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Trutnovský lesopark s jarem ožívá
Město Trutnov zpřístupňuje okolní lesy široké veřejnosti. Kromě rekonstrukce stezek
a revitalizace zeleně buduje společnost Lesy
a parky Trutnov také altány, které mají sloužit
potřebám návštěvníků lesoparku. Ten nejnovější vznikl na Bojišti nad Vlčí skálou. „Máme
v plánu vystavět i další altány, kde se bude
moci veřejnost schovat při nepříznivém počasí, ale i jen tak posedět při procházkách,“
vysvětluje účel altánů ředitel společnosti Jaroslav Semerák.
Nový altán je podle slov Semeráka dokonce
ještě oblíbenější než v předloňském roce vybudovaný altán u Paradráhy. „Zaznamenali
jsme o altán nad „Vlčkou“ velký zájem, každé
slunečné březnové odpoledne byl obsazený
a lidé si jej pochvalovali,“ doplňuje Veronika
Svobodová, mluvčí města Trutnova. „Oba altány, které jsme za poslední dva roky postavili, mají v sobě zabudované ohniště a všichni
příchozí jej mohou využívat k opékání buřtů
nebo ke grilování,“ uvádí Semerák, který dodává, že společnost Lesy a parky Trutnov se
bude v rámci možností po celou sezónu starat

i o zajištění topného materiálu.
Město Trutnov dostalo na výstavbu nového
altánu s ohništěm dotaci z Programu rozvoje venkova ČR, která pokryla 88 % nákladů
na vybudování stavby z celkového rozpočtu
252 825 Kč. Dalšími plánovanými stavbami
podobného typu je altán s ohništěm v části
lesoparku nad ulicí Na Struze, jehož stavba by
se měla realizovat během léta letošního roku
a na nějž dostala městská organizace také
dotaci ze stejného rozvojového dotačního
programu. Rozpočet tohoto projektu bude
činit 260 000 Kč. Vedle toho budou v letošním
i příštím roce probíhat rekonstrukce stezek
v prostoru Janské kaple, Gablenzu, Struhy,
Paradráhy a Housky. Lesy a parky Trutnov
kromě altánů v letošním roce plánují i realizaci projektu s názvem „Mobiliář Paradráha“,
který se aktuálně rozbíhá. „Plánujeme vybudovat velkou sestavu lavic, žebříků a hrazd
včetně dopadových zón, fit stezku s 10 stanovišti a dětskou čtyřsedadlovou dřevěnou
houpačku,“ prozrazuje Semerák a doplňuje, že fit stezka bude obsahovat stanoviště
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pro člunkový běh, kliky, přitahování, zdvihy
a shyby, lehy sedy nebo ručkování. „I na tento projekt s rozpočtem 710 000 Kč jsme z rozvojového programu získali dotaci ve výši 68
%,“ upřesňuje Semerák.
Zároveň upozorňuje, že Lesy a parky Trutnov
připravují i další úpravu okolních rekreačních
lesů. V rámci akce „Rozšíření příměstských
lesů – Poříčský hřbet“ jsou v plánu opravy
stávajících a vytvoření nových stezek a pěšin v rozsahu 5,8 km. I po vybudování těchto
tras dojde k vybavení lokality mobiliářem,
jak dokládá Semerák: „V rámci tohoto projektu bude provedena výstavba pěti krytých
přístřešků s lavicemi, instalace 10 laviček a informačních tabulí, ale i další fit stezky s 13
stanovišti.“
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

V Trutnově startuje městská
internetová televize TV DRAK

Trutnov má svou městskou televizi! U příležitosti letošního festivalu Cirk-UFF zahájí
plný provoz TV DRAK, městská televize šířená internetem. Diváci zde najdou reportáže z trutnovského regionu. Na přehledném
videoportálu budou mít prostor i městské
organizace a spolky. Pro amatérské kameramany nabídne internetová televize možnost
zveřejňování vlastních záznamů a reportáží.
„Jednoznačně podporuji aktivity, které se
týkají zviditelnění Trutnova nebo zvýšení
informovanosti občanů. Věřím, že TV Drak
splní obě dvě tyto podmínky,“ komentoval
rozjezd nové televize Ivan Adamec, starosta
Trutnova. „Lokální zprávy jsou vždy zajímavé a pilotní program ukazuje, že tvůrci se
snaží o mimořádnou aktuálnost.“
Obyvatele Trutnova jistě zaujme i podstránka s názvem „Stroj času“, kde budou
zveřejňovány archivní záběry z historie
Trutnovska, a prostor tu bude i pro záznamy ze zajímavých akcí ve městě i z jednání
zastupitelstva.
„Internetová televize www.tvdrak.cz je
dostupná nejen na běžných počítačích, ale
i mobilech a tabletech, kde je přizpůsobena pro pohodlné prohlížení videí,“ popisuje
nový projekt jeho autor Martin Kindernay
pokračování >>
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a dodává, že TV DRAK je první etapou ambiciózního televizního projektu. „Na podzim
chceme spustit celodenní program a šířit
ho z vysílače Šibeniční vrch. Diváci na Trutnovsku si pak budou moci TV DRAK naladit
na běžnou digitální anténu,“ doplňuje Kindernay.
„Celému štábu držím palce a věřím, že projekt trutnovské televize postoupí na podzim
do své plnohodnotné fáze. Ze svého působení v senátu a nyní v poslanecké sněmovně
dobře vím, jak důležité jsou informace. Vítám každý nový projekt, který rozšíří mediální výběr nejen v Trutnově, ale celém kraji
či státě,“ říká Ivan Adamec.
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Firma ABB staví
v Trutnově novou továrnu

Parkoviště u pivovaru
dostane nový povrch

Dne 30. dubna byla slavnostním poklepem
na základní kámen oficiálně zahájena stavba nové továrny nadnárodní firmy ABB. Továrna vznikne v obchodně-průmyslové zóně
Krkonošská a dokončena bude ještě v letošním roce. Výroba by v ní měla být zahájena
v lednu 2015.
Firma ABB, která v Trutnově působí od roku
1992, podniká v energetice a automatizaci.
Nyní sídlí v centru města, v budově, která je
již pro další rozvoj firmy nevyhovující. Firma
nyní zaměstnává asi 350 lidí. Výstavbou nové
továrny se výrobní kapacita zvýší, což by
mělo přinést i nová pracovní místa.
-rl-

Parkoviště naproti pivovaru Krakonoš projde
během měsíce června renovací. Akce v hodnotě cca 2,5 mil Kč, kterou provede společnost Technické služby Trutnov, bude probíhat
od 16. června a potrvá zhruba měsíc. „Parkovací stání na Křížovém náměstí potřebuje
již delší dobu renovaci. Výměnu stávajících
zatravňovacích dlaždic za asfaltobetonový
povrch jsme naplánovali na dobu, kdy je centrum Trutnova vylidněné a většina obyvatel
odjíždí z města na dovolené,“ vysvětluje termín opravy oblíbeného parkoviště Ivan Adamec, starosta města Trutnova. V době rekonstrukce lze podle něj využít stání u Komerční
banky, u okresního soudu či U Studny.
V podzemí pod náměstím se nacházejí historické sklepy, které jsou příčinou stávajících
potíží a propadání povrchu. „Nový povrch by
měl splňovat veškeré předpoklady pro využívání plochy coby parkoviště,“ říká Ivan Adamec a zároveň dodává, že s místem je stále
v územním plánu počítáno pro vybudování
parkovacího domu.
„Rekonstrukce by měla proběhnout bez
přestávek a v co nejkratším termínu. Věřím,
že koncem července bude Křížové náměstí
opět připraveno pro parkování. Prázdniny se
opakovaně snažíme využívat k opravám a rekonstrukcím tak, aby vše mohlo v září sloužit
svému účelu,“ zdůrazňuje starosta.

Královská věnná města zvou

červen
Dvůr Králové nad Labem

21. – 22. 6. 2014 - KRÁLOVÉDVORSKÝ
OKRUH
Závod historických závodních motocyklů
a sidecarů. Královédvorský okruh o cenu
Františka Šťastného vede původním městským okruhem z 50. let 20. století.
www.old-racing.cz

Hradec Králové

21. – 30. 6. 2014 - MEZINÁRODNÍ DIVADELNÍ
FESTIVAL DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ XX. ROČNÍK A OPEN AIR PROGRAM 2014
www.klicperovodivadlo.cz
www.draktheatre.cz
www.openairprogram.cz

Jaroměř

7. 6. 2014 - SETKÁNÍ V TRÁVĚ
12. ročník tradičního „loučení se sezónou“
v prostorách Masarykových sadů v Jaroměři.
Přijďte si jen tak posedět v trávě, zazpívat
si i zatancovat, popovídat si s přáteli ... Pro
děti i dospělé je připraven pestrý kulturní
program a bohaté občerstvení. Místo konání:
Masarykovy sady v Jaroměři.
www.divadlojaromer.cz

Chrudim

21. 6. 2014 - SVATOJÁNSKÝ JARMARK
www.chrudimdnes.cz

Mělník

5. – 8. 6. 2014 - MĚLNICKÝ VRKOČ 
16. ročník tanečního a hudebního festivalu,
který ve středních Čechách udržuje živý odkaz folklorních tradic.
www.vrkocfest.cz

Nový Bydžov

21. 6. 2014 - NOVOBYDŽOVSKÝ ČTVEREC –
MEMORIÁL ELIŠKY JUNKOVÉ
19. ročník závodů auto-moto-velo veteránů.
www.novobydzovskyctverec.cz

Foto: Miloš Šálek

Most k životu, o.p.s.
Vzdělávací centrum Trutnov
Šikmá 300
V měsíci dubnu byl ukončen akreditovaný
rekvalifikační kurz Pracovník sociální péče –
přímá obslužná činnost. Všech 16 účastníků
úspěšně ukončilo kurz a získalo osvědčení
o absolvování. V současné době probíhá další
běh tohoto kurzu a také akreditovaný rekvalifikační kurz Účetnictví a daňová evidence.
Další kurzy připravujeme po prázdninách,
zavčasu Vás budeme informovat.
V červnu 2014 Vás zveme na poslední předprázdninové semináře pro pracovníky v sociálních službách i pro zájemce z řad veřejnosti:
Úvod do psychologie v přímé praxi s klientem – akreditace MPSV
Termín: 2. 6. 2014, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Emoční inteligence – práce s emocemi
Termín: 10. 6. 2014, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Cena každého semináře je 850,- Kč/osoba.
Podzimní nabídku seminářů budeme připravovat přes prázdniny, tak abychom Vás s ní
v srpnovém vydání RL seznámili.
Rezervace a informace:
Mgr. Andrea Zvolánková,
tel.: 775 303 116 nebo 499 841 998,
e-mail: most.zvolankova@seznam.cz,
www.mostkzivotu.cz.
Staňte se našimi fanoušky na

Vysoké Mýto

7. 6. 2014 - SODOMKOVO VYSOKÉ MÝTO
Festival věnovaný automobilovému designérovi a karosáři Josefu Sodomkovi v retro stylu
30. let 20. století.
http://muzeum-myto.cz
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www.facebook.com/trutnovmesto.

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

Azylový dům má další
nové vybavení
Azylový dům společnosti Most k životu,
o.p.s., má další nové vybavení, a to díky finanční podpoře společnosti Siemens, s.r.o.,
odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Trutnov.
Finanční podpora, kterou společnost obdržela jako dar, byla použita na nákup nového
vybavení, konkrétně na nové židle. Stávající
židle již nevyhovovaly z důvodu značného fyzického opotřebení a zvláště z hlediska hygienického (obtížná údržba textilních sedáků).
Nové, krásné dřevěné židle výrazně pozvedly
funkční, hygienickou i estetickou úroveň společných prostor.
Chtěli bychom tímto poděkovat společnosti
Siemens, s.r.o., odštěpný závod Nízkonapěťová spínací technika Trutnov, za poskytnutí finančních prostředků na charitativní účely pro
naši společnost Most k životu, o.p.s.
Mgr. Michal Bořek
ředitel společnosti Most k životu, o.p.s.

Přidej se k nám
Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, z.s., ZO a OV Trutnov, zvou srdečně své
členy i veřejnost na celorepublikovou akci
„Chůzí proti civilizačním chorobám“.
Sraz ve středu 4. 6. 2014 v 15.00 hod. u krytého plaveckého bazénu v Trutnově s holemi na Nordic walking, event. trekingovými.
Krátká instruktáž a pochod směr Poříčí, délka
trasy cca 3 km. Možný cíl U Kučerů. Zpět dle
zdatnosti účastníků opět pěšky nebo MHD.
Více informací o SPCCH na www.civilky.cz.
Za ZO a OV SPCCH Trutnov Jiřina Stejskalová

Mateřské centrum KAROlínka
Červen 2014
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:30 – 11:00 Walinka - setkávání maminek se
zájmem o waldorfskou pedagogiku – maminky se střídají v přípravě
programu pro děti ve věku od 0
do 4 let. V případě zájmu se můžete kdykoli připojit.
ÚTERÝ
8:00 – 12:00 Školka nanečisto
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice - hudební přípravka pro děti od 1. třídy
Cvrček muzikant - hudební přípravka pro předškolní děti
Více informací o metodě poskytne Drahomíra Tvrdíková, tel.:
603 150 473.
STŘEDA
8:30 –14:00 Nastávající maminky a miminka volný prostor pro vzájemné sdílení
nastávajících a novopečených maminek. Cvičení maminek s dětmi
do 1 roku. Poradna psychomotorického vývoje a laktační poradna.
9:00 – 10:00 Mimihry - cvičení maminek s ležícími miminky
10:10 – 11:10 Mimihrátky - cvičení maminek
s lezoucími miminky
16:00 – 17:00 KOŤATA - cvičení a pohybové hry
pro děti od 3 do 7 let
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi,
kreativní dopoledne pro maminky
- ukázky ručních prací, přednášky
a poradenství dle programu a zájmu
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
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 10:00 Cvičení rodičů s dětmi - chodící
děti s rodiči
10:00 – 10:30 Zpívání s Notičkou - písničky, první
zkušenost s hudebním nástrojem
a tanečky

Nemáte zajištěn prázdninový program pro děti
od 2 do 6 let? Nabízíme dopolední školičku (od 8
do 12 hod.) v mateřském centru KAROlínka v rámci
projektu Sítě MC. Ceník a více informací na stránkách www.mckarolinka.cz
Cvičení TAI-ČI – každý čtvrtek od 9 hod. Hlídání dětí
zajištěno.
ŽIVOT S  VÁŠNÍ A ČOKOLÁDOU – 5. 6. od 9 hod.
Přijďte si poslechnout něco o historii, výrobě a především o blahodárných účincích pravé poctivé
čokolády. Setkáním s ochutnávkou Vás provede
Ing. Marcela Krčálová.
MASÁŽE KOJENCŮ A BATOLAT – středy 11. 6. a 18.
6. od 14 do 15 hod. – náplní kurzu je praktická
ukázka masáží. Naučíte se něco ze světa dotyků
a neverbální komunikaci se svým děťátkem. Závazné přihlášky v MC.
Příměstský tábor – Matka Země má mnoho tváří …
Let´s discover them all!
Přijďte s námi objevit poklady přírody.
Dobrodružství, odvaha, dobrá nálada a chuť poznávat je vše, co potřebujete na týdenní příměstský
tábor v MC KAROlínka. Pro děti ve věku 5 – 10 let
v termínu 14. 7. – 18. 7. 2014 od 8 do 16 hod. Cena
950 Kč/členové OS KARO, ostatní 1150 Kč. V ceně
plná penze včetně pitného režimu. Lektorka Petra
Richterová. Poslední volná místa!
Příměstský tábor – Dělání, dělání, nudu vždycky zahání. Tvoření, sport, zábava v přírodě i mateřském
centru. Tábor pro děti 4 – 8 let v termínu 28. 7. –
1. 8. 2014 od 8 do 16 hod. Cena 950 Kč/členové OS
KARO, ostatní 1150 Kč. V ceně plná penze včetně
pitného režimu. Na vaše děti se těší lektorky Pavla
Adamová a Jana Švecová. Poslední volná místa!
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu
na tel. 737 335 651 nebo na www.mckarolinka.cz,
e-mail: mckarolinka@volny.cz
Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

Společenská rubrika

Matriční události
v dubnu 2014
Noví občánci města
V měsíci dubnu se v trutnovské porodnici narodilo celkem 64 dětí, z tohoto počtu je 23
občánků města Trutnova - 12 chlapců a 11
děvčat.
Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci bylo na Staré radnici
a v Koncertní síni Bohuslava Martinů uzavřeno celkem 8 sňatků.
Úmrtí
V měsíci dubnu zemřelo v Trutnově 44 občanů, z tohoto počtu bylo 16 trutnovských
spoluobčanů - 8 mužů a stejný počet žen
(jedno úmrtí zapsáno v obci Chotěvice).
Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích v měsíci dubnu
celkem 32 spoluobčanů s gratulací, kytičkou a malým dárkem. Kytička byla předána
i občanům z Domova pro seniory v Trutnově:
středisko R. Frimla – 5 jubilantů; středisko
Dělnická – 3 jubilanti. Touto cestou ještě jednou všem občanům blahopřejeme.
Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky
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Taxi Novodobá sanitka
Novodobá sanitka funguje již přes dva roky
a má více než 20 poboček po České republice.
Naší hlavní náplní je postarat se, aby se lidé,
kteří nemají nárok na sanitní vozy, mohli
dopravit do zdravotnických zařízení. Přicházíme se službou přepravy, pomoci a doprovodu k lékařům, do lázní, na rehabilitace
atd. Klienty doprovázíme, vyzvedáváme je
v bytě či ordinaci, pomáháme jim s vyřizováním formalit u lékařů a v případě potřeby
jim vyzvedáváme léky. Za tyto služby si nic
neúčtujeme, klienti platí pouze za samotnou přepravu. Jedná se o přepravu osobními vozy s možností využití berlí, invalidního
vozíku.
Pracujeme pondělí – pátek od 6 do 16 hod.
nebo dle domluvy.
Více informací podá Leoš Bartoníček, tel.:
605 952 573, e-mail: trutnov@novodobasanitka.cz, www.novodobasanitka.cz.
Soukromá jazyková školka
a jesličky

MELUZÍNEK
pořádá LETNÍ PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
V MELUZÍNKU PO CELOU DOBU PRÁZDNIN.
Více info na: www.meluzinek.cz,
tel. +420 777 260 315.

Krátce

Centrum spokojené
ženy K-studio
vás zve na Esoterické setkání
Téma: Odvody přivtělených duší i s ukázkou
Host: Marcela Bakešová
Kdy: středa 18. 6. od 17 hod. (možno přijít
i později)
Setkání je vhodné pro ty, co věří, pro ty,
co se zajímají o věci duše ... Těšit se můžete
na ukázku i povídání o přivtělených duších,
které nemohou najít klid, a člověku, u kterého jsou, odebírají energii, mění povahu atd.
Jak se přivtělí? Např. při silných emocích, jako
je zloba, vztek, žal, strach … POZOR! Není
to rozhodně žádná seance na vyvolávání duchů, ale pomoc pro přivtělené duše.
Vstupné: 80 Kč
Kde: Centrum spokojené ženy K-studio, Školní 154, Trutnov, tel.: 777 286 810. Vstupenky
si můžete zajistit tamtéž. Počet volných míst
je limitován „velikostí“ našeho prostoru.
Naše ozdravné programy i pobyty najdete
na http://www.k-studio.cz.

Pozvánka na výlet
trutnovských diabetiků
V sobotu 28. června se bude konat další výlet trutnovských diabetiků. Pojedeme vlakem
do Jeleni Góry. Odjezd vlaku z trutnovského hlavního nádraží je v 9:10 hod. Jízdenku
do Královce je možno si zakoupit u pokladny na nádraží a uplatnit slevy, na které máte
nárok. Jízdenka z Lubavky do Jeleni Góry se
prodává ve vlaku za polské zloté a stojí cca 12
zlotých, slevy polské dráhy neposkytují.
Na programu je prohlídka historického centra včetně katedrály. Na pěší zóně do centra
a na historickém náměstí je řada možností
stravování a mnoho kaváren. Vlak zpět odjíždí z Jeleni Góry v 17:20 hod., příjezd do Trutnova v 19:10 hod.
Věříme, že i tento výlet se bude účastníkům
líbit, a zveme na něj všechny diabetiky a členy a příznivce naší organizace. Výlet se koná
na vlastní náklady účastníků.
Výbor ÚO Trutnov SD ČR

POHOTOVOST –
STOMATOLOGIE

Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00
hod.
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
31. 5. a 1. 6. – Centrum zdravých zubů s.r.o.,
Dr. Hejny 133, Úpice, tel.: 602 623 210
7. 6. a 8. 6. – denTu s.r.o., Horská 634, Trutnov,
tel.: 608 191 099
14. 6. a 15. 6. – MUDr. Milada Hejnová, Fialková 456, Trutnov, tel.: 737 033 082
21. 6. a 22. 6. – MUDr. Jiří Čermák, Úpské nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 826 531
28. 6. a 29. 6. – MUDr. Libuše Hrochová, Zubní
ordinace 78, Horní Maršov, tel.: 499 874 166
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech akutní a neodkladné péče poskytuje
Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.:
495 833 487;
Lékařská služba první pomoci - zubní - Hradec Králové, tel.: 495 755 223.

Odbory městského úřadu informují
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze dne 29. 4. 2014 zveřejňujeme záměr
města pronajmout byty:

Trutnov – Na Struze čp. 153
/objekt na st.p. 43/2 v kat. úz. Trutnov,
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+3 o výměře - kuchyň 17,50 m2, 1. pokoj 30,90 m2,
2. pokoj 20,10 m2, 3. pokoj 13,10 m2, standardní byt, číslo bytu 2, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 3,60 m2, koupelna 9,10 m2,
předsíň 10,30 m2, sklep 8,86 m2 a půda
20,00 m2. Topení etážové elektrické.
Minimální měsíční nájemné: 6 885 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
3. 6. 2014 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 125
/objekt na st.p. 191 v kat. úz. Trutnov,
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2 o výměře - 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 etážové plynové.
Minimální měsíční nájemné: 6 616 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
3. 6. 2014 v 8.15 hod. přímo na místě.
Byty se budou pronajímat na dobu neurčitou na základě výběrového řízení, kde se
bude nabízet měsíční nájemné a zároveň
předplacení nájemného. Předplacení nájemného musí být nabídnuto minimálně
ve výši 50 000 Kč. Bude se posuzovat měsíční nájemné. V případě rovnosti nabídek
se bude posuzovat i výše předplacení nájemného.
Žádosti je možné podat do 6. 6. 2014 do
12.00 hod.
Veřejné otvírání obálek 10. 6. 2014 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou
k dispozici na internetových stránkách,
v inforecepci a na odboru rozvoje a majetku města MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na odboru rozvoje a majetku města MěÚ, čís. dveří 409, tel.
499 803 282.
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne 28. 4. 2014 přijalo usnesení:
* č. 2014‑63/2, kterým schválilo zveřejnění
záměru prodeje volné bytové jednotky

Volná bytová jednotka č. 264/4
v domě č.p. 264 Lípové náměstí
v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova,
v části obce Poříčí
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na st.p. 276, 536 m2, včetně spoluvlastnického podílu na společných částech domu
a pozemku
Podlaží 2. NP, číslo jednotky 264/4, velikost 2+1, podl. plocha 88,14 m2
Úvodní cena pro jednání 555 000,- Kč
V domě je celkem 5 bytových jednotek
a 1 nebytový prostor. Předmětem prodeje
je bytová jednotka, která je volná. Výměra bytové jednotky je včetně příslušenství
(sklepa).
Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s heslem
„b.j. 264/4 Lípové náměstí“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské
náměstí 165, Trutnov 541 16, nejpozději
do 16. 6. 2014 do 12:00 hod. Otevírání obálek bude provedeno dne 17. 6. 2014 v 8:00
hod. v malém sále městského úřadu.
* č. 2014‑60/2, kterým schválilo zveřejnění
záměru prodeje věci nemovité

Věc nemovitá:
dům č.p. 142 Horská
vše v k. ú. Horní Staré Město, v obci Trutnov, v části obce Horní Staré Město
pozemek označený jako st.p.č. 10/1 o výměře 420 m2 včetně všech součástí, které
tvoří: budova čp. 142 – bytový dům
Úvodní cena pro jednání je 400 000,- Kč.
Jedná se o zděný dvoupodlažní nepodsklepený 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 kanalizace. Dům je ve špatném technickém
stavu.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem „HORSKÁ 142“ zasílejte v uzavřených
obálkách na adresu: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165,
Trutnov, 541 16, nejpozději do 16. 6. 2014
do 12:00 hod. Otevírání obálek bude provedeno dne 17. 6. 2014 v 8:05 hodin v malém sále v suterénu městského úřadu.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408,
tel.: 499 803 279, 499 803 281.
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání dne 28. 4. 2014 přijalo usnesení
2014‑65/2, kterým schválilo záměr a zveřejnění záměru výkupu nemovitých věcí - pozemku označeného jako p. p. 416/5 - ostatní plocha - ostatní komunikace o výměře
2686 m² v k. ú. Dolní Staré Město, jehož
součástí je ve smyslu ust. § 506 NOZ stavba
komunikace s příslušenstvím, které tvoří
veřejné osvětlení, a dále ve smyslu ust. §
509 NOZ inženýrské sítě tvořené dešťovou
kanalizací, vše v k. ú. Dolní Staré Město,
v ulici Březová, v obci Trutnov, v rozsahu
znaleckého posudku ze dne 31. 3. 2014,
za celkovou kupní cenu 1 259 457,- Kč.
Nemovité věci jsou ve vlastnictví p. Leoše
Vaňka, Buková 389, Trutnov.

Platba proběhne ve třech ročních splátkách. První splátka ve výši 419 819,- Kč
bude uhrazena do 30. 9. 2014. Druhá
splátka ve výši 419 819,- Kč bude uhrazena do 30. 9. 2015. Třetí splátka ve výši
419 819,- Kč bude uhrazena do 30. 9. 2016.
Veškeré náklady na výkup, včetně znaleckých posudků, hradí prodávající.
O konečném schválení rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje
právo od záměru odstoupit.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408,
telefon 499 803 279, 499 803 281.
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

PŮJČKY ZE STÁTNÍHO
FONDU ROZVOJE BYDLENÍ
NA OPRAVY BYTŮ A DOMŮ
Jak již jistě z Radničních listů víte,

město Trutnov obdrželo v roce 2010
od Státního fondu rozvoje bydlení
ČR úvěr ve výši 25 mil. Kč na opravy
a modernizaci bytů a domů na území
města Trutnova. Původní termín poskytnutí půjček je nyní prodloužen až
do 31. 12. 2014.
Žádosti o půjčku si mohou podat jak
právnické osoby (společenství vlastníků bytových jednotek, bytová družstva), tak i fyzické osoby na opravu
bytových domů, rodinných domků
a bytů.
Půjčky jsou poskytovány na výměnu
střešních krytin, zateplení fasád, výměny oken a dveří, opravy ústředního topení a dalších vnitřních instalací,
opravy výtahů a jiné práce na opravách a modernizacích bytů a domů.
Nejzazší možný termín splacení půjčky je 30. 6. 2020 s výhodným úrokem
3 % p.a. a žadatelé mohou žádat až
do výše 3 mil. Kč, přičemž půjčka nesmí přesáhnout 50 % rozpočtu opravy
nebo modernizace. Zbývajících 50 %
musí žadatel krýt z jiných zdrojů.
V současné době je vyčerpáno celkem
8.696.862,- Kč na půjčky ze Státního
fondu rozvoje bydlení.
Žádosti o poskytnutí úvěru na výše
uvedené účely mohou být podávány
denně v době od 8.00 do 15.00 hod.,
v úředních dnech (pondělí, středa)
od 8.00 do 17.00 hod. prostřednictvím
podatelny Městského úřadu v Trutnově nebo na odboru rozvoje a majetku
města.
Bližší informace včetně formulářů žádostí o půjčku můžete získat na odboru rozvoje a majetku města MěÚ
Trutnov, č. dv. 415, nebo na webových
stránkách města www.trutnov.cz.
Eva Novotná
odbor rozvoje a majetku města

OZNÁMENÍ
Rada města v Trutnově na své 8. schůzi dne
29. 4. 2014 přijala usnesení, kterým schválila
záměr města obecně zveřejnit usnesení RM
č. 2014-407/8
* uzavření smlouvy o právu provést stavbu
s budoucí koupí
p.p. 152/1 (1869 m2), v k. ú. Lhota u Trutnova,
za účelem výstavby rodinného domu venkovského charakteru, za následujících podmínek:
– smlouva o právu stavby bude uzavřena
na dobu určitou 3 roky,
– stavební plat je stanoven ve výši 2 Kč/m2/
rok, tj. celkem 11 214 Kč,
– kolaudace stavby bude do 3 let od podpisu
smlouvy o právu stavby,
– prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž minimální kupní cena je 250 Kč/m²,
– v případě nedodržení termínu kolaudace
stavby se smlouva o právu stavby prodlouží
o dva roky s tím, že bude sjednána smluvní
pokuta 1 000 Kč za každý započatý měsíc
do doby kolaudace stavby,
– náklady spojené se zřízením práva stavby
(daň z nabytí nemovité věci) a DPH hradí
kupující.

Katastrální mapy na uvedené pozemky
a bližší informace poskytuje majetkový odbor
Městského úřadu v Trutnově, kancelář č. 411
ve 4. poschodí, telefonní číslo 499 803 285.
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky
nebo připomínky k uvedenému záměru. Tyto
adresujte na Městský úřad v Trutnově, majetkový odbor, Slovanské nám. 165, nejdéle
do 28. 8. 2014 do 12.00 hod. Po zhodnocení nabídky konečné rozhodnutí přísluší radě
a zastupitelstvu města.
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto prostor
sloužících podnikání
Na základě usnesení Rady města v Trutnově
ze dne 29. 4. 2014 zveřejňujeme záměr města
pronajmout prostory sloužící podnikání:
Trutnov – Bulharská čp. 64
objekt na st.p.č. 102/1 v kat. úz. Trutnov,
městská část Vnitřní Město
Jedná se o prostory sloužící podnikání o celkové výměře 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, kancelář,
výlohy
1 111 Kč/m2/rok za provozovnu služeb
695 Kč/m2/rok za WC

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte
nejpozději do 28. 8. 2014 do 12.00 hod. Obálky budou otevírány v zasedací místnosti č. 407
městského úřadu dne 29. 8. 2014 v 8.00 hod.
Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má
možnost zúčastnit se otevírání obálek v termínu výše uvedeném.
Na obálku uveďte adresu s heslem:
Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16 Trutnov
„RD Lhota u Trutnova“
k. ú. Lhota u Trutnova
„NEOTVÍRAT“

Lze podat i nabídku s nižším nabízeným nájemným, než je jeho zde uvedená cena k jednání, ta ovšem bude podléhat opětovnému
zveřejnění.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního
inflačního nárůstu nájemného. Pokud nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor
k požadovanému způsobu využití, nebude
v případě ukončení nájemní smlouvy zhodnocení prostorů sloužících podnikání nájemci
uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání
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: 9. 6. 2014
do 12.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10. 6. 2014 v 8.00
hod., malý sál MÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 18 000 Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620571,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího podnikání žadatel musí doložit doklad
o složené kauci a sdělení čísla účtu žadatele
pro vrácení kauce. Kauce úspěšného žadatele bude použita na úhradu nájemného.
Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena. Kauce nebude úročena. V případě odstoupení od uzavření nájemní smlouvy ze
strany žadatele propadá kauce ve prospěch
města.
Žádost je možné podat na předepsaném
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději do doby možnosti podání žádosti.
V žádosti uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo výpisu z obchodního rejstříku.
(Součástí nájemní smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační
recepci MÚ, na www.trutnov.cz – v příloze,
příp. na odboru rozvoje a majetku města
MÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270).
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti
v zalepené obálce s adresou: MÚ Trutnov,
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem:
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ, Trutnov – Bulharská 64, „NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost dávat písemné připomínky a námitky,
nejpozději však do doby možnosti podání
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel.
Žadatel, který podá včas svoji nabídku, má
možnost zúčastnit se otvírání obálek v termínu výše uvedeném.
Na pronájem prostorů sloužících podnikání
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Zprávy z města
Den otevřených dveří v MAJÁKu se opravdu vydařil
MAJÁKový den se vydařil - dveře byly otevřeny pro všechny, jak pro zájemce o pěstounskou
péči, tak pro širokou veřejnost. Během dne
pracovnice MAJÁKu odpovídaly návštěvníkům na dotazy o pěstounské péči, seznamovaly s činností a aktivitami centra. V odpoledních hodinách proběhla beseda „JAK SE STÁT
PĚSTOUNEM“, kde pracovnice z trutnovského
a vrchlabského OSPOD ve velmi příjemné a přátelské atmosféře seznámily zájemce o pěstounskou péči s tím, „čím vším je třeba projít, když
se chci stát pěstounem“. Rozešli jsme se obohaceni o nové informace, zážitky a poznatky.
Touto cestou bychom rádi poděkovali všem,
kteří nás v naší práci podporují a pomáhají
nám. DĚKUJEME!
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Maják poskytuje doprovázení, pomoc, poradenství a vzdělávání rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči. Centrum nabízí odlehčovací služby pro pěstouny i děti, jako jsou
víkendová setkávání, týdenní pobyty pro
rodiny s dětmi, výtvarné a rukodělné dílny,
doučování, volnočasové aktivity, relaxace,
terapie, finanční, právnické a psychologické
poradenství, průběžné vzdělávání, přednášky, kurzy.
Centrum MAJÁK působí při Oblastní charitě
Trutnov, ul. Školní 13, pod Krakonošovým
náměstím, kontakt: Martina Vágner Dostálová, tel.: 737 333 665, e-mail: martina.
vagnerdostalova@seznam.cz, www.trutnov.
charita.cz

Fajntábory.cz - nabídka
letních táborů 2014!
zaměření:
TANEČNÍ, SPORTOVNÍ, JAZYKOVÝ,
AIRSOFTOVÝ
téma: CESTA KOLEM SVĚTA
místo: Astra v Orlických horách
doporučený věk: 6 - 16 let
termíny a cena pro každé zaměření:
29. 6. - 5. 7.
(7 dní)
2 900 Kč
29. 6. - 12. 7. (14 dní)
4 900 Kč
6. 7. - 12. 7.
(7 dní)
2 900 Kč
10. 8. - 16. 8. (7 dní)
2 900 Kč
přihlášky na: www.fajntabory.cz, fajntabory@email.cz, tel.: 605 517 177

Do republikového kola SOČ postoupili
dva zástupci Gymnázia Trutnov
Okresního kola SOČ (Středoškolská odborná
činnost) se zúčastnilo pět studentů z Gymnázia Trutnov a všichni zaznamenali v různých oborech výrazné úspěchy.
V letošním školním roce se v okresním kole
sešlo celkem deset prací studentů středních
škol trutnovského okresu, avšak plnou polovinu tvořily práce našich studentů. Protože
soutěžních oborů je mnoho, kritériem úspěchu není pouze umístění, ale především doporučení k postupu do krajského kola, které
se letos uskutečnilo 12. 5. 2014 na Gymnáziu J. K. Tyla v Hradci Králové.
Na základě posudku oponenta a především
vlastní obhajoby před šestičlennou komisí
postoupilo z okresního do krajského kola
celkem sedm prací, z toho čtyři byly práce
trutnovských gymnazistů.
Projekty našich studentů byly kvalitní, po zásluze vysoce hodnoceny členy poroty, všechny postoupily z prvního místa ve svém oboru, a proto jsme oprávněně doufali v jejich
úspěch i v krajském kole.
V něm se prezentovalo celkem 63 prací v různých oborech a konečná umístění našich zástupců v tak silné a nabité konkurenci předčila naše očekávání. Je však třeba konstatovat,
že se nejednalo o úspěch náhodný, neboť
studenti předložili kvalitní práce a na obhajoby před komisemi byli mimořádně dobře
připraveni. Především se o to zasloužili konzultanti jednotlivých projektů, učitelé Gymnázia Trutnov, jmenovitě Mgr. Václav Fojt
(historie), Mgr. Dana Skokanová (biologie)
a Ing. Ondřej Lev Ph.D. (fyzika).
V konečném účtování jsme získali jedno
čtvrté a tři první místa, z toho dvě práce byly
doporučeny k postupu do republikového
kola, které se uskuteční v polovině června
v Plzni.

Přehled umístění studentů Gymnázia Trutnov v krajském kole:
Iva Brátová, 4. místo, Flažolety a Fourierova
analýza (obor 02 fyzika)
Jan Fekiač, 1. místo, Monitoring II. série
kůrovcového lapáku a klimatických vlivů
na jeho napadení lýkožroutem smrkovým
(obor 07 lesní a vodní hospodářství)
Martin Hetflejš, 1. místo (postup do republikového kola), Stirlingův motor (obor 12
tvorba učebních pomůcek)
David Sogel, 1. místo (postup do republikového kola), Odsun Němců z okresu Vrchlabí
v letech 1945-1947 s přihlédnutím k problematice německých specialistů (obor 16 historie)
Dosažené výsledky svědčí o kvalitní přípravě studentů na trutnovském gymnáziu
a o nadstandardní práci s talentovanými
studenty.
Ing. Karel Urban, CSc.
garant školního kola SOČ
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Přijímací zkoušky
do skupin
s rozšířenou
výukou cizích
jazyků do 4. a 6. ročníků
V pondělí 2. června 2014 se od 8:30 hod.
uskuteční přijímací zkoušky (diktát a čtení
v českém jazyce, v anglickém jazyce poslech, pracovní list a rozhovor). Protože se
anglický jazyk učí povinně od třetího ročníku na všech školách, budou mít žáci přibližně stejné podmínky.
V naší škole se s angličtinou žáci setkávají
už od prvního ročníku zábavnou formou.
Ve třetím ročníku se učí 3 hodiny týdně,
ve čtvrtém a pátém 4 hodiny týdně. Jazykové skupiny ve výuce pokračují v optimálním
tempu a větším rozsahu. V šestém ročníku
začínají s dalším cizím jazykem (francouzským, případně německým). O přijetí budou
rodiče informováni písemně do 13. června
2014.
Přihlásit se mohou žáci 3. a 5. ročníků všech
základních škol, kteří mají zájem o rozšířenou výuku cizích jazyků. Přihlášky zasílejte
do školy písemně nebo osobně do 2. června. Informace a přihlášku si můžete stáhnout na stránkách školy www.zsvdomcich.
cz. Těšíme se na Vás. (Mgr. Eva Junová,
mob: 602 612 851)

Foto: Karel Urban
Studenti Gymnázia Trutnov po skončeném
krajském kole. Zleva: David Sogel, Iva Brátová, Martin Hetflejš, Jan Fekiač.

Program Hasík CZ
Preventivně-výchovná činnost v oblasti požární ochrany a ochrany obyvatelstva Územního odboru Trutnov Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje v roce
2013 a 2014
Na konci roku 2013 byli nově vyškoleni dva
instruktoři, příslušníci Územního odboru
Trutnov Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraje, v programu Hasík CZ,
což je preventivně-výchovná činnost v oblasti
požární ochrany a ochrany obyvatelstva. Dvojice instruktorů působí v třídních kolektivech
na školách a realizuje vzdělávací bloky dle
dané metodiky a schématu výuky. Cílovou
skupinou tohoto programu jsou žáci základních škol. Program se skládá ze dvou hlavních
částí. První část sestává z opravdu základních informací a poznatků a je určena dětem
ve věku cca 7 – 10 let (1. stupeň ZŠ). Od šesté třídy (na 2. stupni ZŠ) je již výuka doplněna o tematiku náročnější a není vedena tak
hravou formou jako část první. Každá třída
je také pozvána k návštěvě stanice jednotky
požární ochrany s prohlídkou a ukázkou hasičské techniky.
V průběhu dvou cyklů programu se děti dozvídají např. kdo jsou hasiči, co je jejich práce
a jak je poznáme, co je to bezplatná telefonní
linka tísňového volání a jak si správně přivolat

Základní škola, Trutnov, V Domcích 488

pomoc, který oheň je „dobrý“ a který oheň
je „zlý“, co dělat, když na mně hoří oblečení,
jaké hrozí nebezpečí u nás doma, co to jsou
hasicí přístroje, co je to varovný signál a co
dělat, když jej uslyším, co dělat, když bude
nařízena evakuace z místa bydliště (obsah
evakuačního zavazadla), jak se chránit při
úniku nebezpečných látek (prostředky improvizované ochrany).
Instruktoři, kpt. Ing. Jitka Paťavová a nstržm.
Jan Dressler, navštívili na konci roku 2013
dvě základní školy (ZŠ Trutnov 3, Náchodská
18, a ZŠ Vrchlabí, Školní 1336), kde provedli
6 výukových hodin, a to čtyřikrát na ZŠ Trutnov ve 2. a 6. třídě a dvakrát na ZŠ Vrchlabí
ve 2. třídě. V březnu letošního roku zahájili
program na ZŠ Vrchlabí, nám. Míru 283. Zavítali v 6 dnech do tří 2. tříd a dvou 6. tříd. Pokračovat s programem budou i v následujících
měsících. V dubnu a květnu je přivítají na ZŠ
Schulzovy sady ve Dvoře Králové n/L a ZŠ Radvanice.
Prozatím programem prošlo 165 žáků ze tří
základních škol v našem okrese. Pevně věříme, že se nám podaří toto číslo každým rokem
navyšovat. Pokud i Vy máte o program zájem,
neváhejte nás kontaktovat: jitka.patavova@
hkk.izscr.cz, tel.: 950 525 455. Více informací
o programu naleznete na www.hasik.cz.

DEN DĚTÍ 2014
NA DOLCÍCH
Blíží se první červen a s ním i sváteční den
věnovaný našim nejmenším - Mezinárodní den dětí. Tak jako každý rok jsme pro
Vaše ratolesti připravili zábavný program
plný nejrůznějších aktivit. Pro tvořivé tu
po celý den bude výtvarná dílna Bosorka,
kde si Vaše děti (a samozřejmě i Vy) můžete
vytvořit vlastní trička, tašky, náušnice, svíčky či namalovat hrnečky. Dále nás se svou
osvětovou akcí navštíví členové trutnovské
policie. Můžete se těšit na spoustu zajímavostí ze světa zákona a pořádku. Tradičně
se budete moci svézt na konících z Ranče
na Valech, zaskákat na trampolíně a zkusit
štěstí v dětské tombole (každý vyhrává!).
Nebude chybět i dětmi oblíbené malování na obličej a omalovánky pro nejmenší.
Kromě tradičního občerstvení nabídneme dětské menu s domácími dobrotami.
Ve volné chvíli si můžete zahrát minigolf,
jako již každý den za hezkého počasí (půjčovna vybavení v kiosku na pláži nebo na recepci). Akce začíná v neděli 1. 6. 2014 v 11
hodin. Časový harmonogram bude upřesněn na www.camp-dolce.cz a facebooku
Camp Dolce. V případě špatného počasí se
akce přesouvá do „buřtárny“ v našem rekreačním areálu.
Dne 28. 6. 2014 Vás zveme na 4. ročník Dolce fest - zahájení letní sezóny za doprovodu
místních kapel.
Ing. Renáta Portlová

Správný směr výuky technických
oborů na SPŠ Trutnov
V průběhu března a začátkem dubna dosáhli
žáci SPŠ Trutnov významných úspěchů v celostátních technických soutěžích, a potvrdili tak
velmi dobré postavení školy mezi technickými
školami v Královéhradeckém kraji.

Prvním úspěchem bylo vítězství žáků oboru
Elektrikář – silnoproud v Soutěži odborných
dovedností. „Podařilo se nám na domácí půdě
soutěž ovládnout vítězstvím Tomáše Havelky
v jednotlivcích i v družstvech společně s Janem
Feslem. Úspěch žáků je pro nás potvrzením
správného směru výuky oboru. Praxi přibližujeme žákům mimo jiné i pomocí nových
pomůcek a výukových panelů, které učitelé
vytvořili v rámci projektů z Evropského sociálního fondu,“ uvedl ředitel školy Ing. Vladislav Sauer. Dvoudenní soutěž sestávala z teoretické a praktické části. V praktické části
žáci zapojovali rozvaděč a prováděli zapojení
schodišťového vypínače s paměťovým relé. Teoretickou část tvořil test, jehož součástí byly
otázky z oblasti elektrotechniky a bezpečnosti
práce. Nutno dodat, že konkurence byla veliká a do Trutnova přijelo soutěžit celkem 12
škol ze sedmi krajů. Zastoupeny zde byly kraje Královéhradecký, Pardubický a Olomoucký,
Kraj Vysočina, Jihomoravský a Středočeský

kraj, jednou školou byla zastoupena Praha.
Druhého význačného úspěchu dosáhli žáci
oboru Strojírenství - počítačová grafika v prestižní soutěži Autodesk Academia Design
v Olomouci. V kreslení 3D získal Pavel Tašek
2. místo a v kreslení ve 2D obsadil 3. místo Jan
Jirouš. Soutěže, která je podporována firmou
Autodesk a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR, se účastnilo 26 středních
škol z celé České republiky. V časovém limitu
60 minut musí žáci bezchybně překreslit nebo
vymodelovat určitý počet dílců a sestavit je
podle předlohy. „Jedná se o historicky nejlepší umístění žáků školy v této tradiční soutěži
a z pohledu účasti středních škol Královéhradeckého kraje patří naši soutěžící k absolutním
vítězům. Snažíme se žákům poskytovat ty nejlepší softwarové nástroje. V oblasti strojírenství jsou to celosvětově používané produkty
firmy Autodesk. Žáci naší školy mají možnost
tento software zdarma využívat i na svém PC
doma po dobu studia,“ uvedl ředitel Sauer.
Třetím významným úspěchem bylo 2. místo
v Soutěži odborných dovedností oboru nástrojař v jednotlivcích (Jakub Ficek) i v družstvech (Jakub Ficek a Patrik Doubic). Soutěže
v Letohradě se zúčastnilo sedm škol z Královéhradeckého a Pardubického kraje a z Kraje
Vysočina. V praktické části vyráběli žáci ohýbací přípravek, v teoretickém testu potom odpovídali na otázky ze strojírenské technologie
a teorie obrábění a prováděli rozbor uložení
lícovací soustavy. Jakub Ficek vyhrál praktickou část soutěže, hodnoticí komisi odevzdal
nejlépe zhotovený ohýbací přípravek ze všech
soutěžících.
Střední průmyslová škola,
Trutnov, Školní 101

SETKÁNÍ DĚTÍ ZE ČTYŘLÍSTKU S POLICIÍ ČR
A MĚSTSKOU POLICIÍ TRUTNOV
V úterý 22. 4. 2014 v 9.30 hod. navštívili děti
ze Čtyřlístku příslušníci Městské policie v Trutnově a Policie České republiky.
Strážníci L. Šimočko a L. Zmatlík nejprve seznámili naše děti s bezpečnostními pravidly
chování, hráli si společně s dopravními značkami a děti si také mohly prohlédnout zbraně, uniformy a ostatní výbavu strážníků. Akce
proběhla na zahradě mateřské školy a trvala
celé dopoledne.
Ve druhé části setkání měli prap. M. Záruba
a pprap. M. Kocián připravené pro děti velké překvapení. Tím překvapením se stali pře-
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krásní policejní psi SZ KČ TU PČR, a to Polux
74297, Obelix 73948 a mladá fenka Glisa.
Děti se staly svědky opravdových policejních
zásahů, s pejsky si mohly pohrát, pohladit si
je a také se s nimi vyfotit.
Setkání bylo velmi profesionální a pro děti
velice poutavé. Policisté připravili dětem neobyčejně silný zážitek. Za tuto výjimečnou podívanou plnou nového poznání, nečekaných
prožitků a silných emocí všem policejním aktérům srdečně děkujeme.
Dana Faltová a MŠ Čtyřlístek

Lesní klub pro děti
a rodiče, od září Lesní
školka
Pro děti a jejich rodiče, kteří chtějí žít radostným, svobodným a zdravým životním stylem,
nabízí nová nezisková organizace Mezi stromy
v Trutnově od května Lesní klub, o prázdninách
dva běhy příměstského tábora pro nejmenší
a dopolední hlídání dětí a od 1. září otevírá
první trutnovskou Lesní školku.
„Myšlenka lesních školek pochází ze Skandinávie, základem je co největší pobyt dětí venku,
v lese, aktivity v přírodě, a to celoročně,“ říká

Helena Němečková, zakladatelka neziskové
organizace Mezi stromy. „Podle zahraničních
zkušeností jsou děti z lesních školek otužilejší,
zdravější a lépe se rozvíjejí.“ Zázemí pro školku, klub a další akce je v pronajatých prostorách na faře Československé církve husitské
v Úpické ulici 146, zde budou děti jíst, odpočívat a dělat některé klidnější aktivity.
Lesní klub pro rodiče a děti funguje každé
úterý, setkání je na celé dopoledne, střídá se
řízený program s volnými hrami a povídáním.
Sraz je vždy v 9 hodin před farou Československé církve husitské, Úpická 146. První setkání je
zdarma, poté jednotlivé vstupné 150 Kč nebo
permanentka na čtyři vstupy 400 Kč. Účast je
potřeba předem nahlásit.
V létě organizujeme dva běhy příměstského tábora „(pře)ŽIJ - survival pro nejmenší“ (7.–11.
a 14. – 18. července). Děti se budou učit dovednostem důležitým pro pobyt v přírodě, užívat
si lesa a přírody, zjistí, jak se chovat v lese, kdo
tam žije, budou se hodně hýbat, ale i tvořit,
zpívat a hudebničit. Tábor je pro děti od 4 do 8
let, cena 1 900 Kč včetně zdravého oběda a pitného režimu.
Po zbytek léta (od 21. 7. do 15. 8.) nabízíme
hlídání předškolních dětí, vždy na celé dopoledne, případně dle domluvy. Je nutno alespoň
den předem rezervovat místo – koná se, pokud
je skupina alespoň 3 dětí, cena 250 Kč za dopoledne.
Od 1. září pak otvíráme v Trutnově první Lesní
školku. Svačiny si děti přinesou vždy z domu,
zdravé obědy zajistíme. Docházku dětí bude
možné přizpůsobit na míru, školka je určena
především pro děti od 3 do 7 let, ale na půldenní docházku lze přihlásit i dvouleté děti.
Přihlášení do lesního klubu, na příměstské
tábory, na hlídání dětí a do lesní školky a podrobnější informace u Mirky Hochmannové – email: mirhoch@centrum.cz, tel.: 723 994 473.
„Pro naši činnost hledáme také v Trutnově
dobrovolníky a spolupracovníky,“ říká Helena Němečková z neziskové organizace Mezi
stromy. „Všichni, kdo se o nás chtějí dozvědět
víc, získají další informace na e-mailu nemeckova.helena@gmail.com nebo na tel. 737 700 902.
Web je ve výstavbě, ale je možné nás sledovat
na www.facebook.com/mezistromy.“

Základní škola, Trutnov, Komenského 399
Projekt Škola pro všechny, Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.2.21/01.0027

DOUČOVÁNÍ POMÁHÁ ŽÁKŮM
S PORUCHAMI UČENÍ
Specifické poruchy učení u dětí s sebou vždy
nesou problematické zvládání učiva na běžných
školách. Jde např. o dyslexii, dysgrafii, dyskalkulii nebo dysortografii. V Základní škole, Trutnov,
Komenského 399, je takto diagnostikovaná téměř jedna třetina všech žáků, přitom učitelé nemají mnohdy ve výuce dostatek času, aby se jim
mohli věnovat individuálně. Pomocnou ruku
jim však poskytuje projekt s názvem Škola pro
všechny, který je spolufinancovaný Evropským
sociálním fondem a státním rozpočtem ČR.
Základní škola, Trutnov, Komenského 399, má
kapacitu 750 žáků, z tohoto počtu má školským
poradenským zařízením diagnostikovanou specifickou poruchu učení (dále jen SPU) téměř 200
žáků. Zejména pro tuto cílovou skupinu byl
vytvořen projekt, který jim nabízí pomoc při
zvládání nejen výukových obtíží. Projekt Škola
pro všechny je zde realizován od začátku roku
2012 a žákům s SPU nabízí mimo jiné reedukace
specifických poruch učení a chování a pravidelný program doučování.
Reedukace specifických poruch učení a chování
je proces odstraňování nebo zmírňování problémů při výuce u žáků se SPU, který využívá
speciálně pedagogických metod. Díky projektu
ve škole působí speciální pedagog, který kromě
reedukací poskytuje také individuální konzultace žákům, pedagogům i rodičům.
Významná je pro žáky se SPU také možnost doučit se probíranou látku mimo běžnou vyučova-

cí hodinu. Velkou výhodou je, že se doučování
věnují učitelé žáků, kteří vědí, s jakými obtížemi se konkrétní dítě potýká. Program hodnotí
pozitivně žáci, jejich rodiče a samozřejmě také
doučující učitelé – lektoři. „Dovolím si tvrdit, že
žáci chodí na doučování rádi. Mají větší možnost sebeprezentace než v běžné hodině. Díky
menšímu kolektivu, na který jsou již zvyklí, se
nebojí zeptat na otázky, za něž by se ve vyučovací hodině leckdy zeptat styděli, protože
by se obávali „posměchu“ třídy. S tím souvisí
i nárůst jejich sebevědomí, kterého si nelze nevšimnout v hodinách českého jazyka. Nebojí se
přihlásit, zeptat, jsou si více jistí svými schopnostmi,“ uvádí učitelka 2. stupně ZŠ Mgr. Hana
Benešová.
Přínosné je doučování také na 1. stupni ZŠ – při
hodnocení programu další lektorka doučování
sdělila: „Dařilo se mi vytvořit pro žáky zajímavější způsob práce než při běžných vyučovacích
hodinách. Vyučování se stalo individuálnější,
atraktivnější, zvyšoval se zájem žáků, soustředění na práci. Zlepšovaly se výsledky a počet
omylů a chyb klesal.“
„V rámci projektu bylo dosud podpořeno celkem 560 žáků. Někteří individuálně, někteří
v rámci práce s celým třídním kolektivem. Doučování využilo 116 žáků se SPU,“ uvedla Mgr. Žaneta Ferdinandová, manažerka projektu. Projekt Škola pro všechny se pomalu chýlí ke svému
konci, jeho realizace potrvá do 31. 8. 2014.

Vzácná návštěva v CSA Trutnov
V dubnu navštívili naši školu dva vzácní hosté. 10. dubna to byl velvyslanec Spojených
států mexických pan J. E. Pablo Macedo Riba,
15. dubna jsme přivítali skladatele, textaře,
básníka a zpěváka Jana Kryla, bratra legendárního písničkáře Karla Kryla.
Mexický velvyslanec nejprve v zajímavé prezentaci představil svou rodnou zemi, přiblížil
nám její kulturu, ekonomiku i mezinárodní
politiku. Studenti se například dozvěděli, že
Mexiko patří mezi patnáct ekonomicky nejvyspělejších zemí světa, že prezident je zde
současně i premiérem nebo že rozloha České republiky je v porovnání s Mexikem tak
malá, že by se do něj vešla čtyřiadvacetkrát.
V následné diskusi se pak studenti mohli ptát
na to, co je o Mexiku zajímá, ale i na osobní zážitky a dojmy pana velvyslance. Popsal
jim, jak tráví svůj den a co konkrétně jeho
práce obnáší, doporučil své oblíbené mexické speciality a destinace. Na závěr přišlo velmi příjemné překvapení v podobě pozvání
na návštěvu mexické ambasády v Praze.
Druhým milým hostem byl Jan Kryl. V recitálu „Není bratr jako bratr“ představil svou
vlastní básnickou i písňovou tvorbu, zazpíval i několik písní bratra Karla, zavzpomínal na své dětství a mládí prožité v době
komunistické totality a stejně jako kdysi
jeho bratr neváhal kritizovat také současné
poměry v České republice. I s Janem Krylem
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se studenti zapojili do zajímavé a přínosné
diskuse.
Děkujeme oběma pánům za návštěvu a příjemně strávený čas.

CZECH SALES ACADEMY
nabízí v Trutnově pro příští školní rok kromě
denní formy vzdělávání v oboru Ekonomika
a podnikání realizované formou internátní SOŠ
a kromě zkráceného denního studia také tříleté
denní studium na vyšší odborné škole v akreditovaném programu Management malých
a středních firem. Studium je prakticky orientované, propojuje disciplíny ekonomické, právní,
jazykové, připravuje na samostatnou i týmovou
analytickou práci, velký důraz je kladen na komunikační dovednosti. Studium je zakončeno
absolutoriem, absolvent získává titul DiS.
Uchazečům s výučním listem nebo nedokončeným středoškolským vzděláním je určena
dálková forma vzdělávání, zaměření Asistent
firemního managementu. Úspěšný absolvent
získá úplné střední odborné vzdělání s maturitní zkouškou.
Bližší informace ke všem formám vzdělávání
včetně termínů podávání přihlášek najdete
na webových stránkách školy www.csacademy.cz.
Mgr. Hana Voralová, Mgr. Ivana Balánová
CSA Trutnov

TÁBORY 2014
Letní dětský tábor Sherlock Holmes „Záhada prázdného zápisníku“
Termín konání: 5. – 19. 7. 2014
CENA: 1 880,- Kč
Místo konání: Tábořiště (stany s podsadou)
„Zátoka krokodýlů“ v Křenově u Žacléře. Určeno dětem, které se chtějí stát na 14 dní detektivy a jsou ve věku od 8 do 15 let. Bližší informace a přihlášky: Ladislav Kubeček, Havlovice
58, e-mail: ladakuba@volny.cz
Příměstský tábor „Noe a zvířátka“
Výtvarně-hudebně-dramatický týden, kdy společně postavíme archu.
Termín konání: 4. – 8. 8. 2014 (od 7:30 do 16
hod.)
Cena: 950,- Kč. Pro děti ve věku od 4 do 7 let.
Místo konání: budova Církve bratrské v Trutnově, K Přejezdu 103
Bližší informace a přihlášky: Mgr. Pavla Ptáčková, e-mail: pavlaptackova@gmail.com
Přijďte na naši schůzku, která se koná každý 3.
pátek v měsíci od 16:00 hod. v naší klubovně
v budově Církve bratrské.
Pořadatel: Dorostová unie, Dorostová skupina
001 Trutnov při sboru Církve bratrské v Trutnově. http://www.cb.dorost.cz/trutnov/. Sbor
Církve bratrské v Trutnově, K Přejezdu 103,
Trutnov. www.cb.cz/trutnov
Letní dětský tábor Běluň
Termín: 12. 7. – 25. 7. 2014
Cena: 2 850,- Kč
Pro děti od 6 do 15 let
Srdečně Vás zveme na náš klasický letní dětský
stanový tábor v srdci přírody u obce Kohoutov – Vyhnánov (od Trutnova pouhých 15 min.
cesty autem). Ubytování je ve stanech s podsadou, k dispozici je srub se zastřešenou jídelnou a stanový hangár. Kvalitní stravování (5x
denně), pitný režim, pravidelná hygiena a pojištění zajištěno. Vše pod vedením a dohledem
kvalifikovaných táborových pracovníků a zdravotníků.
Přijďte zažít spoustu legrace, zážitků z přírody,
výletů a kamarádství, to vše v rámci celotáborové hry.
Celotáborová hra: Tajemství zlaté perly – Muži
v černém
Přihlášky, foto a další informace: http://ondra.
pecashome.cz/belun, e-mail: belun2.prihlasky@seznam.cz, tel.: 605 904 945.
Pořádá PS Jiřího Wolkera
Letní dětský tábor – Křižáček
Český červený kříž Trutnov pořádá letní dětský
tábor.
Termín konání tábora: od soboty dne 9.8. 2014
(nástup) do pátku dne 22.8. 2014 (ukončení)
Místo konání tábora: rekreační areál Chata
Nebákov v Českém ráji
Cena za jednoho účastníka: 3 990,- Kč
Věková kategorie: tábor je určen především
pro děti ve věku od 6 do 16 let
Zaměření tábora: celotáborová hra se spoustou odměn, ozdravný pobyt v přírodě a regenerace sil, aktivní odpočinek vyplněný hrami
a zábavou, nové znalosti, dovednosti a kamarádi
Cena zahrnuje: ubytování ve 4lůžkových chatkách (13 nocí), pravidelná strava 5x denně v jídelně areálu, celodenní pitný režim, lékařský
dohled po celou dobu konání tábora, doprava
z Trutnova do místa konání tábora a zpět
Informace a přihlášky je možné získat v kanceláři Oblastního spolku ČČK Trutnov na adrese
Horská 5, Trutnov (budova bývalého okresního úřadu), e-mail: ccktu@tiscali.cz. Vaše
dotazy zodpovíme i na těchto telefonních číslech: hlavní vedoucí tábora Lukáš Buroň - tel.:
776 063 546, kancelář OS ČČK Trutnov - tel.:
499 810 810.

Velikonoce v Meluzínku
Ve čtvrtek 17. dubna proběhly v Meluzínku velikonoční přípravy. Děti si ozdobily perníkové
kraslice, barvily i zdobily vajíčka a učily se plést
pomlázky. Výrobky si pak odnesly domů.
Tímto děkujeme dětem a rodičům za příjemně strávené odpoledne, panu starostovi Adamcovi děkujeme za návštěvu a panu
Grofovi a Ševcovi děkujeme za výuku pletení
pomlázek.
Více fotografií z velikonočního dne v Meluzínku v galerii www.meluzinek.cz

Mateřský klub
ŽELVIČKA,

o.s. Studio ve spolupráci se
ZUŠ Trutnov a Společenským
centrem UFFO Trutnov pořádá:

Filmařská, audiovizuální
a multimediální dína FILM
A POHYB 17. – 24. 8. 2014

při ZŠ, Mládežnická 536,
Trutnov 2

Workshop probíhá jako součást letošního
DANCE FESTIVALU TRUTNOV 2014. Je určen
všem zájemcům o tento obor. Téma dílny: Pohyb a tanec ve fotografii. Iluze filmového pohybu a prostředky, jak jí docílit. Budeme fotit
a animovat, experimentovat se světlem, ohněm, sluncem i tmou. V rámci dílny se budou
promítat filmy s (nejen) taneční tematikou.
Lektor: Matěj Pospíšil. Termín neděle 17. – neděle 24. 8. 2014, denně od 9 do 20 hod. (dle
domluvy), věk 11 – 111 let, cena 1 350 Kč, s sebou: digi. fotoaparát, videokamera (na kvalitě a značce nezáleží).
Přihlášky posílejte na: dance.festival@seznam.
cz. Uveďte: jméno a příjmení, věk, předchozí
zkušenosti s tímto oborem. Platné přihlášení
po uhrazení účastnického poplatku do 20. 6.
2014. Číslo účtu: 180574641/0300, v.s. datum
narození (ddmmrr), do zprávy pro příjemce
uveďte svoje jméno.

Pravidelný provoz v MK Želvička
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 DĚTMI OD 1,5 DO 2
LET - KULIHRÁŠCI II
10 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI OD 2 LET - RARÁŠCI
9 – 12 h DÍLNIČKA - volné tvoření
STŘEDA
9 – 15 h VOLNÁ HERNA
9 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI 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 objednání
15 – 16 h BUBNOVÁNÍ/TANEČNĚ POHYB. VÝCHOVA - sudý/ lichý týden
ČTVRTEK
9 – 15 h VOLNÁ HERNA
10:30 h STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - na objednání
17:30 h HIIT – VYSOCE INTENZIVNÍ INTERVALOVÝ TRÉNINK
PÁTEK
9 – 15 h VOLNÁ HERNA
10 h DÍLNIČKA - ŠIKULKY
Jednorázové akce:
11. 6. ZÁVĚREČNÉ SPOLEČNÉ CVIČENÍ
- od 9:30 h
- podle počasí se akce uskuteční v prostorách
Želvičky nebo Buřtárny
HIIT – VYSOCE INTENZIVNÍ INTERVALOVÝ
TRÉNINK - KAŽDÝ ČTVRTEK OD 17:30 h
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI
DĚTMI - 2., 9. a 23. 6. od 10 h

Olympic

Lenny | Nebe | Queenie
NANOVOR 13:3O LUCKY LOSERS
15:OO
NEBE 16:3O VAŤÁK Kabát revival
18:OO
BENJAMING´S CLAN 19:3O LENNY
21:OO
OLYMPIC 22:3O QUEENIE world Queen tribute band
12:OO

Vstupné: 14O Kč předprodej | 16O Kč na místě | děti od 1OO do 13O cm v doprovodu rodičů 4O Kč
e-mail: info@pivofest.cz | tel.: 777 642 OOO | vstupenky on line www.kupvstupenku.cz

w ww.pivofe s t. cz

KURZY STIMULACE KOJENCŮ - 2., 9. a 23. 6.
od 9:30 h
- na tento kurz lze čerpat příspěvky u některých zdravotních pojišťoven
- přihlášení v Želvičce nebo u lektorky kurzu
Mgr. Ivy Bolehovské, tel.: 605 414 719, brzla@
seznam.cz  
Na červen připravujeme:
MENSTRUAČNÍ KALÍŠKY A NEHORMONÁLNÍ
ANTIKONCEPCE - přednášku na toto téma
povede a na Vaše dotazy odpoví Nikola Závadová. Přesný termín bude upřesněn na našich
stránkách.
Podrobné informace k připravovaným akcím
najdete na stránkách www.zelvicka.webnode.cz. Všechny aktivity MK Želvička jsou přístupné široké veřejnosti!
ŽELVIČKA JE PRO VÁS OTEVŘENA DO  25. 6.
A NA DALŠÍ SETKÁNÍ SE BUDEME OPĚT TĚŠIT
OD ZÁŘÍ 2014. PŘEJEME KRÁSNÉ A POHODOVÉ LÉTO.
Lenka Kuchařová, Lucie Pokorná
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Školní poradenské pracoviště při ZŠ,
TRUTNOV, V Domcích

semináře pro učitele k prevenci rizikového chování a šikany.
Naše školní poradenské pracoviště má velkou
tradici a je již pevně spjato s životem a děním
v naší škole. Spolupracujeme s PPP v Trutnově,
SPC v Trutnově, Hradci Králové, Náchodě a SVP
v Trutnově a Hradci Králové. Mezi další časté
spolupracující partnery patří i pracovníci OSPOD a RIAPS.
Všechny činnosti, které naše školní poradenské pracoviště realizuje, nelze ani vyjmenovat,
a proto věříme, že se situace se školními poradenskými odborníky vyřeší a bude plynule pokračovat i v dalších letech.
Děkujeme všem kolegům ve škole za spolupráci, rodičům a žákům za důvěru a ostatním pracovníkům v pomáhajících profesích za pomoc
a vstřícnost. Děkujeme vedení školy za materiá
lní a prostorové vybavení školního poradenského pracoviště a jeho podporu.
Za ŠPP Mgr. Eva Junová
a Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.

Projekt VIP Kariéra po 9 letech končí. Na naší
základní škole vzniklo v roce 2005 Školní poradenské pracoviště financované evropskými sociálními fondy a Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy ČR. Postupně se formoval tým
odborných pracovníků, který ve škole zaváděl
nové možnosti práce se třídami a žáky.
Mezi hlavní činnosti patřila práce s žáky se speciálními vzdělávacími potřebami, reedukace,
individuální logopedická péče, práce se třídou
na zlepšování třídního klimatu, metodická pomoc vyučujícím a třídním učitelům. Speciální
pedagog se podílel na vzniku a metodickém vedení přípravné třídy a kurzu pro předškoláky.
Zakladatelkou ŠPP byla speciální pedagožka
Mgr. Eva Junová. Spolupracovala s vedením
školy a postupně se tým rozrostl o metodičku
prevence Mgr. Janu Matěnovou, logopedickou
asistentku Evu Vítovou a asistentky reedukace
Mgr. Hanu Grundmanovou a Mgr. Růženu Novákovou. Společně zavedly pravidelnou reedukaci

a postupně se k nám přihlašovali žáci se závažnějšími speciálně vzdělávacími potřebami. Protože jejich počty se zvyšovaly, vznikaly i speciální
třídy, kde učily speciální pedagožky. Od reedukace jsme svou péči rozšiřovali i o diagnostiku
a zavádění nových metod čtení a psaní.
Ve školním poradenském pracovišti se tým rozšířil o školní psycholožku Mgr. Michaelu Novotnou, která se začala více věnovat žákům s osobními problémy a problémy s chováním. Nabízela
pomoc rodičům a společně s metodičkou prevence Mgr. Janou Matěnovou pracovala s třídními kolektivy na budování a zlepšování třídního
klimatu. Vyzkoušeli jsme si první adaptační kurzy pro šesté ročníky společně s třídními učiteli.
Na práci psycholožky navázala v roce 2012 speciální pedagožka Mgr. Andrea Žilková, Ph.D.
Vedle práce s třídami, žáky a jejich rodiči zavedla preventivní programy, které se zaměřují
na prevenci rizikového chování. Připravila besedy s rodiči prvního stupně, vede metodicky

Projekt pomoci
po vážném úrazu

Cyklistická časovka školních dětí a mládeže

Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či dopravní
nehoda omezí zdravotní stav našich blízkých.
Automobil či motocykl viníka způsobí vážnou
újmu na zdraví a dotyčný nemusí být ani řidič,
ale třeba jen chodec, aby se ocitl v nezáviděníhodné situaci.
Jak můžeme v takové situaci pomoci? Je vhodné, abychom pojišťovně sami zohlednili veškeré důsledky nehody - trvalé následky, bolestné,
újmu na zdraví, psychickou újmu, ušlý zisk, náklady na léčení a léky, rehabilitaci a v neposlední
řadě ztížení společenského uplatnění, tedy naše
znevýhodnění v budoucím životě se zdravotními následky. Náhradu lze požadovat 2 až 4 roky
zpětně po úrazu, tedy od roku 2010. Většina poškozených neví, že má zpravidla nárok na větší
odškodné, než pojišťovna přiznala, a především,
že je lze čerpat dodatečně. Mylně se také většina
z nás domnívá, že bez předchozího úrazového
pojištění nemůžeme žádat nic. Není to tak.
Proto vznikl projekt Amadeo - Projekt pomoci
po těžkém úrazu. Nabízené bezplatné konzultace jsou určeny především lidem s trvalými následky nebo v invalidním důchodu:
– po těžkém pracovním úrazu,
– po nezaviněné autohavárii (také jako chodec
či cyklista nebo cestující v MHD),
– při pochybení lékařů a zdravotnických zařízení při poskytování léčebné péče,
– u těžkých úrazů žáků a studentů ve škole,
– škoda způsobená fyzickou osobou či zvířetem,
– finanční pomoc pozůstalým poškozených.
Nepřehlédnutelnou výhodou této nabídky je
skutečnost, že veškeré konzultace jsou poskytovány bezplatně a zahrnují: poradenství v řešení situace po úrazu, objektivní posouzení výše
již vyplaceného odškodného, posouzení lékařských posudků a bodového ohodnocení, nezávislé lékařské konzultace se znalcem z oboru,
v případě nutnosti zprostředkované zastoupení poškozeného ve sporu s pojišťovnou.
Garantem projektu jsou právní specialisté
na náhradu škody a posudkoví lékaři. Spolupracujeme s Centry pro zdravotně postižené.
Info: Ing. Jan Malík, tel.: 723 203 036, e-mail:
jan.malik@volny.cz, www.nahradaskody.NET

10

| Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | květen 2014

Tento závod s tradicí 18 ročníků byl vyhlášen
pod názvem Velká cena Trutnova v silniční
cyklistice – časovce do vrchu pro základní
a střední školy. Tradiční je i pořadatel, jímž
je SPŠ Trutnov z pověření Asociace školních
sportovních klubů. Za slunného počasí změřili své síly žáci z 10 škol. Výsledky alespoň
těch nejlepších v jednotlivých kategoriích
na trati dlouhé 2,4 km uvádí následující přehled:
Chlapci (kategorie II)
1. Matěj Kunčík, ZŠ Špindlerův Mlýn, roč.
2004, čas 11:14
2. Matyáš Štrégl, ZŠ Míru, roč. 2004, čas
13:09
Dívky (kategorie II)
1. Lucie Mračková, ZŠ Mládežnická, roč.
2005, čas 16:43
Chlapci (kategorie III)
1. Jakub Schierl, Gymnázium Trutnov, roč.
2000, čas 07:36
2. Alvin Tomášek, Gymnázium Trutnov, roč.
2000, čas 08:18
3. Tomáš Kubát, ZŠ Míru, roč. 2000, čas
09:23
4. Matěj Miklík, ZŠ Míru, roč. 2002, čas 09:55
5. Ondřej Švaral, ZŠ Kpt. Jaroše, roč. 2000,
čas 11:58
6. Dominik Souček, ZŠ Kpt. Jaroše, roč. 1999,
čas 12:30
Dívky (kategorie III)
1. Zuzana Štréglová, ZŠ Míru, roč. 2002, čas
13:26
Chlapci (kategorie IV)
1. Ondřej Bágle, Gymnázium Trutnov, roč.
1999, čas 07:38
2. Šimon Vaníček, ZŠ Žacléř, roč. 1999, čas
07:41
Dívky (kategorie IV)
1. Míša Petříková, ZŠ Míru, roč. 2001, čas
11:06
2. Zuzka Zálabská, ZŠ Míru, roč. 2001, čas
11:07
Chlapci (kategorie V)
1. Štěpán Schubert, SPŠ Trutnov, roč. 1996,
čas 07:03

2. Lukáš Turek, SPŠ Trutnov, roč. 1996, čas
07:28
3. Marek Munzar, VoŠ a SZŠ Trutnov, roč.
1996, čas 07:32
4. Matěj Opočenský, SPŠ Trutnov, roč. 1996,
čas 07:43
5. Patrik Meisner, Gymnázium Trutnov, roč.
1995, čas 08:05
6. Martin Švarc, SPŠ Trutnov, roč. 1994, čas
08:06
7. Adam Götz, Gymnázium Trutnov, roč.
1997, čas 08:21
8. Matúš Sprinz, SPŠ Trutnov, roč. 1997, čas
08:48
9. Tomáš Pelz, SPŠ Trutnov, roč. 1995, čas
10:58
10.Josef Tošovský, Gymnázium Trutnov, roč.
1997, čas 11:21
Dívky (kategorie V)
1. Jana Adámková, Gymnázium Trutnov, roč.
1996, čas 09:27
2. Lenka Hanyšová, VoŠ a SZŠ Trutnov, roč.
1996, čas 12:01
3. Barbora Zámečníková, VoŠ a SZŠ Trutnov,
roč. 1998, čas 13:58
4. Michaela Schrollová, VoŠ a SZŠ Trutnov,
roč. 1996, čas 16:53
5. Lucie Mazalová, SPŠ Trutnov, roč. 1996, čas
18:09
Muži (kategorie F)
1. Petr Karajanis, SPŠ Trutnov, čas 07:21
2. Jiří Vik, Prolog Bike, čas 07:56
3. Josef Vejnar, ZŠ Míru, čas 08:27
4. Luboš Serbousek, SOŠ SOU Volanovská,
čas 14:10
Ženy (kategorie F)
1. Iva Scholzeová, VoŠ a SZŠ Trutnov, čas
14:04
I letos tuto akci finančně podpořil Královéhradecký kraj a město Trutnov, za což jim
patří velké poděkování, taktéž i panu Zdeňku Křížkovi, majiteli prodejny a opravny
kol Trutnov, za věnování sponzorských cen
a dalším nejmenovaným příznivcům cyklistiky, díky nimž mohly být předány pěkné ceny
nejen vítězům jednotlivých kategorií.
Za SPŠ Trutnov K. Čichovský

Středisko volného času, Trutnov
informuje

Úspěchy na tanečních soutěžích
V měsíci dubnu odstartovala sezona tanečních soutěží a přehlídek, která potrvá
do konce školního roku. Taneční soubory
SVČ Trutnov samozřejmě nezahálely, zúčastnily se a dařilo se jim více než dobře!

O víkendu 12. – 13. dubna se v Rychnově
nad Kněžnou konala soutěž „O  Rychnovský pohárek 2014“, které se zúčastnily
hned tři soubory, děti a junioři skupiny ICE
DANCERS a také RODEO II. Na své první
soutěži děti z ICE DANCERS obsadily šesté
místo a jejich starší kolegové, junioři, vybojovali ve své kategorii třetí místo. Tanečníci
z RODEA II. si v Rychnově vystepovali skvělé
druhé místo.

ICE DANCERS v ten samý víkend vyjeli ještě
na soutěž „Dvorská jednička“ do nedalekého Dvora Králové nad Labem, kde se jim vedlo ještě lépe. Z dětí pravděpodobně opadla
soutěžní tréma a protančily se až ke krásnému druhému místu. Junioři se nechtěli spokojit s bronzem z předchozí soutěže a ve Dvoře
jejich výkon dosáhl na první místo.
V sobotu 26. dubna se v Novém Městě nad
Metují konala tradiční soutěž s názvem
„Raz, dva, tři!“. Obě skupiny ICE DANCERS
tentokrát doprovodili naši mladší stepaři RODEO I., kteří si jeli poprvé vyzkoušet
atmosféru taneční soutěže a nutno říci, že
se vůbec neztratili. Ve své kategorii nakonec získali druhé místo. ICE DANCERS podali také výborné výkony a zopakovali svá
umístění ze Dvora, tedy děti druhé místo
a junioři první místo. Další soutěž, které se zúčastní ICE DANCERS, se uskuteční
31. května v Hronově pod názvem „Hronovské jablíčko“. Členové taneční skupiny
RODEO reprezentovali Trutnov na Mistrovství ČR v country tancích a cloggingu, které
se konalo 9. – 11. května v Rakovníku. Jejich

vystoupení byla porotou hodnocena velmi
pozitivně, především za stoupající technickou úroveň soboru. V sólových vystoupeních obsadili dvě šestá místa - Jiří Cabicar
v kategorii a capella nad 13 let, za sólo
do 13 let Zuzana Zavřelová.

Skupinové vystoupení bylo osmé v kategorii nad 13 let. Tato umístění jsou v silné
konkurenci naprosté republikové špičky
velkým úspěchem. Letošní sezona tanečních soutěží je pro naše soubory zatím velmi úspěšná. Jejich výsledky jsou důkazem
poctivé práce a nadšení tanečníků a jejich
vedoucích. Gratulujeme jim k dosaženým
výsledkům a děkujeme za skvělou reprezentaci.

Přehlídka SVČ Trutnov
Celoroční snažení dětí i pedagogů tanečního oddělení Střediska volného času, Trutnov
vyvrcholilo přehlídkou 6. května 2014 v Národním domě. Naším cílem bylo prezentovat
hlavně rodičům malých tanečníků ukázky
práce v kroužcích, dát prostor originalitě
a motivovat k další činnosti. Pestré paletě
zastoupených stylů dominovaly počtem dětských tanečníků a tanečnic street dance (Ice
Dancers a Uprockers), mažoretkový sport
(Mažoretky Dráčci, Dragons a Trio) a clogging (Rodeo, Klobouček). Děti z kroužku

Disco tance svou choreografii podpořily
pom pomy, charakteristickým náčiním pro
roztleskávačky. Ladné držení těla v orientálním tanci předvedly dívky ze souboru Naila
a charakteristické kroky irského tance použila ve svém vystoupení skupina Trojlístek.
Přehlídka dále umožnila zhlédnout úroveň
pohybové a taneční výchovy dětí a odbornou
výši vedoucích zájmových útvarů. Je možné konstatovat, že trenéři odvedli výbornou
práci, za kterou jim všem děkujeme a přejeme hodně úspěchů. Snad jedinou překážkou
tohoto podvečera bylo omezené množství
míst, a protože zájem byl opravdu velký, sál
byl naplněný do posledního místečka k stání.
Ale právě díky tomu byla atmosféra téměř intimní a zůstala srdečná až do konce přehlídky, za což patří dík ukázněnému publiku.

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
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Sport
Trutnovští gymnazisté úspěšně zvládli pátý start
ve finále Juniorského maratonu
Tradičně v dubnu probíhají ve všech krajích České republiky semifinálové závody Juniorského
maratonu. Jedná se o štafetový závod, ve kterém startují tři dívky a sedm chlapců. Právo přímého postupu do finále mají vítězná družstva
semifinálových kol, první tři týmy z loňského
roku a týmy na divokou kartu. Škola se Juniorského maratonu účastní od roku 2002.
Letošní semifinálový závod se uskutečnil v Pardubicích. Naši reprezentanti nenechali od samého začátku nikoho na pochybách, kdo je
favoritem. Družstvo přesvědčivě, po šesté
v řadě, zvítězilo a největším překvapením byl
dosažený čas 2:31:51, který se tak stal školním
rekordem (doposud 2:35:47). Jedná se o čas
velmi kvalitní. Tento čas se nakonec ukázal
jako nejlepší ze všech semifinálových závodů
a v mnoha ročnících by tým zařadil i na stupně
vítězů ve finále.
Síla družstva je založena nejen na velmi dobré sportovní výkonnosti jednotlivých členů,
ale především na vyrovnanosti celého týmu,
výborných výkonech členek štafety a v neposlední řadě na přítomnosti nejlepšího běžce
Dominika Sádla.
Finálového závodu v Praze jsme se zúčastnili
doposud pouze čtyřikrát, obsadili jsme jednou čtvrté (2:36:44), dvakrát páté (2:37:05,
2:43:43) a jednou šesté (2:35:47) místo. Vždy
nás porážela pouze sportovní gymnázia, která
v závodě mohou startovat a i pro ně je účast
a úspěch prestižní záležitostí.
Výsledky semifinále Královéhradeckého kraje:
1. Gymnázium Trutnov (2:31:51), 2. Biskupské gymnázium B. Balbína Hradec Králové (2:42:22), 3. Lepařovo gymnázium Jičín
(2:46:39)
Finále Juniorského maratonu se uskutečnilo
11. 5. 2014 v Praze v rámci Volswagen Maraton Praha a do závodu se kvalifikovalo celkem
29 štafet.
První běžci štafet startují v elitní skupině společně s největšími favority a nejlepší z nich jsou
schopni se s nimi alespoň část úseku udržet
v popředí, což je pro ně neopakovatelný úžasný zážitek. Pro přehled ale musí mít na zádech
nápis štafeta/relay.
Konkurence byla nesmírně silná a naše štafeta se v průběhu závodu usadila na 8. místě.
Největším problémem však bylo, že se časový odstup neustále zvětšoval a vývoj závodu
příliš nedával šanci na vylepšení. Nakonec
přece jen vynikající běžec trutnovské štafety

Dominik Sádlo, který běžel nejdelší závěrečný
úsek (6 km 195 m), dokázal předběhnout dva
závodníky a dokončil štafetu na konečném 6.
místě. Tradičně jsme porazili i některá sportovní gymnázia (např. v semifinále a ve finále
Sportovní gymnázium Pardubice).
Výsledné časy jednotlivých štafet byly vlivem
nepříznivého počasí horší než v minulých letech, ale stejný efekt se vyskytl i v jiných kategoriích, takže nelze říci, že by v letošním roce
byla úroveň slabší.
Tým Gymnázia Trutnov fandil také Petru Pechkovi, který se nakonec stal mistrem ČR v maratonském běhu pro rok 2014. Tento závodník
nejenže pochází z Trutnova, ale je také absolventem našeho gymnázia a navíc byl finišmanem školní štafety ve finále Juniorského maratonu v roce 2002.
Šesté místo je dalším vynikajícím úspěchem
našich reprezentantů, kteří důstojně navázali na předchozí výsledná umístění. Za přístup,
obětavost a bojovnost si zaslouží všichni největší obdiv.

ReBels team Trutnov obhájil
1. místo na Dvorské jedničce 2014

modern dance. ReBels team byl na dvorských závodech jedním z nejúspěšnějších
oddílů. Hip-hopová skupina Just dance pod
vedením Pepy Kosiny se pro nabitý program nemohla soutěže zúčastnit. Měla
několik po sobě jdoucích závodů na skupině roku v Chrudimi, kde obsadila 4. místo
na MČR. ReBels team má do konce června velké množství závodů a MČR, na kterých chce podat co nejlepší výsledky. ReBels
team děkuje za podporu ZŠ Mládežnická,
městu Trutnovu a rodičům za podporu
a přízeň.
David Laušman

ReBels team v dubnu na závodech na Dvorské
jedničce obhájil už třetí rok po sobě 1. místo
s formací The ReBels pod vedením Romana
Hladíka a Davida Laušmana. Dalším obrovským úspěchem pro celý ReBels team bylo
umístění dětské zumby Hvězdy a Hvězdičky
shodně na 3. místě v rozdílných věkových kategoriích pod vedením Janičky Čechové.
Posledním výrazným úspěchem bylo umístění Nelly Grundmannové a Vendy Valterové na úžasném 2. místě v kategorii dvojic
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Konečné výsledky:
1. Sportovní gymnázium Jablonec n. N.
(2:35:24), 2. Sportovní gymnázium V. Makovského Nové Město n. M. (2:35:24), 3. Sportovní
gymnázium Jilemnice (2:36:17), 4. Gymnázium Šumperk (2:37:19), 5. Gymnázium Přípotoční Praha (2:38:55), 6. Gymnázium Trutnov
(2:40:31)
Gymnázium Trutnov reprezentovali (uvedeni
podle úseků):
Jan Štěpánský, Michal Daněk, Jana Adámková, Patrik Meisner, Aneta Váchová, Vladimír
Šlofar, Barbora Švarcová, Patrik Gőtz, Matyáš
Zieris, Dominik Sádlo
Karel Urban – vedoucí družstva

Patrik Meisner, čtvrtý člen štafety (č. 16)
Foto: Karel Urban

Florbalové naděje
slaví titul
„MISTŘI, MISTŘI,“ rozléhalo se halou ve Dvoře
Králové a pak také v Trutnově. Nejvíce „U Pěti
buků“, kam přijely florbalové naděje FBC Trutnov oslavit získaný titul. A jak jsme titul získali?
24 vítězství ve 24 zápasech a 600 vstřelených
gólů, to vypovídá o nejúspěšnější sezoně Trutnovských torpéd.
Před sezonou měli trenéři Strnad a Šembera
obavy z herního systému 3+1, přesto si trutnovští mladší žáci stanovili jasný cíl – skončit do třetího místa. Dobrou náladu z tréninků výborná
parta přenesla i do turnajů a brzy bylo jasné,
že bude bojovat o nejvyšší umístění v soutěži. Trutnovská torpéda, jak si sami přezdívají,
sehrála sezonu snů. Hráči vše, co se naučili,
prodávali na palubovce. K mistrovskému úspěchu je dovedla bojovnost, nasazení a hlavně
zodpovědný přístup k tréninkům a pokynům
trenérů. Snad se tyto ctnosti podaří přenést
i do příští sezony, ve které se celý tým posune
do kategorie starších žáků a vrátí se k hernímu
systému 5+1.

Sezona se Trutnovským podařila ve všech
směrech. Někteří hráči posunuli k úspěchům
ve florbale i své základní školy a nominovaní
hráči vzorně reprezentují FBC Trutnov na krajských výběrech. Dívky, které jsou nedílnou
součástí týmu, předvedly výborné výkony také
v IBK Hradec Králové, kde hostovaly a stejně jako chlapci skvěle reprezentovaly klub
na krajských výběrech. Ve výborném světle
se ukázali i elévové, kteří se zúčastnili několika turnajů mladších žáků. O jejich skvělé hře
svědčí rovněž velký úspěch, a to sice obhajoba
titulu vicemistra v této kategorii pod vedením
trenérek Menzelové a Fuchsové.
Poděkování patří především rodičům za podporu na turnajích a dopravu dětí na turnaje,
sponzorům panu Mečířovi, Šamalovi a Teuberovi, kteří týmu finančně pomáhali po celou
sezonu, a v neposlední řadě naší domovské
Základní škole, Trutnov 2, Mládežnická 536,
za skvělé zázemí, které se odráží při trénincích, zápasech, dopravě a v materiálním vybavení.
M. Strnad a J. Šembera
trenéři mladších žáků FBC Trutnov

Turistika
Klub českých turistů, odbor Trutnov, pořádá v sobotu 31. 5. 2014 tradiční pochod
za Trutnovským drakem. Trasy jsou připraveny jak pěší do 40 km, tak cyklo do 60 km.
Součástí pochodu je i krátký dětský pochod v okolí Vlčí skály se soutěžemi pro
děti. Startuje se z internátu SLŠ v Lužické ulici od 6 do 10 hod. Buřty k opékání na Vlčí skále si přineste s sebou. Více
na www.kcttrutnov.com .

Medailové žně – Vamberecký lvíček
V sobotu 12. 4. 2014 se konaly závody v karate ve Vamberku. Turnaj byl určen pro děti
do 13 let s nižším STV (stupeň technické vyspělosti). Za trutnovský oddíl karate SKBU
Trutnov se zúčastnilo 14 závodníků. Kategorie byly určeny tak, aby si každý jedinec co
nejvíce zazávodil a získal více zkušeností.
Soutěž byla rozdělena do dvou bloků – KATA
A KUMITE. V soutěži Kata (stínový boj) byly
ještě mimo věkové kategorie přidány kategorie omezené stupněm výkonnosti a hlavně
soutěž o nejlepší HEAN SHODAN. Ve starších
kategoriích se pak navíc soutěžilo o kata
HEAN SANDAN. V Kumite (sportovní zápas)
si borci mohli zazápasit jak ve své věkové
kategorii, tak i porovnat síly se staršími závodníky.
V soutěži kata získali naši závodníci celkem

9 medailí – z toho 5 bronzových, 1 stříbrnou
a 3 zlaté. Z kumite jsme domů přivezli 18 cenných kovů – 9x bronz, 5x stříbro a 4x zlato!
Z trutnovských závodníků si nejlépe vedl Vojta Drobný, který se dokázal prosadit v nabité
konkurenci a získat pro náš klub SKBU Trutnov 5 medailí – 3 ze soutěže kata a 2 z kumite.
Tímto bych chtěla moc poděkovat všem zúčastněným za pěkné výkony a vzornou reprezentaci klubu. Díky patří také rodičům (pan
Maxa a pan Drobný), kteří nám závodníky
v pořádku odvezli tam i zpět. A v neposlední řadě našemu jedinému zástupci z řad rozhodčích – Láďovi Hurdálkovi, který rozhodoval velice objektivně!
Zuzana Hepnarová
trenér a coach

Elita evropského powerliftingu se sjede do Trutnova
Ve dnech 2. – 7. června proběhne v Trutnově
ME v silovém trojboji, Bench Pressu a mrtvém
tahu. Soutěž se uskuteční v zasedacím sále MěÚ
Trutnov pod pořadatelstvím TJ Powerlifting
Trutnov ve spolupráci s Lokomotivou Trutnov
a městem Trutnov. Již dnes je přihlášeno přes
450 závodníků z 20 zemí Evropy. Jen za domácí
trutnovský oddíl nastoupí 39 soutěžících. Pořádání ME v Trutnově je vyústěním mnohaleté

úspěšné organizační a sportovní činnosti Federace českého silového trojboje a domácího oddílu Powerlifting Trutnov, který je členem této
federace. Rezervujte si čas na tento svátek silových sportů. Bude to jedinečná příležitost spatřit evropské legendy powerliftingu na domácí
půdě. Výjimkou nebudou dřepy přes 400 kg
a benče přes 300 kg.
-lh-

Volejbalisté a basketbalisté
Gymnázia Trutnov ovládli
středoškolské soutěže
Okresní kola
Koncem března uspořádal ŠSK při Gymnáziu
v Trutnově okresní kola ve volejbalu a basketbalu chlapců i dívek středních škol. Ve všech čtyřech
kategoriích přesvědčivě zvítězily domácí výběry.
Volejbal
Dívky Gymnázia Trutnov obhájily svoji dlouholetou nadvládu, když dokázaly s přehledem zvítězit pošesté v řadě. Chlapcům se naopak podařilo
konečně prolomit šestiletou nadvládu Gymnázia
Dvůr Králové n. L. Konečné pořadí:
Dívky – 1. Gymnázium Trutnov, 2. Gymnázium
Vrchlabí, 3. SZŠ Trutnov
Chlapci – 1. Gymnázium Trutnov, 2. Gymnázium
Dvůr Králové n. L., 3. SŠIS Dvůr Králové n. L.
Basketbal
V basketbalových soutěžích je převaha výběrů
gymnázia již dlouholetá, a to jak v kategorii dívek, tak i v kategorii chlapců. Vítězství byla přesvědčivá a ani jedno družstvo neprohrálo žádné
utkání. Konečné pořadí:
Dívky – 1. Gymnázium Trutnov, 2. SZŠ Trutnov,
3. ČLA Trutnov
Chlapci – 1. Gymnázium Trutnov, 2. Gymnázium
Dvůr Králové n. L., 3. ČLA Trutnov
Krajská finále
Vítězná družstva měla právo startovat v krajských finále, která se uskutečnila v průběhu dubna v Jičíně a Nové Pace. Také zde se reprezentanti trutnovského gymnázia neztratili a přivezli
cenná umístění. Ve všech kategoriích se týmy
probojovaly do finále turnaje a volejbalistky dosáhly dokonce na metu nejvyšší.
Konečné pořadí – volejbal:
Dívky – 1. Gymnázium Trutnov, 2. Gymnázium B.
Němcové Hradec Králové, 3. OA Náchod
Chlapci – 1. Lepařovo gymnázium Jičín, 2. Gymnázium Trutnov, 3. SPŠ Dobruška
Gymnázium Trutnov reprezentovali:
Dívky – Denisa Jirásková, Karolína Matějů, Dorothea Meisnerová, Petra Borůvková, Helena Schőnová, Michaela Vítová, Michaela Štěpánková
Chlapci – Jan Štěpánský, Filip Hejnic, Ondřej
Knap, Martin Štajer, Dominik Vít, Milan Droppa,
Jonáš Mikšovský, Ladislav Vít
Konečné pořadí – basketbal:
Dívky – 1. SŠ služeb, obchodu a gastronomie
Hradec Králové, 2. Gymnázium Trutnov, 3. Lepařovo gymnázium Jičín
Chlapci – 1. Gymnázium Jaroměř, 2. Gymnázium
Trutnov, 3. SPŠ, SOŠ a SOU Hradec Králové
Gymnázium Trutnov reprezentovali:
Dívky – Aneta Andrlíková, Michaela Gaislerová,
Pavlína Kábrtová, Daniela Nováčková, Michaela
Plešingerová, Michaela Potočková, Aneta Váchová
Chlapci – Filip Hejnic, Tomáš Kazda, Štěpán Mareš, Tomáš Mikulec, Vít Skokan, Vladimír Smilnický, Martin Štajer, Jan Štěpánský, Miroslav Tomeš,
Radek Vinš
Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

Sportovní klub bojových umění
Trutnov připravuje
od září 2014
– nábor do KARATE (kontaktní tel.:
721 512 742)
– nábor do Street fight EBMAS – Wing Tzun
(kontaktní tel.: 604 232 962, 725 306 135)
od října 2014
– kurzy Praktické SEBEOBRANY (kontaktní
tel.: 608 958 019)
Více info: www.skbutrutnov.cz
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MEBYS Trutnov s. r. o.

informuje

Sledujte aktuální informace, videa, fotky a získejte větší přehled i ze zákulisí správy sportovišť.
Buďte on-line a staňte se přáteli sportoviště-trutnov na facebooku. Zaregistrujte se na stránkách www.sportoviste-trutnov.cz a odebírejte newsletter.
Adresa: Na Lukách 461, 541 01 Trutnov, tel.:
499 817 100
Adresa: Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, tel.:
499 814 655
Jaro už je za námi a v naší malé encyklopedii sportovních vyžití v areálu Na Nivách se
budeme opět zabývat alternativním venkovním sportem. Park k takovému vyžití přímo
vybízí.
Vietnamský badminton
Sport určený pro sportovní, rekreační či zábavní vyžití. Vietnamský badminton je nenáročná hra, podobná hakisáku. Lze ji hrát
takřka kdekoli. Cílem je míček udržet co nejdéle ve vzduchu bez dopadu na zem. Lze jej
odbíjet jakoukoli částí těla. Ve světě je sport
známý také jako shuttlecock. Vietnamský
badminton pochází z Vietnamu, kde se nazývá Da Cau. Počátky hry lze vypozorovat
v Číně, kde hráči kopou do kuličky, ke které
jsou připevněna tři brka. Ve Vietnamu se hra
modifikovala. Kulička byla nahrazena plastovými kroužky, které jsou nasazeny na jeden
kachní brk. Míček se tak výrazně zlehčil, díky
tomu jej lze odbíjet jakoukoli částí těla. Nejoblíbenějšími disciplínami jsou freestyle a hra
přes síť. Míček lze pořídit za necelých 120 Kč
a jistě si s ním užijete spousty zábavy s celou
rodinou.

Provozní doba sportovního areálu
Pondělí – Pátek: 09:00 – 12:00 hod.
15:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle: 09:00 – 19:00 hod.

Provozní doba
Pondělí – Pátek:
14:00 – 19:00 hod.
Sobota – Neděle: dle aktuálního rozpisu,
který naleznete na www.sportoviste-trutnov.
cz/

Adresa: Na Lukách 432, 541 01 Trutnov, tel.:
499 817 100, 499 816 888
Od pondělí 23. 6. 2014 (v závislosti na počasí) bude mít krytý bazén pravidelnou letní
odstávku. V této době proběhnou v budově
běžné práce na údržbě areálu a technologií, ale také zajímavé opravy, které přinesou
další vylepšení vzhledu a hlavně funkčnosti
tohoto již 33 let sloužícího zařízení. V bazénových halách budou vyměněny prosklené
stěny, v saunách okna a dveře a ve strojovně
proběhne závěrečná etapa migrace měření
a regulace.

Městské koupaliště bude otevřené pro širokou veřejnost od soboty 14. června v závislosti na počasí. Věříme, že za teplem a vodou
nebudete muset jen do zahraničí k moři a že
si tuto pohodu budete moci užít i v Trutnově. Přijďte za vyhřívanou (24 – 27 °C) vodou
v 25metrovém sportovním bazénu, rozlehlém
rekreačním a také dětském bazénu s atrakcemi (skluzavka, tobogán, vodní chrliče). Rodiče s dětmi mohou kromě výše uvedených
aktivit využít hezkého dětského hřiště s dostatečným množstvím písku. Pro sportovce
je připravena půjčovna sportovních potřeb,
kde je možno si zapůjčit vybavení a zahrát si
plážový volejbal, fotbálek, stolní tenis, badminton, pétanque atd. V půjčovně je možno zapůjčit i lehátka a plavecké pomůcky.
Občerstvení nabízí restaurace a další formy
prodeje (nápojové a občerstvovací automaty,
pizza apod.). Máme připraveno také několik
akcí, které postupně představíme na www.
sportoviste-trutnov.cz a www.facebook.com/
SportovisteTrutnov. Můžete také soutěžit
o dárkový kupón do našich sportovišť v hodnotě 1 000 Kč – stačí správně (co nejpřesněji)
odpovědět na otázku, kterou na www a fb
zveřejníme 2. června.
Přijďte si k nám zasportovat a také si odpočinout.

Změny v provozu:
Každou středu do letní odstávky rozšiřujeme
provoz plaveckého bazénu od 18 do 19 hod. k dispozici 7 drah (dětský bazén obsazen).
V provozu je stále „turbosolárium“ k příjemnému jarnímu opálení, vířivka a sauny k regeneraci a odpočinku a fitness k posílení svalů
a formování postavy.

Více informací o provozu letního koupaliště
naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz

Stálá provozní doba pro veřejnost:

Adresa: Na Lukách 465, 541 01 Trutnov
tel.: 603 483 887, 603 355 445
BIKE PARK
Již tři roky se může město Trutnov pochlubit
BMX parkem, který je každoročně používán
na prestižní mezinárodní závody Bike Hall
Contest. Díky těmto závodům se také každým
rokem mění tvář bike parku. To umožňuje
unikátní variabilita překážek. Na své si zde
přijdou nejen zkušení jezdci, ale i začátečníci
a i jezdci na koloběžkách. Nutné je dodržování provozního řádu a registrace u správce.
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Pondělí

5.45 - 13.00

Úterý

5.45 - 13.00

Středa

5.45 - 13.00

Čtvrtek

5.45 - 13.00

Pátek

5.45 - 13.00

Sobota

10.00 - 11.00 plavání těhotných

13.00 - 14.00 plavání seniorů
14.00 - 16.00
18.00 - 19.00
19.00 - 20.00 Aquaerobic
14.00 - 17.00
19.00 - 21.00
14.00 - 15.00 plavání seniorů
15.00 - 16.30
19.00 - 21.00
14.00 - 17.00
19.00 - 21.00
12.30 - 13.30 cvičení seniorů
13.00 - 17.00
19.00 - 21.00
11.00 - 20.00

Neděle

9.00 - 10.00 Nudi

10.00 - 18.00

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov o. s.
www.lokotrutnov.cz
Orientační běh
Závod v Bernarticích měl hojnou účast
Pozvánka na závod v orientačním běhu, pořádaný oddílem orientačního běhu Lokomotivy Trutnov 1. května, přilákala do Bernartic
přes sedm stovek závodníků. Na zrevidované
mapě Medvědí doupě postavil Jan Grundmann ml. celkem čtyřicet tratí pro různé
věkové i výkonnostní skupiny běžců. Hlavní
ženskou kategorii vyhrála Kristýna Kolínová
z Kotlářky Praha, v hlavní mužské kategorii
byl nejrychlejší Václav Kromanec ze Slávie
Hradec Králové. Závodníkům se velice líbil
vybraný závodní prostor, který je obtížný jak
mapově, tak fyzicky. Také vysoko hodnotili
celkovou organizaci závodu. Pořadatelé tak
navázali na loňský úspěšný ročník, který proběhl na stejném místě loni v říjnu.
Také letošní závod byl pořádán spolu s polským partnerem, a to v rámci mikroprojektu „S mapou a buzolou přes hranice“,
který je evidován po registračním číslem
CZ.3.22/3.3.02/12.03088 a byl spolufinancován z prostředků ERDF prostřednictvím Euroregionu Glacensis.

Sportovní gymnastika
Mistrovství ČR v TeamGymu vyneslo gymnastkám stříbrný pohár
V Ostravě se první květnový víkend konalo
Mistrovství české republiky v soutěži TeamGym, na které se probojovala dvě družstva
oddílu sportovní gymnastiky TJ Lokomotiva
Trutnov.
Starší dívky, soutěžící poprvé v kategorii Junior IV podle mezinárodních pravidel, závodily
v sobotu odpoledne. Akrobacie přišla na řadu
ze tří disciplín jako první. Ve vypjaté atmosféře nervy pracovaly a přišlo několik chyb. Náročné skoky z malé trampolíny se děvčatům
vydařily a pohybová skladba, odcvičená v pohodě na závěr, završila celý závod, ze kterého
si gymnastky odvezly stříbrný pohár.
Mladší dívky v kategorii Junior I přišly na řadu
v neděli dopoledne a celý závod vyšel naprosto skvěle. Omlazený tým odvedl ve všech
třech disciplínách výborný výkon nad očekávání trenérů. V obrovské konkurenci nakonec
obsadily krásné čtvrté místo.

Oddíl Muay-Thai
Jakub Klauda z HIGHLANDERS je sportovcem
roku 2013 mateřské organizace
Poprvé v novodobé historii se sportovcem
roku mateřské organizace TJ LOKO TRUTNOV, která sdružuje více jak 38 sportovních
a rekreačních oddílů, stal úpolový sportovec
- a to Jakub Klauda, který reprezentuje oddíl HIGHLANDERS MUAY-THAI. Jeho největším úspěchem byl reprezentační start v roce
2013 na ME, kde získal stříbrnou medaili.
Trenéry Jakuba Klaudy jsou Tomáš Matoušek
a Mgr. Radek Horák.
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Marvan na slovenském YOUNG BLOOD exceloval
Ondřej Marvan z HIGHLANDERS Muay-Thai se
účastnil mezinárodního turnaje ve slovenském
Kežmaroku s podtitulem YOUNG BLOOD. Zápas dle plných pravidel MT na 3 x 2 minuty.
Soupeřem mu byl Martin Kocka z POWER
GYM ZV VS ve váhové kategorii -76 Kg. Ondra
po delší odmlce ukázal, že Muay-Thai je jeho
doménou a v zápase nenechal nikoho na pochybách. Jasné vítězství 3:0 na body. Děkujeme Ondrovi za výbornou reprezentaci.

Stolní tenis
Hodnocení sezony 2013 - 2014
Regionální přebor starších žáků
Závěrečným 5. kolem dne 30. 3. 2014 byly
v Úpici dohrány poslední zápasy Regionálního přeboru žactva za účasti 8 družstev. Mladí
stolní tenisté TJ Lokomotiva Trutnov v něm
obsadili konečné 2. místo, když ze 14 odehraných utkáních se jedenáctkrát radovali z vítězství. Suverénním vítězem se stalo družstvo
TJ Trutnov-Poříčí, na 3. místě skončili mladí
stolní tenisté TJ Sokol Stěžery C. O dosažené výsledky se zasloužili Klárka Prokopcová,
Adam Dotlačil a Jáchym Drašar.
Divize žen
Koncem března 2014 byla posledními utkáními dohrána divize žen Královéhradeckého
a Pardubického kraje za ročník 2013 - 2014.
Družstvo žen TJ Lokomotiva Trutnov v ní obsadilo konečné 2. místo z 10 účastníků celkovým ziskem 45 bodů z 18 odehraných utkání.
Celkovým vítězem je družstvo Sokola Chrudim, o pořadí na 2. - 3. místě při rovném bodovém zisku před Sokolem Železnice rozhodovalo skóre ze vzájemných utkání. Družstvo
hrálo ve složení Jana Hronešová, Lenka Kalášková, Natálie Holá a Kristýna Matějíčková.
Regionální přebor 2. třídy mužů
Po dohrání posledních utkání Regionálního
přeboru 2. třídy ve stolním tenise zavládla
spokojenost také u družstva mužů TJ Lokomotiva Trutnov. Přestože nakonec obsadilo
až 7. místo z 10 přihlášených družstev, včas
si zajistilo dostatečný bodový zisk, a vyhnulo
se tak loňským hrozbám případného sestupu.
Družstvo hrálo převážně ve složení Tomáš Jiránek, Ing. Zdeněk Čurda, Bohuslav Dědek
a Miroslav Prokopec.

JUDO
JUDO - Maďarsko - Budapešť cup 3. - 4. 5.
Královéhradecký a Liberecký krajský svaz
Judo uvolnil finanční podporu pro účast na Evropském turnaji mládeže a žactva Budapešť
cup 2014. Regionálním výběrem žactva a talentované mládeže (RVŽ) v Novém Bydžově byli
nominováni i judisté Lokomotivy Trutnov Petr
Kudrna a Radek Gottwald. Na turnaj tradičně
navazuje mezinárodní Judo kemp, kterého se
oba trutnovští reprezentanti zúčastnili.

informuje
Mladí judisté přivezli z Nového Bydžova 7
cenných kovů
V sobotu 10. 5. se judisté Lokomotivy Trutnov
zúčastnili 2. kola společného Krajského poháru oddílů Královéhradeckého, Pardubického
a Libereckého kraje. Druhého kola se zúčastnilo 151 dětí ze 14 oddílů a klubů. Z našeho
oddílu soutěžilo 12 dětí. Více na: www.lokotrutnov.cz/oddily/judo

Plavání
Patnáctistovka na Velké ceně Ostravy:
2. Elhenická, 3. Holubová, 4. Suková
Ani z druhého letošního závodu Českého poháru v plavání, který proběhl o víkendu jako
Velká cena Ostravy, se trutnovské plavkyně
nevrátily bez umístění na stupních vítězů,
ačkoliv na tu nejvyšší příčku tentokrát žádná
závodnice Lokomotivy nedosáhla. Patnáctistovka na Velké ceně Ostravy: 2. Elhenická,
3. Holubová, 4. Suková. Nejlépe, co se týká
výsledků, dopadla z trutnovského pohledu
v Porubě sobotní patnáctistovka, kde se Martina Elhenická, Kateřina Holubová a Barbora
Suková srovnaly za sebou na druhém, třetím,
resp. čtvrtém místě. První den poháru se pak
mezi medailistky probojovala Martina ještě
na kraulové stovce, kde obsadila třetí místo.
Více na www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani

Cyklistika
Mistrovství kraje v časovce do vrchu je 4. závodem VL 2014
Po třetím závodě Vrchařské ligy z Vlčic
na Hrádeček se jel ve svátek 8. května 2014
mistrovský závod pro Královéhradecký a Pardubický kraj z Vrchlabí na Benecko. Tato časovka VL je zároveň i závodem bodovaným
do Poháru mládeže. Na start se postavilo 74
závodníků.
Více na www.lokotrutnov.cz/oddily/cyklistika
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov
pořádá již 29. ročník příměstského sportovního tábora „Léto s Lokomotivou“
Termíny: 18. 8. 2014 – 22. 8. 2014
25. 8. 2014 – 29. 8. 2014
Více na:
http://www.lokotrutnov.cz/nase-akce/leto-slokomotivou, nebo na tel. 603 383 285

Trutnovský půlmaraton v lesoparku
na „Paradráze“
Oddíl běžeckého lyžování Olfin Car – Vella Trutnov zve všechny sportovní nadšence na terénní
půlmaraton TRUTNOVSKÝ DRAK ABB RUN,
který se uskuteční 14. 6. v Trutnově na „Paradráze“ a proběhne pod patronací starosty města
Trutnova Mgr. Ivana Adamce. Za přispění trutnovských firem ABB, Kasper a města Trutnova
hodláme uskutečnit poměrně dlouhodobou
myšlenku a zrealizovat tak sportovní akci, která osloví širokou veřejnost. Snažili jsme se přijít
s netradičním řešením běžných městských závodů s využitím výborných přírodních podmínek areálu trutnovského lesoparku s hlavním
zázemím na „Paradráze“. Tváří závodu se stal
rodák z Nového Města nad Metují Pavel Brýdl,
který mimo jiné žije a pracuje v Trutnově a stále patří k české běžecké špičce.
Nejedná se pouze o závod v půlmaratonu. Pokud si účastníci hned netroufnou na nejdelší

vzdálenost, budou si moci vybrat jednu z kratších variant, a sice 5 či 10 km. Trať vede po lesních cestách a věříme, že i přes to, že se jedná
o terénní půlmaraton, zvládne ji téměř každý.
Pětikilometrový okruh představuje určitý kompromis, který by měl zvýšit atraktivitu závodu
a současně usnadnit občerstvování. Pro děti
bude připraven doprovodný program včetně
vloženého závodu pro kategorii předškolních
dětí, jež absolvují trať dlouhou 100 m, a dále
pro 6 – 10leté děti závod na 400 m. Pro děti je
v cíli připravena sladká odměna, kterou získá
každý, kdo dokončí závod. Na účastníky půlmaratonu pak bude v cíli čekat tradiční trutnovské
pivo Krakonoš a pro „nepivaře“ limonáda.
Doufáme, že se nám podaří přilákat nejen co
nejvíce závodníků, ale i fanoušků a snad nám
Krakonoš zajistí pěkné počasí.
Jakub Opočenský

Nabídka opuštěných psů
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře
přes most a doprava), tel.: 603 872 653
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-instituce/utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy
Od 1. 1. 2013 můžeme (v případě volné kapacity) 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.
Pro případné dárce finanční hotovosti
máme č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční banky v Trutnově.
Jiří Hejna
odbor životního prostředí

TRUTNOVSKÝ DRAK ABB RUN
DATUM:

14.6.2014

14-036

75$7ċ
5km
10km (2 x 5 km)
1/2 Maraton ( 4 x 5 km)

MÍSTO STARTU:

„Paradráha“ Trutnov

67$57<
12:00 Start hl. závodu
12:05 10km
12:10 5km

14-045

WWW.PULMARATONTU.CZ
INFORMACE:
6WDQLVODY2SRĈHQVNÐ

TRUTNOVSKÝ
Generální partner

724 203 700
RSRFD#VH]QDPF]
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3HWU0XUĈR 

777 670 173
PXUFR#VH]QDPF]
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