ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení 
objektu nájemci uhrazeno. V nebytovém pro-
storu nebude povolen provoz ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách ve znění pozdějších předpisů.V současné 
době probíhá prodej nemovitosti bez upřed-
nostnění nájemce. (Bližší informace o prodeji 
objektu: tel. 499 803 279 nebo 499 803 281.)

Žádosti je možné podat do: 10. 1. 2014 do 14.00 
hod. Veřejné otevírání obálek: 13. 1. 2014 
v 8.00 hod., malý sál měÚ Trutnov.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slože-
ní kauce ve výši 30 000 Kč na účet města vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3620547, konstantní 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. Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhradu 
nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kau-
ce 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 za-
lepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. 
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM 
NEMOVITOSTÍ, Trutnov 3 – Benešova čp. 510, 
„NEOTVÍRAT“.

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, případně 
přiložte kopii živnostenského listu nebo výpi-
su z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní 
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 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 možnost 
dávat písemné připomínky a námitky, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání žádosti, ji-
nak 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

Celoplošná deratizace
Vedení města dalo pokyn ke zpracování 
obecně závazné vyhlášky o celoplošné 
deratizaci ve městě. K tomuto kroku nás 
vedlo několik podnětů od občanů i orga-
nizací, které upozorňovaly na nadměrný 
výskyt hlodavců v zastavěné části města. 
Vyhlášku bude projednávat a schvalovat 
zastupitelstvo města na svém prosincovém 
zasedání, tj. 16.12. 2013. Tato speciální 
ochranná deratizace musí být provedena 
na celém území města v termínu od 25.5. 
2014 do 25.6. 2014. Zmíněnou derati-
zaci zajistí a provedou osoby stanovené 
zvláštním právním předpisem, tj. vlastníci 
a správci budov, kteří si ji objednají u spe-
cializovaných firem. Poslední obecně zá-
vazná vyhláška o deratizaci ve městě byla 
vydána v roce 2007.

Ing. Hana Horynová
místostarostka
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Zprávy Z měSta
Dny otevřených dveří na České 
lesnické akademii v Trutnově
Zájemci o studium na ČLA se mohou dozvědět 
potřebné informace na Dnech otevřených 
dveří, které se konají vždy v pátek: 6. 12. 2013 
a 10. 1. 2014, vždy od 13.00 do 15.00 hod. v  
prostorách školy. 
Po předchozí telefonické dohodě na čísle 
499 811 413 lze navštívit školu přímo.
nabízíme naše obory: 
v Trutnově: lesnictví, ekologie a životní pro-
středí
ve svobodě nad Úpou: mechanizace a služ-
by, lesní mechanizátor

Přijímáme chlapce a dívky, kteří mají ukon-
čené základní vzdělání. Většina našich absol-
ventů studuje na vysokých školách, případně 
pokračuje ve studiu na tříleté Vyšší odborné 
škole lesnické a v souběžném bakalářském 
studiu probíhajícím také na ČLA v Trutnově. 
Absolventi s maturitou studují i na pomatu-
ritní nástavbě na harvestory. Zvýšený zájem 
o studium umožnil i otevření 1. ročníku dál-
kového studia lesnictví na střední škole.
Ubytování a stravování je pro studenty zajiš-
těno v budově domova mládeže a kvalitních 

jídelnách v areálech školy. Praktickou výuku 
zajišťuje akademie na svém školním polesí, 
které má zázemí v Horním Starém Městě, 
a to včetně nové budovy Centra odborného 
vzdělávání v lesnictví.
Škola se stará o odbornou i sportovní zájmo-
vou činnost v různých kroužcích, například 
trubačském, sokolnickém, včelařském či vá-
bičském. Mnohé studenty zaujal i hokejový 
kroužek. Hubertské zábavy a maturitní plesy 
školy jsou v Trutnově proslulé výbornou or-
ganizací, bohatou tombolou a skvělou vý-
zdobou.
Lesnická škola byla vždy známa svými mezi-
národními kontakty a akcemi. V uplynulém 
školním roce se odborné exkurze, učební 
praxe a sportovní kurzy uskutečnily v Polsku, 
na Korsice, v SRN, Švédsku a Chorvatsku.  
Česká lesnická akademie je školou, která si 
zachovává své tradice a je místem, kde se na-
prosté většině studentů líbí a dobře žije.
I v dalších letech bude potřeba pečovat o naše 
lesy a chránit přírodu! Proto se k nám přijďte 
podívat, budete srdečně vítáni!

Česká lesnická akademie Trutnov
www.clatrutnov.cz

Oznámení
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 21.10. 2013 přijalo usnesení:
* č. 2013-131/5, kterým schválilo zveřejně-
ní záměru prodeje domu čp. 367 ul. Polská, 
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 10.1. 
2012, novým obecným zveřejněním, mimo 
Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 20% 
slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění 
nájemců. Přilehlé pozemky budou prodány 
samostatně, dodatečně.

Polská čp. 367 
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Dolní Před-
městí
na st.p. 3672 481 m2

spolu se st.p. 3672 481 m2

Úvodní cena pro jednání je 10 800 000 Kč.
Jedná se o železobetonovou montovanou 
stavbu nepravidelného tvaru s plochou stře-
chou. Má čtyři nadzemní podlaží a je pod-
sklepená. Objekt dříve sloužil jako projekční 
středisko Stavoprojekt. Objekt je napojen 
na el. energii, telefon, internet, vzducho-
techniku, dálkové ústřední vytápění a TUV, 
požární vodovod a na veřejnou kanalizační 
a vodovodní síť. Nebytový prostor je obsazen 
nájemcem s nájemní smlouvou na dobu ne-
určitou (střední odborná škola) s jednoroční 
výpovědní lhůtou. Přilehlé pozemky budou 
prodány samostatně.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629479, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„Polská 367“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 6.1. 2014 - 12:00 hodin. Nabíd-
ky lze podat i osobně. V nabídce uveďte na-
vrhovanou cenu, způsob její úhrady a před-
pokládaný způsob využití objektu. K nabídce 
je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení 
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve stano-
vené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 7.1. 2014 v 8:00 hodin v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

* č. 2013-132/5, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje obecným zveřejněním mimo 
Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 20% sle-
vy ze sjednané ceny, bez upřednostnění ná-
jemců:

na nivách čp. 57  
(bývalý klub Bonanza) 
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední 
Předměstí
na st.p. 536 649 m2

spolu se st.p. 536 649 m2

spolu s p.p. 251/1 680 m2

Úvodní cena pro jednání  je 4 250 000,- Kč.
Jedná se o víceúčelovou budovu, která je čás-
tečně podsklepena, má dvě nadzemní podla-
ží a půdní prostory. V 1. PP je restaurace se 
zázemím, v 1. NP se nachází kanceláře a sál 
se šatnami a sociálním zařízením. Ve 2. NP 

Přijímáme návrhy na udělení 
Kulturní ceny města 
a sportovních cen města 
za rok 2013
Jako každoročně vyzývá město Trutnov příznivce 
kultury v Trutnově a okolí, aby na MěÚ v Trut-
nově písemně oznámili jména jednotlivců nebo 
kolektivů, kteří významně přispěli ke kulturnímu 
životu ve městě v roce 2013 nebo městu přinášejí 
trvalé hodnoty v oblasti umění, zájmové umělec-
ké činnosti, případně v dalších kulturně-spole-
čenských aktivitách. 
Kulturní cenu může získat jednotlivec nebo 
kolektiv, cena může být udělena rovněž in 
memoriam.
Návrh na udělení kulturní ceny může podat 
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je 
ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu 
nebo na území města Trutnova vlastní nemovi-
tost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě 
Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno a bydliště kandidáta,
– kulturní oblast,
– konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení 

přínosu pro město,
– jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Příznivci sportu mohou písemně oznámit jména 
těch sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, 
cvičitelů i rozhodčích, kteří se v roce 2013 nejví-
ce přičinili v oblasti rozvoje sportu a tělovýchovy 
se záměrem trvale podporovat sportovní dění 
ve městě.
Návrh na udělení sportovní ceny může podat 
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je 
ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu 
nebo na území města Trutnova vlastní nemovi-
tost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě 
Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
–  jméno a bydliště kandidáta,
– sportovní oblast,
– konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení 

přínosu pro město,
– jméno, bydliště a podpis navrhovatele. 
návrhy je možno podat písemně do 31. 1. 2014 
na podatelnu měÚ v Trutnově.

Statut Kulturní ceny města Trutnova a Statut 
Sportovních cen města Trutnova najdete v plném 
znění na: http://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/
rady-statuty-zasady 

-rl-

se nachází bytová jednotka o vel. 2+1 a kan-
celář se zázemím. Objekt je napojen na el. 
proud, veřejný vodovod, veřejnou kanalizaci 
a horkovod.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629480, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „neotvírat!“ s heslem 
„na nivách 57“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 6. 1. 2014 - 12:00 hodin. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a před-
pokládaný způsob využití objektu. K nabídce 
je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení 
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve stano-
vené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 7.1. 2014 v 8:05 hodin v malém sále v su-
terénu Městského úřadu v Trutnově. Zájemci 
mohou být přítomni.

K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpozdě-
ji však do doby možnosti podání nabídky.

Bližší informace poskytuje odbor rozvoje 
a majetku města Městského úřadu Trut-
nov ve IV. patře, kancelář č. 408, telefon 
499 803 281, 499 803 279.

O způsobu prodeje a konečném schvále-
ní prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru 
prodeje odstoupit či změnit podmínky. 

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města
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Junge Philharmonie 
Würzburg
Díky partnerství města Trutnov s německým 
městem Würzburg mohly být dvě žákyně míst-
ní Základní umělecké školy (Nela Brožková 
a Hana Josífková) součástí mladé filharmonie 
Würzburg.
Tato JuPhi, jak jí tamní přezdívají, není stálým 
symfonickým orchestrem, nýbrž se schází pouze 
dvakrát ročně a za jeden jediný, velmi intenziv-
ní týden secvičí program, který poté předvede 
na dvou závěrečných koncertech. Program je 
vždy velmi pestrý a velice obtížný. Letos zazněly 
skladby Johannesa Brahmse, Friedricha Zehma 
(tamní profesor, † 2007), Edvarda Griega a Ara-
ma Chačaturjana. Součástí orchestru jsou jak 
žáci a studenti přímo z města Würzburg a jeho 
okolí, tak žáci partnerských měst, kteří jsou při-
zváni. Tento již 13. ročník byl výjimečný, neboť 
byl součástí oslav 40. výročí Evropské ceny, kte-
rou se město Würzburg pyšní.

Ve dnech 27. 10. – 3. 11. se tedy i žákyně z Trut-
nova účastnily jak individuálních, tak společných 
zkoušek. Individuální zkoušky vedli profesio-
nální hudebníci z orchestru divadla Würzburg, 
tamní městské filharmonie či přímo vyučující 
vysoké školy hudební ve Würzburgu. Jejich pří-
stup, práce a metody byly zajisté přínosem i pro 
vyučující ZUŠ, která dívky doprovázela.
Německá strana si partnerstvím a spoluprací sli-
buje větší propojení a sblížení evropských zemí, 
což jde hudbou velmi dobře. Jak říká dirigent 
Herman Freibott: „Ať je člověk odkudkoli, ať 
mluví jakkoli, ať je jakékoli povahy, v orchest-
ru jsou všichni jednotní a mají stejný cíl. Užít si 
hudby naplno a potěšit posluchače.“ 
Základní umělecká škola Trutnov by ráda pokra-
čovala ve spolupráci s JuPhi Würzburg a umož-
nila i dalším žákům načerpat zkušenosti z velké-
ho symfonického orchestru, poznat nové mladé 
lidi, zdokonalit se v cizích jazycích a především 
překonat hranice svých možností, což Hanka 
s Nelou intenzivním cvičením sobě i ostatním 
dokázaly.
Městu Trutnov, městu Würzburg a Základní 
umělecké škole Trutnov patří velký dík za to, že 
ke spolupráci došlo a podařilo se ji tak dobře 
navázat.

Mgr. Michaela Fiedlerová 
ZUŠ Trutnov

Lesy a parky Trutnov s.r.o. oznamují, že

PRODEJ VánOČnÍCH 
sTROmKŮ
se uskuteční ve dnech 3. – 22. 12. 2013.
Prodej bude probíhat v sídle společnosti 
v Úpické ulici č. p. 469 v Trutnově v pracov-
ních dnech od 9 do 17 hodin, o víkendech 
od 9 do 14 hodin.
Bližší informace na tel. 499 813 352, 
603 332 210.

V úterý 5. listopadu se členové Územní organi-
zace Trutnov Svazu diabetiků ČR sešli na člen-
ské schůzi, na které bilancovali činnost své or-
ganizace v letošním roce a seznámil se s akcemi 
připravovanými na příští rok.
První akcí letošního roku bylo společenské se-
tkání diabetiků v Úpici, které uspořádala úpic-
ká územní organizace. Na setkání se dostavil 
předseda Svazu diabetiků ČR Ing. Horák, který 
na úvod seznámil přítomné s děním na ústře-
dí. Poté proběhla společenská zábava s tan-
cem. V červnu jsme uskutečnili výlet na hrad 
Vízmburk. Jeli jsme vlakem do Červeného Kos-
telce a přes Devět křížů došli lesem na hrad, 
kde nás provedl Mgr. Košťál. Potom jsme sešli 
do Havlovic, kde jsme se zúčastnili startu Havlo-
vického Úpění. Na září jsme připravili turistický 
výlet do Muzea bratří Čapků do Malých Svato-
ňovic a odtud do Bohuslavic, kde byl ve Sport-
klubu zajištěn oběd a odpolední posezení. 
Velmi úspěšný byl rekondiční pobyt v Sezimo-
vě Ústí v hotelu MAS. Denní rozcvičky, cvičení 
v bazénu, vycházky do okolí a večerní taneční 
zábavy přispěly ke zlepšení fyzické kondice 
účastníků. Úspěšné byly také celodenní zájezdy 
na Lipno na stezku korunami stromů, do Čes-
kého Krumlova a polodenní výlet do Třeboně 
na výlov rybníka Rožmberk. Měli jsme štěstí, že 
o víkendu byla otevřena Benešova vila, kterou 
jsme také navštívili.
Jako tradičně jsme pořádali cvičení pro diabetiky 
a naše příznivce. Zájem o cvičení stále roste, tak-
že již nestačilo přísálí sokolovny a cvičení muselo 
být přesunuto do velké tělocvičny. Proto byl změ-
něn i termín z tradiční středy na pondělí od 9:00 
hod. Srdečně zveme všechny zájemce k účasti.

Ve spolupráci se Státní oblastní nemocnicí 
a městem Trutnov jsme zorganizovali měření 
glykemie pro veřejnost. Nemocnice poskytla 
zdravotní záštitu celé akce prostřednictvím 
sestry z diaporadny a pomohla při materiálním 
zajištění. Rovněž na svých stránkách zajistila 
propagaci akce. Město dalo k dispozici velký sál, 
kde akce proběhla. Celkem se zúčastnilo 243 
zájemců. Měření proběhlo i v Žacléři za účasti 
85 zájemců.
V měsíci říjnu se v malém sále městského úřa-
du konalo krajské školení územních organiza-
cí našeho kraje za účasti předsedy Ing. Horáka 
a hospodářky paní Cirmanové. Byly projedná-
ny nové směrnice pro činnost, hospodaření 
a organizaci ozdravných pobytů, které přijal 
výkonný výbor, dále jsme byli seznámeni s tím, 
jaké změny nás čekají v souvislosti s novým ob-
čanským zákoníkem. Předseda Svazu diabeti-
ků České republiky Ing. Horák ocenil podpo-
ru města a zejména pana starosty Mgr. Ivana 
Adamce pro činnost naší organizace a předal 
mu „Poděkování Svazu diabetiků České re-
publiky“ za významnou pomoc v péči o dia-
betiky. 
Pro rok 2014 připravuje výbor územní organiza-
ce rekondiční pobyt na závěr měsíce září v Jese-
níkách v hotelu Koliba ve Vrbně pod Pradědem. 
Jedná se o novou, turisticky zajímavou lokalitu. 
Opět připravíme výlety do okolí a bude probí-
hat cvičení.
Výbor přeje všem členům naší územní organi-
zace a všem jejím příznivcům příjemné prožití 
svátků vánočních a do nového roku zejména 
hodně zdraví.

Výbor ÚO Trutnov SD ČR

Trutnovští diabetici bilancovali

Den otevřených  
dveří na zdrávce
Učitelský sbor i studenti VOŠZ a SZŠ Trut-
nov Vás srdečně zvou na Den otevřených 
dveří, který se bude konat v pátek 6.12. 
2013 od 15 do 18 h. Rádi Vás provedeme 
interiérem školy a také zodpovíme všech-
ny dotazy ohledně studijních oborů i živo-
ta ve škole. Budete také moci nahlédnout 
do tajů ošetřovatelských výkonů a kdo 
bude mít odvahu, bude si je moci i vyzkou-
šet. Vítáni jsou nejen žáci 9. tříd s rodiči, ale 
všichni přátelé školy, bývalí studenti atd. 
Těšíme se na Vás.

Podzimní výlet
Byl krásný slunný den a celá naše školka se 
chystala na podzimní výlet. Mladší děti vyra-
zily do lesa hledat poklad, cestou plnily růz-
né úkoly. Předškoláci jeli na Bojiště na „Os-
trov přírody“. Prohlédli si včelí úly, hmyzí 
hotel, domeček pro berušky. Po dobrém čaji 
se vydali do druhého údolí, kde na ně čekal 
kozel Pigy, oslík Toník, ovečky, koně. Děti 
zvířátka nakrmily a podívaly se na jejich stá-
je. Už teď se těšíme na příště.

MŠ Gorkého

Den otevřených dveří 
Ve čtvrtek 12. prosince Vás zveme na Den 
otevřených dveří ZŠ Náchodská Trutnov. 
Od 8 do 12 hod. můžete navštívit dopolední 
výuku, od 16 hod. bude prohlídka školy, vy-
stoupení, zpívání, vyrábění a občerstvení.

Vánoce na kopci 
aneb Rozjímání pod 
vánočním stromkem
základní škola V Domcích Vás opět zve 29. 11. 
2013 v 17.00 hod. před naši školu. Zazpívejme 
koledy a vychutnejme si vánoční atmosféru. 
Čeká na Vás občerstvení, prodej vánočních 
výrobků a ohňostroj.

Krásné vánoční svátky!
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Základní škola, Trutnov, Komenského 399 
realizuje od ledna 2012 projekt s názvem 
„Škola pro všechny“ (registrační číslo: 
CZ.1.07/1.2.21/01.0027). Hlavním cílem je 
rozvoj rovných podmínek ve vzdělávání pře-
devším pro žáky se speciálními vzdělávacími 
potřebami, ale také pro ostatní děti, které 
řeší problémy ve škole nebo v osobním ži-
votě. Aktivity projektu jsou zaměřené nejen 
na žáky, ale také na učitele a rodiče žáků. 
Projekt potrvá až do 31. 8. 2014. Tento pro-
jekt je spolufinancován ESF a státním roz-
počtem ČR.
Žáci na prvním a druhém stupni ZŠ mohou 
i v rámci letošního školního roku využívat 
pravidelného programu doučování, reedu-
kací specifických poruch učení a chování 
nebo se účastnit tzv. malých růstových sku-
pin. Mohou využívat také psychologického 
nebo speciálně pedagogického poradenství. 
I pro učitele a rodiče žáků školy jsou k dispo-
zici odborní pracovníci školního poradenské-
ho pracoviště – speciální pedagog a školní 
psycholožka. Hmatatelným výstupem pro-
jektu budou metodické materiály, které bu-
dou moci učitelé využívat při práci se svými 
žáky.
Dosud bylo dle manažerky projektu Mgr. Ža-
nety Ferdinandové podpořeno téměř 550 

žáků, a to v rámci individuální podpory 
i práce s celými třídními kolektivy, kde bylo 
potřeba řešit nějaký problém. Poradenství 
ze strany speciálního pedagoga nebo školní 
psycholožky využilo 46 rodičů a metodickou 
podporu čerpalo 43 pedagogických pracov-
níků. „Zájem o aktivity projektu je velký. 
Někdy se nám např. poptávka po službách 
školního psychologa obtížně pokrývá. Jsme 
rádi, že můžeme projekt považovat za velmi 
prospěšný a že díky němu našlo pomoc mno-
ho dětí i dospělých z řad pedagogů a rodičů. 
Budeme se snažit získat další finanční pro-
středky na jeho pokračování,“ sdělila Ferdi-
nandová.
Základní škola, Trutnov, Komenského 399 je 
jednou ze sedmi základních škol v Trutnově. 
Poskytuje úplné základní vzdělání od 1. do 9. 
ročníku. Hlavním segmentem jsou běžné tří-
dy základní školy. Kromě toho jsou součástí 
školy také sportovní třídy a speciální třídy 
pro děti se zdravotními znevýhodněními, 
především potom s poruchami učení a cho-
vání. Vzhledem k bezbariérovosti školy mo-
hou být v těchto třídách integrováni i žáci 
s tělesným a smyslovým postižením.

Mgr. Žaneta Ferdinandová
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

Projekt Škola pro všechny pokračuje
i ve školním roce 2013/2014

mateřský klub 
ŽELVIČKa,
při ZŠ, Mládežnická 536, 
Trutnov 2
www.zelvicka.webnode.cz

Pravidelný provoz v mK Želvička: 
Pondělí 
9 – 15 h volná herna, 10 – 11:30 h manipula-
ce 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 1 – 1,5 roku - Kulihrášci, 10 h cvičení rodičů 
s dětmi 4 měs. – 1 rok - Klubíčka, 10:30 h sti-
mulace dětí do 1 roku - na objednání 
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 InTEnzIVnÍ InTER-
VaLOVÝ TRÉnInK - každý čtvrtek 17:30 h 
TanEČně POHYBOVá VÝCHOVa – z POHáD-
KY DO POHáDKY - každou lichou středu15 
– 16 h
BuBnOVánÍ V ŽELVIČCE - každou sudou 
středu 14:45 – 16 h - pro malé i velké. Děti 
od 6 let mohou bubnovat bez rodičů. 
4. 12. TRaDIČnÍ VánOČnÍ DÍLnIČKY – I. st. 
zŠ - 16 – 18:30 h. Želvička v provozu od 9 
do 18:30 h. Možná přijde i Mikuláš!
3. 12. KDYŽ VOsa JEDE … - od 16:00 h zá-
bavné odpoledne v Želvičce plné písniček, 
tance, soutěží i odměn. Akce je uspořádána 
za podpory portálu Děcka z Česka, Partners 
a agentury Vosa jede! 
19. 12. PŘEDVánOČnÍ CVIČEnÍ RODIČŮ 
s DěTmI - od 9:30 h cvičení s překvapením 
23. 12. – 3. 1. BuDE ŽELVIČKa uzaVŘEna - 
vánoční prázdniny!
manIPuLaCE s nOVOROzEnCI a maLÝmI 
DěTmI - prosinec - 2., 9. a 16. 12., leden - 13., 
20. a 27.1. od 10 h. Kurz nejen pro nastávající 
rodiče, těhotným ženám kurz hradí ZP!
sTImuLaCE KOJEnCŮ 0 – 6 m - ST 22. a 29.1., 
6 – 12 m - ČT 23. a 30. 1. od 10:30 h
Na manipulace i stimulace se můžete přihlásit 
u lektorky kurzu Mgr. Ivy Bolehovské – brz-
la@seznam.cz nebo tel. 605 414 719 (www.
brzla.cz).

Podrobné informace k připravovaným akcím 
najdete na stránkách www.zelvicka.webno-
de.cz. Všechny aktivity MK Želvička jsou pří-
stupné široké veřejnosti!

Lenka Kuchařová, DiS.

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, gtu@gymnaziumtu.cz
tel.: 499 840 093

REHamEDICa ŽaCLÉŘ 
Od 1. 10. 2013 byla nově otevřena lůžka 
dlouhodobé péče.
Přijímáme pacienty s uzavřenou diagnózou, 
jejichž stav již nelze výrazně zlepšit a vyžadu-
je neustálou ošetřovatelskou péči. K pobytu 
nabízíme také balíčky rehabilitačních pro-
cedur. Podmínkou pro přijetí je doporučení 
praktického či odborného lékaře. Denní re-
gulační poplatek za pobyt 100 Kč.
Kontakty:
Informační kancelář - Po – Pá, 7:00 – 14:30 
hod., Petra Drábková, Lenka Šimočková, tel.: 
499 878 515, 734 272 341, e-mail: info@reha-
medica.cz. 
Objednání pobytu - vrchní sestra – Bc. Věra 
Koubová, tel.: 499 878 515, 734 272 331,  
e-mail: vrchnisestra@rehamedica.cz, www.
rehamedica.cz 
Nadále poskytujeme rehabilitace formou am-
bulantní péče.
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Vylepšení hřiště mŠ 
Čtyřlístek pomohla 
nadace ČEz
V srpnu letošního roku 2013 provedly Tech-
nické služby Trutnov terénní úpravy části 
plochy zahrady mateřské školy v Trutno-
vě-Horním Starém Městě. Akce proběhla 
v rámci projektu „Hřiště Čtyřlístek“ podpo-
řeného Nadací ČEZ.  
Úpravy se týkaly plochy vyčleněné pro hry 
a sportovní činnosti dětí. Byl odstraněn stá-
vající kryt z kameniva a položen nový kryt 
z drtě. V části upravované plochy bylo pro-
vedeno zatravnění. Realizací projektu se 
zvýšila bezpečnost dětí při jejich každoden-
ním pohybu a zásadně se zlepšily hygienic-
ké podmínky pro jejich zdraví. 

Projekt byl realizován ve spolupráci  
s Nadací ČEZ.

zŠ kpt. Jaroše,  
Trutnov
Pozvánka na Den otevřených  
dveří s vánočními dílnami

Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční díl-
ny, které se uskuteční 12. 12. 2013 od 15 
do 18 hodin v naší škole kpt. Jaroše. Bu-
dete mít možnost si něco malého vyrobit 
a prohlédnout si prostory školy. Těšíme se 
na Vás.
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Zážitková pedagogika je pedagogický 
model, který velice úzce souvisí s celou 
řadou moderních pedagogických směrů. 
Jedná se o přístup ke vzdělání založený 
na vyšší schopnosti lidské paměti vstře-
bávat informace, které provází intenziv-
ní emoce vyvolané prožitkem. Podstatou 
zážitkové pedagogiky je vytváření situací 
a podmínek k získání silných zážitků. Ty 
mohou pocházet z hledání řešení v neob-
vyklých situacích, z nutnosti překonávat 
překážky v kontaktu s přírodou, s jinou 
realitou života. Děti a mladí lidé tak po-
znávají sebe sama i druhé, svoje možnos-
ti a hranice. Jedním z prvků zážitkové 
pedagogiky je také dobrodružství, které 
zvyšuje atraktivitu vlastního učení a také 
přispívá ke zvětšování „komfortní zóny“ - 
množství situací, ve kterých se člověk cítí 
bezpečně. Jedná se o dobrodružství a bez-
pečnost nejen fyzickou, ale i psychickou. 
Obvykle se užívá na kurzech, programech 
a akcích, čili mimo běžné vyučování. 

Pedagogové SVČ Trutnov se zabývají zá-
žitkovou pedagogikou již od roku 2006, 
kdy zrealizovali svůj první zážitkový kurz. 
Od té doby sbírají bohaté zkušenosti v této 
oblasti a zážitkových kurzů stále přibývá. 
V současné době SVČ nabízí a realizuje 
různé formy zážitkových kurzů. 

Školní výlety formou zážitkových kurzů
Tento typ kurzů realizuje SVČ v dvouden-
ní i jednodenní formě. Dvoudenní forma 
kurzů je určena pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
a studenty SŠ a je realizována v přírod-
ním terénu táborové základny Bokouš. 
Jednodenní formy kurzů jsou určeny pro 
žáky nižších ročníků ZŠ a probíhají v okolí 
SVČ. Kurzy jsou připravovány s ohledem 
na účastnickou skupinu. Hry jsou do pro-
gramu zařazovány s přesně plánovaným 
výchovným cílem a kombinovány tak, aby 
rozvíjely osobnost žáka a dynamiku tříd-
ního kolektivu. 

adaptační kurzy
Od roku 2009 jsme rozšířili naši nabídku 
o adaptační kurzy. Tyto kurzy jsou určeny 
především žákům 6. tříd ZŠ a studentům 
1. ročníků SŠ. Na kurzech účastníci po-
znávají sami sebe, hranice svých možností 
a dovedností. Dále mají možnost poznat 
své spolužáky v situacích, které jim škol-
ní prostředí nemůže poskytnout. Zážit-
kových kurzů se mohou účastnit i třídní 
učitelé, kteří tak lépe poznají silné i slabé 
stránky svých žáků a žáci lépe poznáva-
jí svého učitele a budují si k němu vztah 
na bázi důvěry. 

Klub instruktorů
Vzdělání mladých lidí v oblasti volného 
času je součástí koncepce SVČ Trutnov. 
Na základě vypracované analýzy, která 
poukazovala na velmi malou nabídku 
volnočasových aktivit pro cílovou skupinu 
mládeže od 15 do 18 let, jsme v roce 2006 
otevřeli Klub instruktorů. S myšlenkou 
pracovat s mladými lidmi přišli dlouholetí 
vedoucí, kteří prostřednictvím zážitkové 
pedagogiky předávají své zkušenosti za-
čínajícím instruktorům. Klub instruktorů 
je otevřený pro každého, kdo má chuť se 

Máte-li doma dítě školou povinné a přemýš-
líte, jak mu zpestřit jarní prázdniny, může-
te ho přihlásit na dobrodružnou Výpravu 
za zlatem. Jedná se o příměstský tábor, který 
je určen dětem ve věku 6 – 10 let. Program 
s celotáborovou hrou o cestě Aljaškou k na-
lezištím zlata je zaměřený na všestranný roz-
voj dítěte. Jeho cílem je získávání sociálních 
dovedností účastníků a podpora přijímání 
kulturní a etnické odlišnosti prostřednictvím 
kolektivních her a soutěží s využitím moder-
ních přístupů v pedagogice volného času. To 
vše hravou formou, se zimními radovánka-
mi a výlety do blízkého okolí, s výtvarnými 
i sportovními aktivitami. K dokreslení atmo-
sféry zlaté horečky na Klondike připravu-
jeme ukázku výcviku psů a jízdu na saních 
tažených psím spřežením.

Termín: 10. – 14. února 2014 
místo: SVČ Trutnov, R. Frimla 816
Cena: 950,- Kč (oběd, 2x svačina, pitný režim, 
pojištění, program, pedagogický dozor)
Kontakt: Šárka Rotterová
tel.: 776 341 208, sarka@svctrutnov.cz
uzávěrka přihlášek: 27. ledna 2014
Přihlášky a pokyny si můžete stáhnout 
na www.svctrutnov.cz nebo vyzvednout 
v recepci SVČ Trutnov.

zážitková pedagogika na sVČ

Výprava za zlatem

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

 
Stará radnice

Krakonošovo náměstí
Trutnov 

29. 11. - 15. 12. 2013
pohyblivé betlémy
historická i současná tvorba 
Škopkův papírový betlém Trutnova
vystřihovánky Lucie Čapkové 

Vstupné: dospělí 20,- Kč, děti 10,- Kč, 
                dětské kolektivy 10,- Kč/os.

Otevřeno denně od 10.00 - 17.00 hod.

zapojit, poznat sám sebe i ostatní na pravi-
delných schůzkách a zážitkových víkendo-
vých kurzech nebo se podílet na přípravě 
a realizaci akcí pořádaných Střediskem vol-
ného času, Trutnov a dalšími trutnovskými 
organizacemi. Je určen všem studentům 
středních škol a žákům devátých tříd ZŠ. 
Instruktoři získají základy pedagogiky, zá-
sady první pomoci, absolvují kurz přežití 
ve volné přírodě a další témata, jako jsou 
týmová spolupráce, tábornické doved-
nosti, vedení a řízení dětských kolektivů 
apod.

Zážitkové kurzy pro veřejnost
I když se v souvislosti se zážitkovou peda-
gogikou bavíme o dětech a mládeži, dají 
se její principy a metody aplikovat i na do-
spělé, zejména na skupiny lidí z nejrůzněj-
ších spolků, organizací a firem, v oblasti 
teambuildingu. I v tomto odvětví zážitko-
vé pedagogiky získáváme a uplatňujeme 
své zkušenosti. 

V uplynulém školním roce jsme pro školní 
kolektivy realizovali 23 zážitkových kur-
zů, kterých se zúčastnilo celkem 565 žáků 
základních a středních škol. Tato neuvě-
řitelná statistika poukazuje nejen na to, 
že o naše služby je čím dál větší zájem, 
ale zejména reflektuje současné trendy 
v trávení volného času dětí a mladých lidí. 
Z těchto údajů se dá vyčíst, že stoupá zá-
jem spíše o krátkodobé, ale o to intenziv-
nější volnočasové aktivity, a to je prostor 
právě pro zážitkovou pedagogiku a naše 
kurzy, kterým se chceme nadále nejen 
věnovat, ale dále se rozvíjet a realizovat 
stále nové a lepší zážitkové kurzy.
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Adresa: Na Lukách 463, 541 01 Trutnov,  
tel.: 499 811 337

DOPOLEDnÍ ŠKOLIČKa BRusLEnÍ má již 10 let
Na zimním stadionu v Trutnově již od roku 2003 
působí „Dopolední školička bruslení“, která učí 
děti z MŠ a prvního stupně ZŠ základy bruslení. 
Bude to již 10 let od jejího vzniku, co školičkou 
na zimním stadionu prošlo na 8 500 dětí, které 
se naučily díky vynikající práci instruktorů brus-
lit. Tento základ otevírá dětem a rodičům mož-
nost vyzkoušet si hned dva možné sporty, které 
se provozují na zimním stadionu, a to lední 
hokej a krasobruslení. Pokud dáte přednost 
rekreačnímu bruslení pro veřejnost, pak také 
nepřijdete zkrátka - bruslí se každý den od 8:00 
do 14:30 hod. a o víkendech dle aktuálního 
rozpisu. V létě na in-line bruslích pak jistě oce-
níte zimní trénink na trutnovském kluzišti ...

Provozní doba sportovního areálu pro veřej-
nost:
Pondělí – Pátek:  08:00 – 14:15 hod.
Čtvrtek: 20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  dle aktuálního rozpisu, kte-
rý naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/

mebyS trutnov s. r. o.
informuje

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

zážitkové saunování se setkalo s velkým 
ohlasem
Nejen trutnovští příznivci saunování si první 
listopadový víkend poprvé na vlastní kůži 
vyzkoušeli saunové ceremoniály. V sauně 
krytého bazénu se představili mistr České re-
publiky v saunových ceremoniálech Jaroslav 
Pallas, saunový mág a propagátor saunových 
ceremoniálů Pavel Hofrichter, mistryně ČR 
2012 Jana Admczyk Vicherová a třetí z MČR 
2011 Marta Pitříková. Dvě stovky návštěvní-
ků, od malých až po velké, si během víkendu 
vyzkoušelo to nejlepší ze zážitkového sauno-
vání. Akce byla začleněna do kalendáře akcí 
SaunaFest na cestách a přinesla výjimečnou 
show - saunové ceremoniály a rituály, jako 
byl např. solný, ovocný, medový, a nechyběl 
ani speciální ceremoniál pro děti.

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. Zaregistrujte se na stánkách 
www.sportoviste-trutnov.cz a odebírej newsletter.

Bruslení veřejnosti o vánočních svátcích

Datum Den Od Do Od Do

21.12. SO 09:00 12:00 12:15 16:00

22.12. NE 09:00 12:00 12:15 16:00

23.12. PO 09:00 12:00 12:15 16:00

25.12. ST 09:00 12:00 12:15 16:00

27.12. PÁ 09:00 12:00 12:15 15:00

29.12. NE 09:00 12:00 12:15 16:00

30.12. PO 09:00 12:00 12:15 16:00

31.12. ÚT 09:00 12:00 12:15 15:00

2.1. ČT 09:00 12:00 12:15 15:00

*sledujte aktuální změny na: www.sportovis-
te-trutnov.cz/

změny v provozu krytého bazénu:

den
datum

důvod změny 
provozních hodin

čas určený pro veřejnost 
bazény

čas určený pro veřejnost
sauny, fitness, solárium

Sobota
14.12. 2013

MČR žactva ZAVŘENO beze změn

Neděle
15.12. 2013

MČR žactva 14.00-18.00 beze změn

Pondělí *
23.12. 2013

Vánoční prázdniny

5.45-13.00 vč. dětského bazénu
13.00-14.00 plavání důchodců
14.00-20.00 vč. dětského baz.
17.00-19.00 2 dráhy obsazeny

beze změn

Úterý
24.12. 2013

Vánoční prázdniny
Štědrý den 10.00-14.00 10.00-14.00

Středa
25.12. 2013

Vánoční prázdniny
1. svátek vánoční

9.00-14.00
14.00-15.00 plavání důchodců
15.00-21.00
17.00-19.00 2 dráhy obsazeny

beze změn

Čtvrtek *
26.12. 2013

Vánoční prázdniny
2. svátek vánoční 9.00-21.00 beze změn

Pátek *
27.12. 2013

Vánoční prázdniny 5.45-13.00 14.00-21.00
17.00-19.00 2 dráhy obsazeny beze změn

Sobota
28.12. 2013

Vánoční prázdniny 11.00-20.00 beze změn

Neděle
29.12. 2013

Vánoční prázdniny 9.00-10.00 NUDI
10.00-18.00 beze změn

Pondělí *
30.12. 2013

Vánoční prázdniny

5.45-13.00 vč. dětského bazénu
13.00-14.00 plavání důchodců
14.00-20.00 vč. dětského baz.
16.00-18.00 2 dráhy obsazeny

beze změn

Úterý
31.12. 2013

Vánoční prázdniny
Silvestr 10.00-14.00 10.00-14.00

Středa
1.1. 2014

Vánoční prázdniny 14.00-21.00
17.00-19.00 2 dráhy obsazeny beze změn

Čtvrtek *
2.1. 2014

Vánoční prázdniny 5.45-21.00
17.00-19.00 2 dráhy obsazeny beze změn

Pátek *
3.1. 2014

Vánoční prázdniny 5.45-13.00 14.00-17.00
19.00-21.00 beze změn

*2-3 dráhy obsazeny 7.30 - 11.00 hod.
Více informací o provozu krytého bazénu naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz

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

V miniseriálu aktivit, které je možné provo-
zovat ve sportovním areálu Na Nivách, jsme si 
jich již 6 představili. Ptáme-li se, jak to vypadá 
s míčovými sporty, pak je odpověď jednodu-
chá - volejbal, basketbal i futsal, to vše si lze 
u nás zahrát.

Futsal - neboli sálová kopaná. Hraje se s mí-
čem velikosti 4 s tlumeným odskokem. Hry se 
účastní dvě družstva - 4 hráči v poli + brankář. 
Počet střídání není omezen, podobně jako 
v ledním hokeji. Doba trvání jednoho zápasu 
je 2×20 min. s tím, že pokud je míč mimo hru, 
časomíra se pozastavuje.
Vynikající zábava pro všechny milovníky „fot-
bálku“, kteří zde mohou předvést oblíbené 
parádičky a i to, jak to umí s míčem. Využijte 
možnost pronajmout si tělocvičnu a zkuste si 
„zakopat“.
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JuDO

XX. ročník Vánočního turnaje
Oddíl juda LOKO Trutnov pořádá dne 30. 11. 
2013 již XX. ročník Vánočního turnaje mladších 
žáků, žákyň a mláďat. Zahájení je v 10:30 ho-
din v tělocvičně Na Nivách.

Trutnovští trenéři na semináři s H. Okadou
Seminář s dvojnásobným mistrem světa a dlou-
holetým trenérem japonské reprezentace 
Hirotakou Okadou proběhl v sobotu 26.10. 
v Brně a v neděli 27.10. v Praze. Seminářů se 
zúčastnilo 220 trenérů a závodníků. Z trutnov-
ských trenérů se semináře zúčastnili R. Gott-
wald a Jan Valenta.
H. Okada předvedl metodiku nácviku judistic-
kých technik ve věku osmi až dvanácti let. Zdů-
raznil především základní principy jednotli-
vých technik s ohledem na bezpečnost nácviku 
v dětském věku. Část semináře věnoval i me-
todice nácviku technik na zemi. Navíc H. Oka-
da ukázal i své nejlepší techniky v závodním 
provedení v postoji i na zemi. Dále zodpověděl 
celou řadu dotazů týkajících se problematiky 
tréninku dětí.

skvělé umístění trutnovského judistického 
mládí v samurajské kataně 2013
V sobotu 2. 11. 2013 se konalo 3. kolo „Ligy 
žáků o Samurajskou katanu“ v Liberci. Naše 
judistické mládí získalo třetí místo v této popu-
lární soutěži družstev v ročníku 2013. Třetího 
kola se zúčastnilo 159 dětí z 12 oddílů a klu-
bů z pěti krajů ČR.  Z našeho oddílu soutěžilo 
12 dětí. V této soutěži závodí chlapci a dívky 
ve věku od 7 do 14 let společně, vždy v pří-
slušné věkové a váhové kategorii. Výsledky 
na 1. - 5. místě z jednotlivých vah (mimo ka-
tegorie 7 - 8letých) se započítají do celkového 
výsledku jednotlivých družstev. Více na: www.
lokotrutnov.cz/oddily/judo 

BOX

II. liga středočeské oblasti
Trojice mladých boxerů (Pavel Nevečeřal, Ro-
man Kubát a Jakub Daněk) se spolu s trenérem 
Karlem Kubcem zúčastnili II. ligy středočeské 
oblasti v boxu, odkud si odvezli cenné body, 
ale hlavně zkušenosti pro přípravu na MČR ju-
niorů. Více na: www.lokotrutnov.cz/oddily/box

KRasOBRusLEnÍ

Krasobruslení - Trutnovská bruslička 2013 
 - 2. ročník
Po velmi vydařeném prvním ročníku chystá 
oddíl krasobruslení Lokomotivy Trutnov 2. 
ročník mezioddílového krasobruslařského 
závodu Trutnovská bruslička 2013. Akce, kte-

rá se uskuteční na trutnovském zimním sta-
dionu v sobotu 7. prosince od 12:00 hodin, 
bude přehlídkou toho, co se mladé kraso-
bruslařky a krasobruslaři domácí Lokomotivy 
za uplynulých dvanáct měsíců naučili. Svoje 
síly s nimi poměří také zástupci pozvaných 
oddílů ze Dvora Králové n. L., Nového Města 
nad Metují, Náchoda, Chrudimi či Veselí nad 
Lužnicí.

ORIEnTaČnÍ BěH

zakončení sezóny aneb „Poslední kufr“ ori-
entačních běžců 
Jako každý rok se i letos na začátku listopadu 
orientační běžci rozloučili se závodní sezó-
nou. Tradiční zakončení zvané Poslední kufr 
mělo letos hojnou účast. Pro pět desítek běž-
ců jak z řad zkušených závodníků, tak také 
začátečníků byl připraven závod tříčlenných 
štafet. To vše v Rudníku, v místní části Leopol-
dov. Tratě byly připraveny na mapě Permoník 
v Dlouhém lese. První úsek štafet rozbíhali 
veteráni, na ně navázaly na druhém úseku 
děti, které s orienťákem začaly teprve letos. 
Poslední úsek běželi dorostenci, junioři a nej-
lepší dospěláci. Kromě štafet byla připravená 
také trať pro příchozí zájemce a rodiče zúčast-
něných dětí. Veškeré boje v lese se odehrály 
v přátelském duchu a všem se sportovně strá-
vený den líbil.

zumBa

Funkční trénink, Pilates nebo zumBa
Po zdravotní odmlce si oddíl ZUMBY připravil 
opět něco „trendy“, a rozšířil tak své pole pů-
sobnosti. Chcete-li si zatančit v rytmu ZUMBY, 
pak budete každé pondělí a středu od 18:00 
do 19:00 hod. ve sportovním areálu Na Ni-
vách zahrnuti rytmy Merengue, Reggaetonu 
či Cumbie.
Dopolední úterky v malé Sokolovně jsou vě-
novány především zdravotnímu a rehabilitač-
nímu cvičení v podobě Pilates, a to od 9:00 
do 10:00 hod. Novinkou je zařazení tzv. funkč-
ního tréninku (intervalové posilování a kardio 
zpestřené bodystylingem), který si můžete 
vyzkoušet ve čtvrtek od 18:00 do 19:00 hod. 
v Sokolovně. Těší se na Vás Iveta.

PLaVánÍ

Podruhé ve dvou na Evropu
Hned v prvním závodě si trutnovské plav-
kyně Martina Elhenická a Aneta Pechanco-
vá na Českém poháru v Plzni zajistily účast 
na prosincovém mistrovství Evropy v dánském 
Herningu. Martina splnila limit v polohovém 
závodě na 400 metrů časem 4:44,95 a Aneta 
se kvalifikovala výkonem 1:02,74 na poloho-
vé stovce.
O víkendu 14. - 15.12. 2013 pořádá plavecký 
oddíl TJ Loko Fm servis mistrovství ČR starší-
ho žactva za účasti domácích závodníků. 

Plavecká škola
V prosinci začínají nové výukové kurzy „Pla-
vání kojenců a batolat”. Veškeré informace 
a přihlášku získáte v kanceláři plavecké školy 
v krytém bazénu nebo na tel. 737 954 140 – 
Kateřina Fikejsová.

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

Trutnováci uspěli na ms 
v silovém trojboji
Ve dnech 23. - 28. září probíhalo v maďarském 
lázeňském městě Eger mistrovství světa v silo-
vém trojboji GPC 2013. Na soutěž bylo přihláše-
no 680 závodníků z 29 zemí světa. V nominaci 
za Českou republiku nastoupilo i 6 soutěžících 
z TJ Powerlifting Trutnov, kteří nakonec při-
vezli 3 tituly mistra světa, jednu bronzovou 
medaili a dvě 4. místa. 
První do bojů o světové tituly zasáhli Tomáš 
Kalenský, Richard Novotný a Pavel Kříž, kteří 
nastupovali v disciplíně trojboj bez vybavení 
Junioři (20 - 23 let) do 90 kg. Tuto kategorii 
nakonec vyhrál a titul mistra svět získal Tomáš 
Kalenský s výkony dřep 235 kg, Bench Press 
135 kg, mrtvý tah 240 kg a součtem 610 kg. 
Richard Novotný získal bronzovou medaili 
za výkony 215 – 127,5 – 255 – 597,5 kg (dřep 
– Bench Press – mrtvý tah – total). Pavel Kříž 
skončil na čtvrté pozici s výkony 205 – 127,5 – 
255 – 587,5 kg.
Následně do bojů zasáhli Lukáš Jiruška, Fran-
tišek Esser a Libor Hurdálek. Všichni tři nastu-
povali do soutěže v trojboji s vybavením a po 5 
hodinách soupeření vybojovali 2 tituly mistra 
světa a jedno 4. místo. Lukáš Jiruška, který sou-
těžil v kategorii Open (24 - 39 let) do 100 kg, 
s výkony 300 kg dřep, 225 kg Bench Press, 
265 kg mrtvý tah a se součtem 785 kg vybojo-
val v jedné z nejobsazenějších kategorií 4. mís-
to. František Esser v kategorii M6 (65 - 69 let) 
do 100 kg s výkony 110 kg dřep, 110 kg Bench 
Press, 170 kg mrtvý tah a se součtem 390 kg vy-
bojoval zlatou a tím i titul mistra světa. Libor 
Hurdálek se dřepem 250 kg, Bench Pressem 
165 kg, mrtvým tahem 220 kg a součtem 635 kg 
získal rovněž zlatou a titul mistra světa v ka-
tegorii M4 (55 - 59 let) do 100 kg. Navíc Libor 
Hurdálek v absolutním hodnocení mužů nad 
40 let obsadil 9. příčku, což lze na takto obsa-
zené soutěži považovat za výborný výsledek. 
Na poradě zúčastněných členských zemí pak 
Libor Hurdálek, jako prezident Federace čes-
kého silového trojboje, přednesl první infor-
mace o Mistrovství Evropy v silovém trojboji 
a Bench Pressu pro rok 2014, které proběhne 
v Trutnově v prvním červnovém týdnu.
Děkujeme trutnovským powerlifterům za re-
prezentaci města a přejeme mnoho energie 
do dalších soutěží. 

-lh-

muaY-THaI

Oddíl HIGHLANDERS rozšířil své řady o MMA. 
Na dvacet nováčků tvrdě pracuje pod taktov-
kou trenérů Radka Horáka, ale především 
Radka Frimla z Trutnova (který se připravu-
je u Bohumila Lungrika z Hradce Králové). 
28.10. 2013 se Radek Friml účastnil amatérské 
MMA ARENY CUPu, kde zvítězil v 1:30 první-
ho kola na armbar. Je to již druhé vítězství 
Radka v MMA zápasech - velká gratulace 
a motivace do další práce.

WInG CHun

náBOR WInG CHun
KunG Fu
Tréninky v Sokolovně
Po - 18.00 – 19.30 hod.
St - 15.30 – 17.00 hod.
Více info na: www.bdwingchun.profitux.cz, 
tel.: 734 125 014
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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

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

Od 1.1. 2013 můžeme (v případě volné kapa-
city) fungovat i jako hotel pro 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. 

Útulek děkuje zákazníkům Čs OmV Trutnov, 
Polská za nákup vybraného sortimentu s do-
tací našemu útulku.

Jiří Hejna
odbor životního prostředí
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Krajské a republikové 
úspěchy reprezentantů 
Gymnázia Trutnov 
v přespolním běhu aŠsK ČR
Krajské finále AŠSK v přespolním běhu družstev 
se uskutečnilo za příjemného podzimního počasí 
v Nové Pace. Závodů se zúčastnili zástupci všech 
okresů Královéhradeckého kraje. Naše pozornost 
se soustředila především na VI. kategorii (roč. nar. 
1996 - 1999), která byla postupová do republiko-
vého finále. Dívky odcestovaly na KF v nejnižším 
možném počtu, ale v nejsilnější současné sestavě. 
Jednotlivé členky týmu prokázaly v náročném kop-
covitém terénu své kvality a přesvědčivě zvítězily. 
Chlapci nastoupili k závodu v kompletní sestavě 
shodné s okresním kolem. Jako největší soupeř se 
už před závodem projevovalo družstvo z Jiráskova 
gymnázia Náchod, které mělo ve své sestavě např. 
mistra ČR v běhu na 1500 m. Mimořádné poděko-
vání si zaslouží čtveřice bodujících závodníků, ale 
největší samozřejmě Adam Gőtz, který nenechal 
nikoho na pochybách, kdo je nejlepší, a zvítězil 
s přesvědčivým náskokem.
V obou kategoriích jsme tak jako v loňském roce 
postoupili do republikového finále, které se kona-
lo v areálu Stříbrného rybníka v Hradci Králové. 
Výrazný úspěch v předchozích kategoriích doplnili 
také chlapci v nepostupové V. kategorii (roč. nar. 
1994 - 1998). Tým do závodu nastupoval oslaben, 
avšak nejlepší běžec Dominik Sádlo nechyběl. Svým 
přesvědčivým výkonem přítomné účastníky doslo-
va šokoval. Družstvo nakonec skončilo na velmi 
pěkném druhém místě.
Výsledky krajského finále:  Kat. VI. D – 1. Gymná-
zium Trutnov (2. Jana Adámková, 3. Michaela Po-
točková, 6. Barbora Švarcová, 9. Aneta Váchová), 2. 
MŠ a ZŠ Skuhrov n. B., 3. Lepařovo gymnázium Jičín
Kat. VI. CH – 1. Gymnázium Trutnov (1. Adam Gőtz, 
4. Vladimír Šlofar, 6. Michal Daněk, 8. Matěj Červený, 
24. David Mrkous, 35. Matyáš Dvorský), 2. Jiráskovo 
gymnázium Náchod, 3. ZŠ náměstí Míru Vrchlabí
Kat. V. CH – 1. Biskupské gymnázium Hradec Krá-
lové, 2. Gymnázium Trutnov (1. Dominik Sádlo, 7. 
Patrik Meisner, 13. Jakub Červený, 20. Jan Pavel, 24. 
Matyáš Zieris), 3. VOŠ a SPŠ Jičín
Republikové finále
Přestože se z krajského kola v přespolním běhu 
probojovaly na RF výběry chlapců i dívek, na vlast-
ní závod nakonec odcestovali pouze chlapci. Tým 
dívek z organizačních a zdravotních důvodů účast 
odvolal. V tomto ročníku, kde před jednotlivými 
týmy byla vidina postupu na mezinárodní finále 
ISF v Izraeli, se sešla velmi silná konkurence čtrnácti 
družstev ze všech krajů ČR. Náš tým se snažil vy-
bojovat alespoň stupně vítězů, ale nebylo mu to 
dopřáno. Závod se pro naše reprezentanty nevy-
víjel šťastně, nedokázali se úspěšně vyrovnat s ro-
vinatou tratí a sportovní gymnázia představovala 
příliš velkou konkurenci. Družstvo ve složení: Adam 
Gőtz, Michal Daněk, Vladimír Šlofar, Matěj Červený 
a Matyáš Dvorský, nakonec skončilo na 5. místě. 
Nejúspěšnějším závodníkem byl podle očekávání 
Adam Gőtz, který na sebe upozornil alespoň v jed-
notlivcích, když obsadil 2. místo. Přestože i ostatní 
naši reprezentanti podali obětavé výkony, při tak 
vyrovnaném závodě byla propast v pořadí dalších 
bodujících členů rozhodující. Výsledek družstva se 
přesto zařadí mezi mnohé úspěchy našich repre-
zentantů na republikových finále soutěží AŠSK ČR. 
Všem závodníkům patří poděkování za úspěšnou 
reprezentaci školy a za výkony, které předvedli 
v okresním, krajském a republikovém finále. 

Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

na Gymnáziu v Trutnově 
studuje mistr světa
Ve třetím ročníku trutnovského gymnázia studuje 
Dominik Sádlo, který v letošním roce získal jako 
člen vítězného juniorského týmu titul mistra světa 
v běhu do vrchu.
Když v září v roce 2011 nastoupil Dominik na trut-
novské gymnázium, předcházela jej pověst vyni-
kajícího a úspěšného sportovce, hlavně ve skial-
pinismu a vytrvalostních bězích. Okamžitě se tak 
stal významnou oporou školních reprezentací. 
Vždy, když v dosavadní historii nastoupil za trut-
novské gymnázium, dosáhl skvělého výsledku.
Z jeho největších reprezentačních úspěchů 
za Gymnázium Trutnov mohu uvést 2. místo 
na republikovém finále v přespolním běhu druž-
stev v roce 2011 (v jednotlivcích obsadil 3. místo), 
dále 6. místo v pražském finále Juniorského ma-
ratonu v roce 2012 (běžel nejdelší úsek 6195 m) 
a také se výrazně podílel na 5. místě v přespolním 
běhu, když v jednotlivcích s drtivou převahou zví-
tězil a porazil i reprezentanty sportovních škol.
Dominik se však specializuje na skialpinismus, 
ve kterém od roku 2011 úspěšně reprezentuje Čes-
kou republiku ve své kategorii na mezinárodním 
poli. V uvedeném roce zaznamenal na mistrovství 
světa v italském Claut v jednotlivých disciplínách 
5., 6. a 7. místo (sprint, individuál a vertikál). Jen 
na okraj: v témže roce skončil na celkovém 3. místě 
v hodnocení Českého poháru horských kol. V roce 
2012 vyvrcholila jeho dosavadní kariéra ve skialpi-
nismu. Na ME v Pelvoux ve Francii obsadil 2. místo 
a další medailová umístění mu unikla po přísných 
penalizacích. O svých kvalitách přesvědčil celko-
vým 3. místem v hodnocení světového poháru 
ve skialpinismu a 1. místem v etapovém závodě 
dvojic Pierra Menta s Thomasem Corthayem (Švý-
carsko). V následujícím roce přestoupil do vyšší 
kategorie a i zde ve skialpinismu dosáhl na svůj 
věk nečekaně výborných výsledků.
Dominik neodpočívá ani v letní sezoně. I v tomto 
období zaznamenává výborné sportovní výsledky, 
především v atletických disciplínách. 2. místo MČR 
v běhu na 10 km na dráze, 2. místo MČR v běhu 
na 5 km na dráze a 1. místo MČR v silničním běhu 
na 10 km (Běchovice – Praha). Vyvrcholením jeho 
letošní letní a podzimní sezony byla nominace 
na MS v běhu do vrchu, které se konalo v polské 
Krynici. Zde v juniorské týmové soutěži získal zla-
tou medaili, když se svým 4. místem v jednotliv-
cích  největší měrou podílel na celkovém úspěchu 
českého kvarteta: 1. Česká republika, 2. Itálie, 
3. Velká Británie. Nejnověji se kvalifikoval na ME 
v přespolním běhu, kde bude začátkem prosince 
reprezentovat ČR.
Přestože Dominik požívá výhod individuálního 
studijního plánu, je při jeho tréninkovém vytížení 
a sportovních úspěších obdivuhodné i jeho studij-
ní nasazení a náročné požadavky studia na Gym-
náziu v Trutnově úspěšně a bez problémů zvládá. 
Dominik se projevuje velmi skromně, působí až 
nenápadně. Jednání s ním jsou velice příjemná, 
z jeho strany vstřícná a nikdy neodmítl moji pros-
bu o pomoc při reprezentaci školy. Jsem potěšen, 
že mohu do „svých“ výběrů pravidelně zařazovat 
takového skvělého sportovce. Je obdivuhodné, 
jak i „bezvýznamné“ závody vnímá vážně a je 
vždy připraven je absolvovat s plným nasazením. 
Dominikovi především děkuji za dosavadní repre-
zentaci školy, jsem rád, že mohu s tak skvělým 
sportovcem komunikovat a spolupracovat. Přeji 
mu, aby se jeho nastartovaná sportovní kariéra  
úspěšně rozvíjela a přinášela radost nejen jeho 
okolí, ale především jemu samotnému.

Karel Urban


