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Kolem Krakonošova náměstí nově 
protisměrem

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

Po dvou letech se rekonstrukce Krakonošova ná-
městí do původní historické podoby ze začátku 
20. století chýlí ke konci. „Zbývá dokončit úpravy 
kolem sloupu Nejsvětější Trojice a úpravu žulo-
vého chodníku před Starou radnicí. Do konce lis-
topadu bude instalována i meteostanice u Staré 
radnice,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trut-
nova, který upozorňuje, že po dokončení úprav 
dojde s platností od 24.  listopadu ke slibované 
zásadní změně organizace dopravy na náměstí, 
která má za cíl prodloužit pěší zónu. 
V první loňské etapě byla odstraněna arboreta, 
vybudovaná na konci 80. let 20. století, a v horní 
části náměstí bylo vysazeno devět lip. Letos prá-
ce  pokračovaly  výměnou  veřejného  osvětlení. 
Do Trutnova se vrátily historické Schupmannovy 
kandelábry, přibyly další čtyři lípy u Krakonošo-

vy kašny, vyměněny byly  i  lavičky a odpadkové 
koše  a  přibyly  sloupky  vymezující  prostor  ná-
městí. Změny doznal i prostor po straně budovy 
Staré radnice. „Důležitá je i úprava způsobu par-
kování, nově je na náměstí vytvořeno šikmé stá-
ní, které bude v souvislosti se změnou průjezdu 
náměstím efektivnější. Zároveň byl do estetičtěj-
ší podoby přebudován horní zpomalovací práh 
s přechodem pro chodce,“ vysvětluje Adamec.
Během listopadu budou dokončeny finální úpra-
vy. Po nich bude následovat plánovaná změna 
v  organizaci  dopravy  na  náměstí.  „Náměstí  se 
tak stane celkově klidnější a vlastně odpočinko-
vou zónou. Je na něm teď i větší počet laviček 
a ve spodní části se lidé budou moci pohybovat 
daleko bezpečněji,“ dodává Adamec. 
Čeho přesně se tedy změny budou týkat? „Po-
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Noví trutnovští 
zastupitelé se sešli 
na ustavujícím zasedání
V  pondělí  10.  listopadu  odpoledne  se  v  ma-
lém sále Městského úřadu Trutnov uskutečnilo 
ustavující zasedání zastupitelstva města vzešlé-
ho z říjnových voleb. Do čela města byl zvolen 
Ivan Adamec (starosta), Hana Horynová a Tomáš 
Hendrych  (místostarostové).  Starosta,  který  je 
zároveň poslancem PS PČR, bude pracovat jako 
neuvolněný,  místostarostové  jako  uvolnění. 
Shodný tým vedl město už po předešlá čtyři vo-
lební období.
Noví zastupitelé zvolili rovněž Radu města Trut-
nova. Ta bude opět jedenáctičlenná a její složení 
bude následující:
Mgr.  Ivan  Adamec  (ODS),  Michal  Šubrt  (ODS), 
Mgr. Pavel Káňa (ODS), Bc. Martin Mečíř (ODS), 
MUDr.  Jozef  Kochan  (ODS),  BcA.  Libor  Kasík 
(ODS),  Ing.  Hana  Horynová  (SPT),  Mgr.  Petr 
Horčička  (SPT),  Mgr.  Tomáš  Hendrych  (VPM), 
Mgr. Petr Skokan (VPM), MUDr. Silvie Šidáková 
(TOP 09).
Dalšími zastupiteli jsou: 
Ing.  Marcela  Čížková  (ODS),  Simona  Horná 
(ODS),  Mgr.  Daniel  Rada  (ODS),  Ing.  arch.  Mi-
chal Rosa (ODS), Milan Lhoták (SPT), Ing. Vladi-

dél Staré radnice nebude možné projíždět rov-
ně z Bulharské ulice, provoz bude veden dole-
va.  Do  Palackého  ulice  se  řidiči  dostanou  tak, 
že  náměstí  celé  objedou,“  vysvětluje  novou 
situaci  Adamec,  podle  kterého  bude  v  horní 
části náměstí nově obousměrný provoz. „Před 
Starou radnici se dostanou jen auta zásobování 
a svatebčanů,“ uzavírá Adamec, který doplňu-
je, že vjezdu do tohoto prostoru budou optic-
ky bránit i tři litinové sloupky. S touto změnou 
bude  souviset  i  otočení  jedné  jednosměrky 
mezi Pražskou a Palackého ulicí (před restaura-
cí City), které umožní řidičům vrátit se v případě 
potřeby  na  náměstí  jednodušeji,  bez  nutnosti 
objíždět další blok domů.
„Dopravní  značka  upozorňující  na  blížící  se 
změnu bude instalována na vjezdu do Bulhar-
ské  ulice  ze  Slovanského  náměstí přibližně  tý-
den předem,“ uzavírá Adamec. 
Na základě rozhodnutí Dopravního inspektorá-
tu PČR přibyly ve druhém listopadovém týdnu 
na  vjezdech  do  náměstí  z  Bulharské  a  z  Hav-
líčkovy  ulice  ještě  dva  provizorní  zpomalovací 
prahy. Jejich podoba je tedy dočasná a v příštím 
roce  bude  větší  bezpečnost  chodců  v  těchto 
místech zajištěna vybudováním stejných prahů, 
jako je ten před budovou spořitelny.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
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KRálovsKá věNNá města zvou

PRosiNec

Dvůr Králové nad labem 
12. 12. 2014 - KRálovÉDvoRsKÉ váNoce 
Tradiční vánoční trhy, které pořádá MKZ Han-
kův dům. www.hankuv-dum.cz

Hradec Králové
4. 12. 2014 - soŇa ČeRveNá v moci Kouzel 
– eRBeNa a DvoŘáKa 
www.fhk.cz
13. – 21. 12. 2014 - váNoČNÍ tRHY
www.adalbertinum.cz

Jaroměř
24. 12. 2014 - ŠtěDRÝ DeN v PoDzemÍ
Vánoční prohlídka podzemních chodeb v Jo-
sefově. www.pevnostjosefov.cz
31. 12. 2014 - silvestRovsKÉ stŘelBY
Pořádají Ochránci památek pevnosti Josefov – 
Ravelin No. XIV. Místo konání: Ravelin No. XIV.
www.josefov.com

Více  naleznete  v  kalendáriu  na  www.ven-
namesta.cz

slav Sauer (VPM), MUDr. Jiří Řehůřek (TOP 09), 
Mgr.  Zdeněk  Géc  (ČSSD),  Mgr.  Bc.  Roman  Há-
sek  (ČSSD),  Ing. Marek Šváb  (ČSSD), MUDr. Pa-
vel  Trpák  (ČSSD),  Blanka  Bubnová  (KSČM), 
JUDr. PhDr. Zdeněk Ondráček, Ph.D. (KSČM), Iva 
Řezníčková  (KSČM),  Mgr.  Ivana  Duffová  (ANO 
2011), Roman Chromý (ANO 2011), Milan Kout 
(ANO 2011), Petr Ondráško (ANO 2011), Jiří Še-
divec (ANO 2011), Ing. Jaroslav Andrle, Ph.D. (Žít 
v Trutnově-SZ, LES a Piráti), Ing. Martin Jiránek 
(Žít v Trutnově-SZ, LES a Piráti), Mgr. Petr Sobot-
ka (Žít v Trutnově-SZ, LES a Piráti).
Zastupitelstvo  zřídilo  v  souladu  se  zákonem 
o obcích také dva výbory – finanční a kontrolní. 
Finanční  výbor  bude  mít  11  členů  a  předsedat 
mu bude Ing. Marcela Čížková (ODS), v kontrol-
ním výboru bude pracovat rovněž 11 členů a po-
vede ho Mgr. Bc. Roman Hásek (ČSSD).
Celé zasedání zastupitelstva bylo natáčeno měst-
skou televizí TV DRAK. Záznam mohou občané 
Trutnova zhlédnout na webu www.tvdrak.cz.
„Je  to  další  vstřícný  krok  k  občanům  města 
a k větší  informovanosti. Dosud jsme z jednání 
zastupitelů pořizovali  jen audiozáznamy, které 
byly  k  dispozici  na  stránkách  města  www.trut-
nov.cz. V televizní verzi záznamu se budou lidé 
moci  jistě  lépe  orientovat,“  řekl  nově  zvolený 
starosta města Ivan Adamec.

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

Představenstvo  společnosti  Vodovody  a  ka-
nalizace  Trutnov,  a.s.,  schválilo  novou  cenu 
vodného  a  stočného  pro  následující  rok. 
Nová  cena  bude  oproti  letošku  nepatrně 
vyšší,  celkem  o  5,90  Kč/1  m3.  „Nárůst  ceny 
je  podložen  zejména  potřebou  společnos-
ti  zajistit  dostatek  finančních  prostředků 
na  spolufinancování  investice  do  úpravny 
vody v Temném Dole,“ vysvětluje  Ivan Ada-
mec, starosta města Trutnova, který ale upo-
zorňuje, že i po tomto zvýšení ceny vodného 
a stočného zůstane cena téměř nejnižší z celé 
České republiky.
„Intenzifikace úpravny vody v Temném Dole 
je  sice  spolufinancována  ze  zdrojů  EU  a  ČR 
a  z  rozpočtu  města  Trutnova,  na  druhou 
stranu je ale nutné zajistit dofinancování jak 
stavebních  prací,  tak  souvisejících  výkonů, 
jako jsou projektové a  inženýrské činnosti,“ 
uvádí Adamec. Dalším důvodem pro navýše-
ní ceny vodného a stočného je tzv. zachování 
udržitelnosti projektu. „Znamená to, že cena 
vodného a stočného musí být v hranicích vy-
počtených modelovou finanční analýzou pro 
danou stavbu, spolufinancovanou ze zdrojů 
EU,“ dodává.
Cena vodného pro rok 2015 nesmí být tedy 

podle analýzy nižší než 36,75 Kč za 1 m3 včet-
ně DPH a zároveň nesmí být vyšší než 44,92 Kč 
za 1 m3 včetně DPH. V opačném případě by se 
jednalo o porušení smlouvy o přidělení dota-
ce a mohlo by dojít ke krácení poskytnutých 
dotací.  Druhým  faktorem  je,  že  cena  vod-
ného  a  stočného  je  cenou  „regulovanou“, 
nesmí  tedy  překročit  tzv.  sociálně  únosnou 
cenu. Tuto cenu vyhlašuje pro každý rok Stát-
ní fond životního prostředí a pro Královéhra-
decký kraj činí pro rok 2015 101,60 Kč za 1 m3. 
„I  přes  možnost  zvýšení  ceny  až  na  hranici 
téměř  45 Kč  za  1  m3  se  snažíme  držet  cenu 
vodného na nejnižší možné úrovni, jak jsme 
si jako město předsevzali,“ říká starosta.
„Cena vodného a stočného je i přes nepatrné 
zvýšení nyní cenou nejnižší ze všech srovna-
telných měst ve východních Čechách,“ uzaví-
rá Adamec. Nová cena vodného bude 37,12 
Kč/1 m3, stočné bude nadále stát 32,49 Kč/1 
m3, celkem tedy občané za kubík vody zapla-
tí 69,61 Kč.

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

Ing. Josef Moravec
ředitel společnosti Vodovody a kanalizace 

Trutnov, a.s.

Trutnováček  letos  naděluje  vánoční  dárky 
s  předstihem!  Pro  malé  i  větší  sportovce  si 
připravil společně s trutnovským plaveckým 
bazénem a zimním stadionem předvánoční 
rodinnou akci. „Rodič, který dorazí na zmí-
něná  sportoviště  se  svými  dětmi,  zaplatí 
pouze vstupné za sebe, až dvě děti tak mají 
vstupné  zdarma,“  vysvětluje  Ivan  Adamec, 
starosta města Trutnova.
„Plavecký  bazén  bude  otevřený  před  Vá-
nocemi v pondělí a v úterý od osmi hodin. 
V pondělí do 20:00 s hodinovou přestávkou 
od  13:00  do  14:00  hod.  Během  úterý  pak 
bude  přístupný  nepřerušeně  po  celý  den 
až do 21:00 hod. Trutnováčkova akce bude 
probíhat i na Štědrý den od 10:00 do 14:00 
hod.,“ říká Martin Veselý ze společnosti ME-
BYS  Trutnov,  která  spravuje  městská  spor-
toviště,  a  dodává,  že  stejně  tak  zimní  sta-
dion bude otevřený v předvánoční pondělí 
a úterý, vždy od 9:00 do 16:00 hod. Akce je 
podle  jeho  slov  určena  pro  rodiče  s  dětmi 
do 15 let.
„Společná akce Trutnováčka a sportovišť má 
za cíl spojit a dále rozvíjet dva městské on-
line projekty, Trutnováček.cz, který je urče-
ný rodinám s dětmi, a Trutnovměstosportu.
cz, který byl vytvořen jako informační portál 
o trutnovském sportovním dění,“ vysvětluje 
starosta. 
Děti  mohou  živého  Trutnováčka  potkat 
i na tradičním rozsvěcení vánočního stromu 
na  Krakonošově  náměstí  o  první  adventní 
neděli.  Pro  každého  bude  mít,  stejně  jako 
v létě, připraveny drobné sladkosti a veselé 
hry  na  zahřátí  a  rozveselení.  „Trutnováček 
bude  zároveň  upozorňovat  na  sportovní 

akci připravenou společně s plaveckým ba-
zénem a zimním stadionem,“ uzavírá Ada-
mec,  který  zve  všechny  rodiny,  aby  si  před 
Vánocemi přišly zasportovat a Trutnováčkův 
vánoční dárek si náležitě užily.

o projektu
Projekt Trutnováček.cz je internetovým pro-
jektem města Trutnova. Je určený především 
pro rodiče s malými dětmi a má za cíl infor-
movat  je  o  zajímavých  akcích  pro  rodiny. 
Na jeho stránkách se objevují jak informace 
o  tom,  jaké  momentální  akce  se  ve  městě 
dějí, tak i přehled dlouhodobých zájmových 
kroužků pro děti, ale i pro rodiče. Nedílnou 
součástí  je seznam míst, kde rodiče najdou 
dětská  hřiště,  mateřská  centra  i  restaurace 
a  cukrárny,  které  jsou  otevřené  rodinám 
s dětmi.

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

omezení provozu na 
městském úřadě v trutnově 
Upozorňujeme  tímto  občany  města  Trut-
nova, že v měsíci prosinci dojde k omezení 
činnosti Městského úřadu v Trutnově. 
ve dnech 23. 12. a 31. 12. 2014 bude měst-
ský úřad uzavŘeN.
V pondělí 29. 12. 2014 bude úřad pro veřej-
nost otevřen do 17.00 hod. a v úterý 30.  12. 
2014 budou veřejnosti poskytovány služby 
pouze do 13.00 hod., aby bylo možné pro-
vést zúčtování veškerých finančních operací 
(správní poplatky, uhrazené pokuty atd.).

Děkujeme za pochopení. 

trutnováčkův vánoční dárek: 
Přijďte si zaplavat nebo zabruslit

i přes mírné zvýšení ceny zůstane 
voda v trutnově nejlevnější v celých 
východních Čechách
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Klub zdraví trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního stylu 
na setkání u tématu ZDRAVÉ VÁNOČNÍ MENU. 
1. 12. 2014 v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. 
Majerové 86/10 (za nemocnicí). Lektor Líba Jo-
bová. Ochutnávka + zábava,  možnost masáže 
šíje už v 16.30 hod. Více na: http://trutnov.ces-
kesdruzeni.cz.

matriční události v říjnu 2014
Noví občánci města
V měsíci  říjnu  se v  trutnovské porodnici na-
rodilo  celkem 57 dětí,  z  tohoto počtu  je 23 
občánků  města  Trutnova,  11  chlapců  a  12 
děvčat. 

uzavřené sňatky
Ve  stejném  měsíci  uzavřelo  manželství  cel-
kem 8 párů, 2 manželství byla uzavřena před 
Římskokatolickou církví.

Úmrtí
V měsíci říjnu zemřelo v Trutnově 25 občanů 
(1 úmrtí  v obci  Jívka a 1 úmrtí  v obci Dolní 
Olešnice),  z  tohoto  počtu  bylo  11  trutnov-
ských občanů, 7 mužů a 4 ženy. 

Jubilea
Členky  komise  pro  občanské  záležitosti  na-
vštívily  při  životních  jubileích  v  měsíci  říjnu 
celkem 28 občanů s gratulací, kytičkou a ma-
lým dárkem. Kytička byla předána i občanům 
z Domova pro  seniory  v Trutnově:  středisko 
R. Frimla – celkem 5 jubilantů, středisko Děl-
nická – 4  jubilantky.  Touto  cestou  ještě  jed-
nou všem občanům blahopřejeme.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky 

mateřské centrum KaRolínka

SpolečenSká rubrika

krátce

soukromá  
jazyková mŠ  
a jesle  
meluzínek trutnov
nabízí pro doplnění oddělení od 4 do 6  let. 
Nabídka  při  zápisném  od  prosince  2014 
do ledna 2015 měsíční školné 5 500,- Kč ga-
rantováno  do  nástupu  na  základní  školu 
včetně všech výhod popsaných na www.me-
luzinek.cz. Volná 4 místa. Kontakt: skolkame-
luzinek@gmail.com, tel.: 777 260 315.

víkendové hraní 
v meluzínku
Na  žádost  rodičů  otevíráme  prostory  školky 
o sobotách  i nedělích k volné hře dětí. Děti 
jsou dozorovány, přítomnost rodičů není nut-
ná. So + Ne: 13.00 - 19.00 hod.
Cena za každé odpoledne/dítě: 520,- Kč (včet-
ně  svačinek  a  pitného  režimu).  Nutná  ob-
jednávka  předem.  Objednávky  a  informace 
na tel. 777 260 315, skolkameluzinek@gmail.
com, www.meluzinek.cz

Prosinec 2014
PoNDělÍ  

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

9:30 – 11:00 Pondělní hrátky s dětmi - cvičení, 
tvoření, pohádky a hrátky kořeněné 
angličtinou 

15:00 – 17:00 maternité - kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu, laktační pora-
denství 

ÚteRÝ

8:00 – 12:00 Školka nanečisto - příprava dětí 
na „školkový režim“ pro přihlášené 
děti.  

8:30 – 9:30 angličtina pro dospělé - konverza-
ce. Hlídání dětí zajištěno.

stŘeDa

8:30 – 14:00 Nastávající maminky a mimin-
ka - volný prostor pro vzájemné 
sdílení nastávajících a novopečených 
maminek. Cvičení maminek s dětmi 
do 1 roku. Poradna psychomotoric-
kého vývoje a laktační poradna.

9:00 – 9:45 Broučci - cvičení pro maminky s dět-
mi od 6 měsíců, lektorka Nicole Lisá

10:00 – 10:45 svišti - cvičení pro maminky s chodí-
cími dětmi, lektorka Nicole Lisá

16:30 – 17:30 výtvarný kroužek pro děti od 3 do 
6 let

ČtvRteK

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

9:30 – 11:00 Waldorfská školička Walinka - 
setkávání dětí a rodičů se zájmem 
o waldorfskou pedagogiku. 
Prožívání přirozeného rytmu roku 
v divadýlkách  a tvoření, povídání 
o waldorfu. Vhodné pro  děti od 0 
do 4 let. Vede Petra Němečková 
Stypová. Cena 50 Kč.

9:30 – 10:30 cvičení tai-Či - lektorka Naďa 
Čichovská

13:30 – 16:00 Hudební stavebnice (Building Blocks 
of Music) s Drážou (klavír) pro 
přihlášené pokračující žáky

16:00 – 16:40 cvrčci muzikanti - noví žáčci

16:45 – 17:30 cvrčci muzikanti - pokračující žáci

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

zveme vás na tradiční 

váNoČNÍ tRHY
Pěší zóna v Trutnově

od 6. 12. do 24. 12. 2014

Informace:  
Věra Šiková, tel.: 603 498 319

10:00 – 10:30 zpívání s Drážou - písničky, první 
zkušenost s hudebním nástrojem 
a tanečky

13:30 – 14:15 Hudební stavebnice - pokračující 
14:20 Hudební stavebnice - individuální 

lekce dle domluvy
Připravili jsme pro vás:
•	 NoviNKa - Pondělní hrátky – cvičení, tvoření, po-

hádky a hrátky kořeněné angličtinou. Pro rodiče 
s dětmi od 1 roku, lektorka Petra Richterová.

•  Kurzy pro těhotné a ženy po porodu – Maternité 
– připravili jsme pro vás předporodní kurz, který 
se skládá ze šesti dvouhodinových lekcí, kterými 
vás provede registrovaná porodní asistentka a re-
gistrovaná dětská sestra. Lekce probíhají formou 
diskuze  a  názorných  ukázek.  Navštívit  můžete 
celý  kurz  nebo  pouze  jednotlivé  lekce.  Těšíme 
se na setkání s vámi. Každé pondělí od 15 do 17 
hod.
Více  informací  na:  e-mail:  maternite@seznam.
cz, tel.: 732 466 160, www.maternite.jecool.net

•	 Školka nanečisto – přijímáme nové zájemce 
do školky. Individuální  příprava  dětí  na  režim 
v MŠ, každé úterý od 8 do 12 hod.

•	 angličtina pro rodiče – každé úterý
•	 Francouzština pro rodiče – každou středu
•	 Kurz znakové řeči – 1. 12. 2014 od 9:30 do 11:30 

hod.  Více  informací  sdělí  lektorka  Lenka  Bitt-
nerová  na  e-mailu:  znakovani@seznam.cz,  tel. 
608 161 634.

•	 aDveNtNÍ věNce z pedigu a proutí – 1. 12. 2014 
od 9 do 11 hod. Lektorka Martina Poliaková.

•	 zdravý životní styl – 4. 12. 2014 od 9 do 11 hod. 
Přednáška o předcházení nemocem vyváženou 
stravou a o léčivém účinku koření. Na setkání se 
těší Zuzana Řepáková.

•	 zpíváme s mikulášem – 5. 12. 2014 od 9:30 hod. 
Zpívání, tvoření a setkání s Mikulášem. Závazné 
přihlášky v MC.

•	 adventní tvoření –  každý  čtvrtek  od  9  do  11 
hod. tvořivé dílny pro rodiče

•	 BoBŘi – od ledna 2015 připravujeme cvičení pro 
děti (bez rodičů) od 3 do 6 let. Každé úterý od 16 
do 17 hod. Lektorka Ing. Bc. Monika Bobrová. 

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

ochutnávka vína 
z Kutné Hory
Ve  středu  5.  11.  proběhla  další  zajímavá  akce 
mezi  trutnovskými  vozíčkáři.  Pozvání  přijal 
p. Stanislav Rudolfský, vinař Vinných sklepů Kut-
ná Hora, a přivezl s sebou několik vzorků vína 
na ochutnání. Degustace získala na zajímavosti, 
když se p. Rudolfský rozpovídal o filosofii vína. 
Kutnohorská  vína  patří  do  kategorie  BIO,  ale 
jak p. Rudolfský upozornil, toto označení lze vi-
dět i jako zavádějící. Prostě vinaři v Kutné Hoře 
se snaží jen vyrábět víno dle našich předků, kdy 
ještě svět nebyl ve vleku používání chemie v ze-
mědělství.  Jen  trochu  tuto  situaci  komplikuje 
ekonomika.  Pokud  se  nějaký  zemědělec  snaží 
pěstovat něco bez chemie, tak stejně musí i hle-
dět na to, co mu přinese prodej. 
Mezi vozíčkáři a jejich přáteli bylo vnímatelné, 
že ví, o čem p. Rudolfský mluví. A to je velmi po-
zitivní. Vždyť názory i tělesně postižených by se 
měly brát trochu vážně, pokud se projevuje zá-
jem o zachování přírody pro další generace. Jak 
by vinaři mohli pěstovat kvalitnější víno, pokud 
by chemicky ničili nejen půdní základy.
P.  Rudolfskému  členové  Klubu  vozíčkářů  tím-
to posílají velký dík za zajímavou i podnětnou 
přednášku a samozřejmě za báječná vína.

Jan Roček

PoHotovost – 
stomatoloGie
sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hod. 
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:

6. 12. a 7. 12. – MUDr. Rudolf Dušánek, Klad-
ská 466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
13. 12. a 14. 12. –  denTu  s.r.o.,  Horská  634, 
Trutnov, tel.: 608 191 099
20. 12. a 21. 12.  –  Centrum  zdravých  zubů 
s.r.o., Dr. Hejny 133, Úpice, tel.: 602 623 210
24. 12.  –  MUDr.  Vladimír  Hrudík,  Žižkova 
239/16, Trutnov, tel.: 499 817 592
25. 12.  –  MUDr.  Petra  Pilcová,  Krakonošovo 
náměstí 127, Trutnov, tel.: 491 617 006
26. 12. – MUDr. Eva Davidová, Sokolská 238, 
Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 735 314
27. 12. a 28. 12. – MUDr. Ladislava Rudolfová, 
Havlíčkova 8/113, Trutnov, tel.: 499 811 550
Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 

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

pokračování >>

v současné době město trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů

Na základě usnesení Rady města v Trutnově ze 
dne  20.  10.  2014  zveřejňujeme  záměr  města 
pronajmout byty:

trutnov – Palackého čp. 80
/objekt na st. p. 171 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře - 
kuchyň  12,32  m2,  1.  pokoj  17,36  m2,  2.  pokoj 
15,05  m2,  3.  pokoj  14,19  m2,  koupelna  +  WC 
4,20 m2 a předsíň 9,10 m2, standardní byt, čís-
lo bytu 1, 4. podlaží. Topení etážové plynové. 
V bytě je plynový kotel, sporák a měřiče SV.
Orientační výše zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, SV 100 Kč/osoba dle 
dohody,  osvětlení  25  Kč/osoba,  ostatní  služ-
by 20 Kč/osoba,  komín 30 Kč/průduch, odpad 
40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu.

minimální měsíční nájemné: 4 066 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
2. 12. 2014 v 8.00 hod. přímo na místě.

trutnov – lípová čp. 95
 /objekt na st. p. 848 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Horní Předměstí/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře - 
kuchyň  22,50  m2,  1.  pokoj  24,20  m2,  2.  pokoj 
29,10 m2, WC 1,96 m2, koupelna 3,80 m2, před-
síň 8,00 m2 a komora 1,38 m2,  standardní byt, 
číslo bytu 4, 2. podlaží. Topení etážové plyno-
vé. V bytě je sporák kombi, plynový kotel, ku-
chyňská linka a vodoměr SV.
Orientační výše zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40 Kč/oso-
ba, SV 100 Kč/osoba dle dohody, domovní od-
pad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, ostatní 
služby 30 Kč/osoba a komín 40 Kč/průduch. 

minimální měsíční nájemné: 5 023 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
2. 12. 2014 v 8.20 hod. přímo na místě.

Byty  se budou pronajímat na dobu  neurčitou 
na  základě  výběrového  řízení,  kde  se  bude 
nabízet  výše  měsíčního  nájemného  a  zároveň 
délka  prvního  platebního  období  nájemného 
minimálně  6  měsíců.  Bude  se  posuzovat  výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti na-
bídek  se bude posuzovat  i délka prvního pla-
tebního období nájemného.

Žádosti je možné podat do 5. 12. 2014 do 12.00 
hod. veřejné otvírání obálek 8. 12. 2014 v 8.00 
hod., malý sál měÚ trutnov.

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

 Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města 

ozNámeNÍ
Zastupitelstvo  města  v  Trutnově  na  zasedání 
dne 29. 9. 2014 přijalo usnesení:

* č. 2014-190/4, kterým schválilo záměr a zve-
řejnění  záměru  prodeje  věci  nemovité  -  po-

Ve  2.  NP  je  půdní  prostor  a  jedna  obsazená 
bytová  jednotka  o  velikosti  2+1  (146,28  m2). 
Na st. p. č. 5/2 se nachází dřevěná kolna, která 
je součástí prodeje. Součástí prodeje  je poze-
mek p. p. 1976 o výměře 293 m2 (parkoviště). 
K pozemku st. p. č. 5/2 a p. p. č. 1976 je zřízeno 
věcné břemeno za účelem přístupu k nemovi-
tostem,  spočívající  v  právu  chůze  a  jízdy  bez 
práva parkování. 
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní  je  složení kauce ve výši 50 000,- Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č.  účtu  6015-124601/0100,  variabilní  symbol 
3629465,  konst.  symbol  0558.  Do  zprávy  pro 
příjemce  uveďte  své  jméno  a  příjmení,  příp. 
název právnické osoby.
Nabídky  označené  „NeotvÍRat“  s  heslem 
„HoRsKá 65“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na  adresu  MěÚ  Trutnov,  INFORECEPCE,  pan 
Šmída,  Slovanské  nám.  165,  Trutnov,  541  16, 
nejpozději do 8. 12. 2014 do 12:00 hod. 
Otevírání  obálek  s  nabídkami  se  bude  konat 
dne 9. 12. 2014 v 8:05 hod. v malém sále Měst-
ského  úřadu  v  Trutnově.  Zájemci  mohou  být 
přítomni. Na požádání bude zájemcům umož-
něna  prohlídka  objektu  po  předchozí  telefo-
nické domluvě.

Náležitosti nabídek:
Nabídka musí být písemná, v zalepené obálce 
s vyznačeným heslem a musí obsahovat:
- jméno a příjmení žadatele, datum narození, 
adresu trvalého pobytu v souladu s údaji v ob-
čanském průkazu, podpis žadatele (v případě 
manželů  údaje  a  podpisy  obou),  u  právnické 
osoby  její  přesnou  identifikaci  s  přiloženou 
kopií  živnostenského  listu,  příp.  kopií  výpisu 
z obchodního rejstříku,
–  číslo bankovního účtu žadatele pro vrácení 

kauce,
–  telefonický kontakt,
–  výši nabízené kupní ceny a způsob její úhra-

dy,
–  předpokládaný účel využití objektu,
–  kopii dokladu o zaplacení kauce v požado-

vané výši. 

* č. 2014-197/4, kterým schválilo záměr prode-
je věci nemovité - pozemku označeného jako 
st. p. 3672 o výměře 481 m², jehož součástí je 
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 367 v k. ú. 
a  obci  Trutnov,  v  rozsahu  znaleckého  posud-
ku ze dne 23. 5. 2014. Nebudou se aplikovat 
Zásady pro prodej ..., nebude poskytnuta 20% 
sleva ze sjednané ceny, nebudou upřednostně-
ni nájemci. 

věc nemovitá: Polská čp. 367
Pozemek označený jako st. p. č. 3672 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 481 m2, včet-
ně všech součástí, které tvoří: budova čp. 367 
–  stavba  občanského  vybavení,  v  obci  a  k.ú. 
Trutnov, v části obce Dolní Předměstí
Úvodní cena pro jednání je 10 380 000 Kč.
Součástí st. p. č. 3672 je stavba. Jedná se o že-
lezobetonovou  montovanou  stavbu  nepra-
videlného  tvaru  s  plochou  střechou.  Má  čtyři 
nadzemní  podlaží  a  je  podsklepená.  Objekt 

zemku  označeného  jako  st.  p.  197  o  výměře 
739 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 
OZ  stavba  čp.  187,  občanská  vybavenost,  vše 
v obci Trutnov, k. ú. Horní Staré Město, v roz-
sahu znaleckého posudku ze dne 6. 11. 2013. 
Nebudou  se  aplikovat  Zásady  pro  prodej  ..., 
nebude  poskytnuta  20%  sleva  ze  sjednané 
ceny, nebudou upřednostněni nájemci.

věc nemovitá: budova čp. 187  
v ul. Horská
Pozemek označený  jako  st. p.  č. 197 o výmě-
ře  739  m2,  včetně  všech  součástí,  které  tvoří: 
budova  čp.  187  –  občanská  vybavenost,  vše 
v  k.ú.  a  části  obce  Horní  Staré  Město,  v  obci 
Trutnov
Úvodní cena pro jednání je 4 500 000 Kč.
Součástí pozemku st. p.  č. 197  je budova ob-
čanské  vybavenosti  (restaurace  u  Machače). 
Jedná se o třípodlažní zděný nebytový objekt, 
který je částečně podsklepen, má dvě nadzem-
ní podlaží a půdu. V domě je celkem šest neby-
tových prostor, z toho tři jsou volné.
Podmínkou  účasti  zájemce  v  nabídkovém  ří-
zení  je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č.  účtu  6015-124601/0100,  variabilní  symbol 
3629470,  konst.  symbol  0558.  Do  zprávy  pro 
příjemce  uveďte  své  jméno  a  příjmení,  příp. 
název právnické osoby.
Nabídky  označené  „NeotvÍRat“  s  heslem 
„HoRsKá 187“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na  adresu  MěÚ  Trutnov,  INFORECEPCE,  pan 
Šmída, Slovanské náměstí 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 8. 12. 2014 do 12:00 hod. 
Otevírání  obálek  s  nabídkami  se  bude  konat 
dne 9. 12. 2014 v 8:00 hod. v malém sále Měst-
ského  úřadu  v  Trutnově.  Zájemci  mohou  být 
přítomni.

* č. 2014-191/4, kterým schválilo záměr a zve-
řejnění záměru prodeje věci nemovité - pozem-
ku označeného jako st. p. 5/2 o výměře 661 m², 
jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stav-
ba čp. 65, bytový dům, a pozemku p. p. 1976, 
ostatní komunikace, o výměře 661 m², včetně 
příslušenství pozemku – st. p. 5/2 ve smyslu ust. 
§ 510 a § 512 OZ (dřevěné kolny na pozemku 
st. p. 5/2), vše v obci Trutnov, v k. ú. Horní Sta-
ré  Město,  v  rozsahu  znaleckého  posudku  ze 
dne 7. 11. 2013. Nebudou se aplikovat Zásady 
pro  prodej  ...,  nebude  poskytnuta  20%  sleva 
ze sjednané ceny, nebudou upřednostněni ná-
jemci.

věc nemovitá: budova čp. 65 Horská
Pozemek  označený  jako  st.  p.  č.  5/2  o  výmě-
ře  661  m2,  včetně  všech  součástí,  které  tvoří: 
budova čp. 65 – bytový dům, p. p. č. 1976 o vý-
měře 293 m2 - ostatní komunikace,  vše  v k.ú. 
a části obce Horní Staré Město, v obci Trutnov
Úvodní cena pro jednání je 2 250 000 Kč.
Součástí  pozemku  st.  p.  č.  5/2  je  budova  čp. 
65. Jedná se o třípodlažní objekt, který je čás-
tečně  podsklepen,  má  jedno  nadzemní  pod-
laží  a  podlaží  s  půdním  prostorem.  V  1.  NP 
jsou  tři  volné  nebytové  prostory  (prodejny). 
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o výměře 680 m2 v obci a k.ú. Trutnov, v části 
obce Střední Předměstí
Úvodní cena pro jednání je 3 800 000 Kč.
Součástí st. p. č. 536 je stavba. Jedná se o více-
účelovou budovu, která je částečně podsklepe-
na, má dvě nadzemní podlaží a půdní prostory. 
V  1.  PP  je  restaurace  se  zázemím,  v  1.  NP  se 
nachází kanceláře a sál se šatnami a sociálním 
zařízením. Ve 2. NP se nachází bytová jednotka 
o vel. 2+1 a kancelář se zázemím. Objekt je na-
pojen na el. proud, veřejný vodovod, veřejnou 
kanalizaci a horkovod.
Podmínkou  účasti  zájemce  v  nabídkovém  ří-
zení  je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č.  účtu  6015-124601/0100,  variabilní  symbol 
3629480,  konst.  symbol  0558.  Do  zprávy  pro 
příjemce  uveďte  své  jméno  a  příjmení,  příp. 
název právnické osoby.
Nabídky  označené  „Neotvírat!“ s  heslem 
„Na Nivách 57“  zasílejte  v  uzavřených  obál-
kách  na  adresu  MěÚ  Trutnov,  INFORECEP-
CE,  pan  Šmída,  Slovanské  nám.  165,  Trutnov, 
541 16, nejpozději do 5. 1. 2015 do 12:00 hod. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a před-
pokládaný způsob využití objektu. K nabídce je 
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude 
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě 
složena, nebude brán zřetel.
otevírání obálek  s  nabídkami  se  bude  konat 
dne 6. 1. 2015 v 8:05 hod. v malém sále v su-
terénu  Městského  úřadu  v  Trutnově.  Zájemci 
mohou být přítomni.

K  záměru  je  také  možno  podat  připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpozději 
však do doby možnosti podání nabídky.
Bližší informace poskytuje odbor rozvoje a ma-
jetku  města  Městského  úřadu  Trutnov  ve  IV. 
patře,  kancelář  č.  408,  telefon  499  803  281, 
499 803 279.
O způsobu prodeje a konečném schválení pro-
deje  rozhoduje  zastupitelstvo  města.  Město 
Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje 
odstoupit či změnit podmínky. 

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

dříve sloužil jako projekční středisko Stavopro-
jekt. Objekt je napojen na el. energii, telefon, 
internet,  vzduchotechniku,  dálkové  ústřední 
vytápění  a  TUV, požární  vodovod a na  veřej-
nou  kanalizační  a  vodovodní  síť.  Nebytový 
prostor je obsazen nájemcem s nájemní smlou-
vou na dobu neurčitou (střední odborná škola) 
s  jednoroční  výpovědní  lhůtou.  Přilehlé  po-
zemky budou prodány samostatně.
Podmínkou  účasti  zájemce  v  nabídkovém  ří-
zení  je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č.  účtu  6015-124601/0100,  variabilní  symbol 
3629479,  konst.  symbol  0558.  Do  zprávy  pro 
příjemce  uveďte  své  jméno  a  příjmení,  příp. 
název právnické osoby.
Nabídky  označené  „Neotvírat!“ s  heslem 
„Polská 367“  zasílejte  v  uzavřených  obálkách 
na  adresu  MěÚ  Trutnov,  INFORECEPCE,  pan 
Šmída,  Slovanské  nám.  165,  Trutnov,  541  16, 
nejpozději do 5. 1. 2015 do 12:00 hod. Nabíd-
ky  lze  podat  i  osobně.  V  nabídce  uveďte  na-
vrhovanou cenu, způsob její úhrady a předpo-
kládaný způsob využití objektu. K nabídce  je 
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude 
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě 
složena, nebude brán zřetel.
otevírání obálek  s  nabídkami  se  bude  konat 
dne 6. 1. 2015 v 8:00 hod. v malém sále v su-
terénu  Městského  úřadu  v  Trutnově.  Zájemci 
mohou být přítomni.

* č. 2014-193/4, kterým schválilo záměr prode-
je nemovité věci - pozemku označeného jako 
st.  p.  536  -  zastavěná  plocha  a  nádvoří  o  vý-
měře 649 m²,  jehož součástí  je ve smyslu ust. 
§ 506 OZ stavba občanské vybavenosti čp. 57, 
a pozemku označeného jako p. p. 251/1 - trva-
lý travní porost o výměře 680 m², v k. ú. a obci 
Trutnov. Nebudou se aplikovat Zásady pro pro-
dej  ..., nebude poskytnuta 20% sleva ze sjed-
nané ceny, nebudou upřednostněni nájemci. 

věc nemovitá: Na Nivách čp. 57
pozemek označený  jako  st.  p.  č.  536  –  zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 649 m2, včet-
ně všech součástí, které tvoří: budova čp. 57 – 
stavba občanského vybavení, pozemek p. p. č. 
251/1 – zem. půdní fond - trvalý travní porost, 

Přijímáme návrhy 
na udělení Kulturní ceny 
města a sportovních cen 
města za rok 2014
Jako  každoročně  vyzývá  město  Trutnov  příz-
nivce  kultury  v  Trutnově  a  okolí,  aby  na  MěÚ 
v Trutnově písemně oznámili jména jednotlivců 
nebo kolektivů, kteří významně přispěli ke kul-
turnímu životu ve městě v roce 2014 nebo měs-
tu  přinášejí  trvalé  hodnoty  v  oblasti  umění, 
zájmové umělecké činnosti, případně v dalších 
kulturně-společenských aktivitách. 
Kulturní  cenu  může  získat  jednotlivec  nebo 
kolektiv, cena může být udělena rovněž in me-
moriam.
Návrh na udělení kulturní ceny může podat fyzic-
ká osoba, která dosáhla věku 18 let a je ve městě 
Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na úze-
mí města Trutnova vlastní nemovitost, nebo práv-
nická osoba se sídlem ve městě Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
–  jméno a bydliště kandidáta,
–  kulturní oblast,
–  konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení 

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

Příznivci sportu mohou písemně oznámit jména 
těch sportovců, sportovních kolektivů, trenérů, 
cvičitelů i rozhodčích, kteří se v roce 2014 nej-
více  přičinili  v  oblasti  rozvoje  sportu  a  tělový-
chovy se záměrem trvale podporovat sportovní 
dění ve městě.
Návrh  na  udělení  sportovní  ceny  může  podat 
fyzická  osoba,  která  dosáhla  věku  18  let  a  je 
ve městě Trutnově hlášena k  trvalému pobytu 
nebo na území města Trutnova vlastní nemovi-
tost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě 
Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
–  jméno a bydliště kandidáta,
–  sportovní oblast,
–  konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení 

přínosu pro město,
–  jméno, bydliště a podpis navrhovatele. 
Návrhy je možno podat písemně do 31.1. 2015 
na podatelnu měÚ v trutnově.

Statut  kulturní  ceny  města  Trutnova  a  Statut 
sportovních  cen  města  Trutnova  najdete  v  pl-
ném znění 
na:  http://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/rady-
statuty-zasady

-rl-

v pondělí 8. prosince 2014 od 14:00 do 17:30 
hodin se ve všech prostorách Gymnázia trut-
nov (Jiráskovo náměstí 325) koná 

DeN  
otevŘeNÝcH  
DveŘÍ.
Uchazeči i jejich zákonní zástupci mají pří-
ležitost prohlédnout si prostory gymnázia, 
zhlédnout ukázky z výuky, získat informač-
ní  materiály  o  škole  a  pohovořit  si  s  uči-
teli  i  vedením  školy  o  možnostech  studia 
na trutnovském gymnáziu.
Srdečně vás zveme!

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

Zprávy Z měSta

máte chuť udělat něco 
pro stromy ve svém 
okolí? 
I když někteří na výše položenou otázku již 
reagovali, přesto ji opakujeme. Máte-li tedy 
chuť,  navrhněte  svého  kandidáta  do  měst-
ské  ankety  Strom  Trutnova  2015.  Vítěz  se 
zúčastní celostátní ankety Strom roku 2015, 
kterou každoročně pořádá Nadace Partner-
ství.   Náš  (Váš)  strom bude bojovat  jednak 
o  finanční podporu nejenom pro  sebe, ale 
pro celou městskou zeleň. Navíc by se v pří-
padě svého vítězství dostal do mezinárodní 
ankety Evropský strom roku.

Nominovat strom je velmi jednoduché. Stačí 
poslat  zajímavý  příběh  stromu  –  například 
pověst,  zápisky  z  kroniky  nebo  jen  vlastní 
vyprávění.  Přiložte  také  fotografie  (nebo 
obrázky)  a  základní  informace  o  stromu 
(druh, stáří, obvod, lokalita, GPS apod.). Na-
pište  také,  jak  byste  doporučovali  případ-
nou odměnu využít. Podrobnosti a inspiraci 
můžete nalézt na www.stromroku.cz. 
Přihlášku pošlete do 31. ledna 2015 elektro-
nicky na nydrlova.hana@trutnov.cz nebo poš-
tou na adresu TIC Trutnov, Krakonošovo nám. 
72, 541 01 Trutnov, nebo ji tamtéž doneste. 
Těšíme se na Vaše návrhy.

Ing. Veronika Svobodová, MěÚ Trutnov
Ing. Hana Nýdrlová, TIC Trutnov
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Poznáváme slovensko
V úterý 4.  listopadu  se žáci Mateřské  školy, 
Základní školy a Praktické školy, Trutnov vy-
dali  vlakem  do  družební  Speciální  základní 
školy  v  Senici.  Po dlouhé  cestě nás  v odpo-
ledních hodinách uvítal na vlakovém nádra-
ží v Senici ředitel tamní školy pan Mgr. Oto 
Mareček.
Po ubytování jsme se šli projít do centra měs-
ta Senice. Druhý den dopoledne jsme tvořili 
v dílničkách výrobky s podzimní  tematikou, 
poté nás na městském úřadě přivítal a záro-
veň provedl zástupce primátora pan Mgr. Pe-
ter Hutta. Následovala návštěva sousedního 
města Skalice, kde jsme si prohlédli památky, 
významné budovy a návštívili výrobnu pravé-
ho skalického trdelníku. Třetí den jsme vyces-
tovali do hlavního města Slovenské republi-
ky  Bratislavy.  Po  procházce  po  starobylém 
mostě  SNP  jsme  pokračovali  rychlovýtahem 
na vyhlídku, odkud byl krásný výhled na da-
leké okolí. Prošli jsme si starou část Bratisla-
vy, došli k prezidentskému paláci, kde  jsme 
mohli zhlédnout odjezd zahraniční návštěvy 
a hradní stráž v akci. Čtvrtý den již byl určen 
k návratu do naší vlasti. I přes zpoždění a vý-
luky  vlaků  jsme  se  všichni  vrátili  domů plni 
dojmů a  zážitků a už  teď  se  těšíme na  slo-
venské  kamarády,  kteří  za  námi  přijedou 
na podzim roku 2015.
Velký dík patří pedagogům a jejich žákům ze 
senické školy za velmi pestrý program, který 
pro nás připravili. Dále bychom chtěli podě-
kovat  městu  Trutnov  za  finanční  příspěvek 
na dopravu.

Markéta Flečková, Jiří Teichmann 

adaptační kurzy na 
trutnovské průmyslovce jsou 
bezesporu dobrou investicí
Žáci  prvních  ročníků  učebních  a  studijních 
oborů a  jejich  třídní učitelé  ze Střední prů-
myslové školy, Trutnov, Školní 101, se na pře-
lomu října a listopadu zúčastnili adaptačních 
kurzů. Tyto akce umožňují navázat a násled-
ně upevnit kladné vztahy mezi  žáky a  tříd-
ním učitelem v rámci třídy. Adaptační pobyty 
umožňují vytvořit přátelské klima v  třídním 
kolektivu, mají primárně preventivní význam 
a jsou bezesporu dobrou investicí pro školu 
jako celek.
Garant  adaptačních  kurzů,  Mgr.  Petr  Ka-
rajanis,  DiS.,  vybral  tábor  Janovičky,  který 
najdeme v turisticky atraktivní lokalitě chrá-
něné krajinné oblasti Broumovsko. V areálu 
tábora  je  možno  připravit  pro  žáky  i  třídní 
učitele aktivity, které  jim umožňují nenásil-
nou formou poznat jeden druhého. V rámci 
pobytů  žáci  navíc  soutěžili  v  „Adaptačním 
víceboji“, během kterého plnili řadu doved-
nostních  i  vědomostních  úkolů.  Večerní  čas 
byl  tradičně  vyplněn  promítáním  fotografií 
z  dopoledních  a  odpoledních  aktivit  nebo 
opékáním uzenin na  táborovém ohni dopl-
něným o hru na kytaru.
Upřímně  si  přeji,  aby  žáky  i  třídní  učitele 
prvních  ročníků  adaptační  kurzy  nastarto-
valy k vzájemné spolupráci, která bude trvat 
po celou dobu studia. Pevně věřím, že nasto-
lená pozitivní atmosféra a přátelské vztahy 
umožní žákům i pedagogům dosáhnout vy-
tyčených cílů v rámci výchovně vzdělávacího 
procesu.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Ve druhém říjnovém týdnu již pošesté zamířila 
skupina  studentů  Gymnázia  Trutnov  se  svými 
pedagogy  do  anglického  Liverpoolu  v  rámci 
týdenních  výměnných  pobytů,  na  nichž  spolu-
pracujeme  se  střední  školou  Litherland  High 
School. 

Pro  Trutnováky  byl  připraven  bohatý  program 
jak přímo ve škole, tak i v Liverpoolu a jeho oko-
lí. Naši žáci  se například utkali  s  těmi místními 
v  košíkové,  navštívili  některé  jazykové  hodiny 
nebo upekli pod profesionálním vedením typic-
ké anglické pečivo, které v minulosti přikusovaly 
dámy k čaji o páté. V samotném Liverpoolu jsme 
si nemohli nechat ujít návštěvu Mathew Street, 
kde začínala svou kariéru skupina Beatles, pan-
ského sídla Croxteth Hall, fotbalového stadionu 
FC Liverpool na Anfield Road ani středu města, 
kde  se  organicky  snoubí  stará  industriální  ar-
chitektura  s  tou  ultramoderní.  I  místní  muzea, 
v  nichž  jsme  si  mohli  udělat  plastický  obrázek 
o vývoji námořního přístavu i o nelehké historii 
města, v nás zanechala hluboký dojem. Duchov-
ní stránku místního života nám připomněla pro-
hlídka katolické a protestantské katedrály, kte-
ré leží nedaleko od sebe a symbolicky propojují 
dva odlišné náboženské světy. Jiný protestantský 
kostel, který před úplným zchátráním zachráni-
la  úprava  na  prostor  s  horolezeckými  stěnami, 
nám  poskytl  překvapivé  sportovní  vyžití.  Těla 
jsme si protáhli i při bowlingu nebo při dalších 
toulkách městem, z nichž nejromantičtější byla 
procházka po pláži Crosby Beach za odlivu. Zde 
jsme obdivovali neobvyklé sochařské dílo Anto-
nyho Gormleyho s názvem Jiné místo. Jedná se 
o sto litinových postav v životní velikosti, které 
jsou  rozmístěny  po  tříkilometrové  délce  pláže 
a všechny hledí jedním směrem.

studenti gymnázia opět v liverpoolu

vánoce na kopci 
aneb Rozjímání pod vánočním 
stromkem

základní škola v Domcích vás  opět  zve 
28.11. 2014 v 17.00 hod. před naši školu.

Zazpívejme  koledy  a  vychutnejme  si  vá-
noční atmosféru.

Čeká na Vás občerstvení, prodej vánočních 
výrobků a ohňostroj.
Krásné vánoční svátky!

Po  pěti  dnech  pobytu  nastal  čas  loučení.  Stu-
denti  si  vyměnili  dárky  a  často  i  adresy  a  náš 
autobus zamířil do Londýna. Hlavní město jsme 
ve  svém  programu  vynechat  nemohli.  Devíti-
hodinová  „okružní  chůze“  po  nejslavnějších 
místech londýnské minulosti i současnosti stála 
za  to,  i  když  jsme  se mnohdy museli prodírat 
nekonečným davem turistů. 
Největší  zkušeností  se  pro  naše  studenty  stal 
především  pobyt  v  hostitelských  rodinách, 
i  když občas museli bojovat  s místním dialek-
tem,  jemuž  nebylo  snadné  rozumět.  Zároveň 
poznali životní styl, zvyklosti i stravovací návy-
ky místních obyvatel a uvědomili  si  rozdílnost 
i  podobnost  každodenního  života  v  cizí  zemi 
a  u  nás.  Vstřebali  tak  daleko  více  informací 
a  vjemů,  než  by  se  jim  podařilo  v  desítkách 
hodin běžné výuky. To jednoznačně potvrzuje 
ničím  nenahraditelný  smysl  takových  výměn, 
které  nejsou  pouze  turistickou  prohlídkou 
místních památek a výkladních skříní, ale sku-
tečným kontaktem s anglickou realitou. Vedou 
i k poznání, co vše se můžeme od jiných kultur 
naučit, ale také co se jiné kultury mohou naučit 
od nás.  Je  to  škola úcty k odlišnostem  i  škola 
hrdosti na svou vlastní školu i zemi.
Za možnost toto vše poznat je potřeba poděko-
vat především Mgr. Petře Pitašové, která stála 
u zrodu projektu a po deset let jej úspěšně or-
ganizovala. Chceme proto i nadále vzájemnou 
spolupráci rozvíjet, neboť její jazykový i vzdělá-
vací přínos a potenciál je nesporný a každoroč-
ně se setkává s velkým zájmem studentů.

PhDr. Luděk Hašek
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Lesy a parky Trutnov, s.r.o., oznamují, že

Prodej vánočních 
stromků

se uskuteční ve dnech 3. – 21. 12. 2014.

Prodej bude probíhat v sídle společnosti
v Úpické ulici č. p. 469 v Trutnově

v pracovních dnech od 9 do 17 hodin,
o víkendech od 9 do 14 hodin.

Bližší informace  
na tel. 499 813 352, 603 332 210.

eleKtRiKáŘ 
- novinka ve vzdělávací nabídce sPŠ trutnov

Střední průmyslová škola, Trutnov, Školní 101, 
je  státní  střední  škola.  Vzdělávací  nabídka 
zahrnuje  čtyřleté  studijní  obory  zakončené 
maturitní zkouškou, tříleté učební obory pro 
získání výučního listu a dvouleté denní nástav-
bové studium pro absolventy učebních oborů 
pro získání maturitního vysvědčení.
Nový  školní  rok  2015/2016  bude  ve  znamení 
novinky ve vzdělávací nabídce školy - stávající 
obory Elektrikář - slaboproud a Elektrikář - sil-
noproud  budou  nahrazeny  oborem  jedním, 
nazvaným obecně  - elektrikář. Obsahová ná-
plň obou dříve nabízených oborů zůstane za-
chována v oboru novém. A  co nás k  tomuto 
sloučení  vedlo?  Vytvoření  „univerzálnějšího“ 
absolventa,  jenž  získá  teoretické  i  praktické 
poznatky jak z oblasti slaboproud, tak i silno-
proud. To znamená širší vědomostní i praktic-
ký základ, přičemž specializaci může absolvent 

rozvíjet na základě svého zájmu v dalším stu-
diu nebo v pracovním uplatnění. V  současné 
době v průmyslové praxi již totiž není rozlišení 
elektrikáře na slaboproud a silnoproud téměř 
patrné.  S  rozvojem  elektroniky  se  totiž  oba 
obory čím dál více prolínají. Elektrikáři  silno-
proudaři  dnes  běžně  instalují  zabezpečovací 
systémy i systémy domovních zvonků s kame-
rou a displejem či satelitní systémy - a zde je 
ve  větší  míře  zastoupena  právě  slaboproudá 
elektronika. A naopak elektronici dnes v praxi 
běžně  instalují  či  opravují  domovní  světelné 
a zásuvkové obvody. Absolvent tohoto slouče-
ného oboru Elektrikář bude ze školy teoretic-
ky i prakticky připraven na možnosti uplatně-
ní jak v oblasti slaboproudu, tak v silnoproudu 
a záleží pouze na něm,  jaké odborné oblasti 
bude po ukončení studia dále rozvíjet.

Dny otevřených dveří 
na České lesnické 
akademii v trutnově
Zájemci o studium na ČLA se mohou dozvě-
dět potřebné informace na dnech otevřených 
dveří, které se konají:   

v pátek 5. 12. 2014 od 13 do 15 hodin
v pátek 16. 1. 2015 od 13 do 15 hodin

Po  předchozí  telefonické  dohodě  na  čísle 
499 811 413 lze navštívit školu přímo.

Naše obory nabízíme
v trutnově:
– lesnictví
– ekologie a životní prostředí

ve svobodě nad Úpou:
– mechanizace a služby
– lesní mechanizátor 

Přijímáme chlapce a dívky, kteří mají ukonče-
né základní vzdělání. Většina našich absolven-
tů nastupuje do zaměstnání či studuje na vy-
sokých školách, případně pokračuje ve studiu 
na  tříleté  Vyšší  odborné  škole  lesnické  také 
na ČLA v Trutnově. Absolventi s maturitou stu-
dují i na pomaturitní nástavbě na harvestory. 
Zvýšený zájem o studium umožnil  i otevření 
dálkového studia lesnictví na střední škole.
Ubytování a stravování je pro studenty zajiš-
těno  v  budově  domova  mládeže  a  v  kvalit-
ních jídelnách v areálech školy.
Praktickou výuku zajišťuje akademie na svém 
školním  polesí,  které  má  zázemí  v  Horním 
Starém Městě, a to včetně nové budovy Cent-
ra odborného vzdělávání v lesnictví.
Škola se stará o odbornou i sportovní zájmo-
vou  činnost  v  různých  kroužcích,  například 
trubačském, sokolnickém, včelařském, hoke-
jovém či vábičském. Hubertské zábavy a ma-
turitní  plesy  školy  jsou  v  Trutnově  proslulé 
výbornou  organizací,  bohatou  tombolou 
a skvělou výzdobou.
Lesnická  škola  byla  vždy  známá  svými  me-
zinárodními  kontakty  a  akcemi.  V  poslední 
době  se  navíc  povedlo  navázat  osobní  kon-
takty  s  univerzitou  v  mongolském  Darcha-
nu.  V  uplynulém  školním  roce  se  odborné 
exkurze,  učební  praxe  a  sportovní  kurzy 
uskutečnily v Litvě a Polsku, Irsku, ve Francii, 
Finsku a na Korsice. Česká lesnická akademie 
je školou, která si zachovává své tradice a je 
místem, kde se naprosté většině studentů líbí 
a dobře žije.
V  příštím  roce  si  škola  připomíná  už  70  let 
od svého založení. I v dalších letech bude po-
třeba pečovat o naše lesy a chránit přírodu! 
Proto se k nám přijďte podívat, budete srdeč-
ně vítáni!

Česká lesnická akademie Trutnov
www.clatrutnov.cz

most k životu, o.p.s.
vzdělávací centrum trutnov
Šikmá ul. 300

v prosinci 2014 vás zveme na semináře:

● Krizová intervence s ohledem na bio-psy-
cho-sociálně-spirituální stabilitu klienta

Termín: 3. 12. 2014, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most  k  životu,  o.p.s.,  cena  850  Kč/osoba 
a den

● Problematika zpětné vazby v sociálních 
službách

akreditace MPSV
Termín: 9. 12. 2014, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most  k  životu,  o.p.s.,  cena  850  Kč/osoba 
a den

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

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

vánoční setkání
Vážení rodiče a děti, srdečně vás zveme dne 
11. 12. 2014 na den otevřených dveří do zá-
kladní školy, trutnov, v Domcích 488.

V době od 14 do 17 hodin vás žáci provedou 
školou a můžete  si  společně vyrobit vánoční 
dekoraci  nebo  přáníčko.  Ve  škole  vás  čeká 
i zajímavá procházka kolem celého toku Úpy. 

Na setkání se těší pracovníci školy

silvestr na Dolcích
Koncem roku přichází čas na posezení s rodi-
nou a přáteli, firemní večírky a bujaré silves-
trovské oslavy!
V  Restauraci  Dolce  každoročně  slavíme  pří-
chod nového roku a nejinak tomu bude i le-
tos. Vstupné 799 Kč. Cena zahrnuje: welcome 
drink,  hudební  produkci,  karaoke,  bohatý 
raut po celý večer, ohňostroj a k půlnočnímu 
přípitku  lahvičku sektu. Začátek v 19 hodin. 
Rezervace  na  tel.  774  233  342.  Jste  srdečně 
zváni! www.camp-dolce.cz
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mateřský klub 
ŽelviČKa,
při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2
www.zelvicka.webnode.cz

PRaviDelNÝ PRovoz v mK ŽelviČKa
Pondělí 
9 - 15 h volná herna, 10 - 11:30 h manipula-
ce s miminky a malými dětmi – na objednání, 
16:30 - 18 h jóga – pro pokročilé
Úterý
9 - 15 h volná herna, 9 h cvičení rodičů s dět-
mi 1 - 1,5 roku – Kulihrášci, 10 h cvičení rodičů 
s dětmi 4 měsíce - 1 rok – Klubíčka
středa
9 - 15 h volná herna, 9 h cvičení rodičů s dět-
mi 1,5 - 2 roky – Kulihrášci II, 10 h cvičení ro-
dičů s dětmi 2 - 3 roky – Rarášci
Čtvrtek
9  -  15  h  volná  herna,  10  h  strollering  –  cvi-
čení pro maminky za přítomnosti jejich dětí, 
10:30 h poradna psychomotorického vývoje – 
na objednání
Pátek
9 - 15 h volná herna,10 h dílnička 

JeDNoRázovÉ aKce:
2. 12. oDPoleDNÍ HeRNa s PoHáDKou - her-
ny otevřeny od 9 do 18 h, pohádka od 17 h
4. 12. miKuláŠsKá NaDÍlKa v ŽelviČce 
-  od  16  h.  Pouze  pro  předem  přihlášené  - 
do 1. 12. kvůli zajištění balíčků
4. 12. FotoGRaFováNÍ oD PRoFesioNála 
-  od 16 h
4. 12. ŠátKováNÍ v ŽelviČce aNeB Noste 
svÉ Děti sPRávNě - 9 h
-  kurz správných manipulačních postupů při 

uvazování dětí od 0 do 3 let
-  pokud máte - děti i šátky s sebou
7. 12. PŘeDváNoČNÍ cviČeNÍ - od 10 h
-  tradiční  předvánoční  cvičení  společné  pro 

všechny skupinky
12. 12. vYPouŠtěNÍ BaloNKŮ JeŽÍŠKovi - 
od 14:30 h (před I. stupněm ZŠ Mládežnická)
-  celorepubliková akce pod taktovkou rádia 

Impuls
-  od  14:30  program  s  vyhlášením  výsledků 

VÝTVARNÉ  SOUTĚŽE,  krátké  předvánoční 
vystoupení dětí I. stupně

-  vypuštění balónků v 15:15 h (balónek s přá-
níčkem dostanete od nás na místě)

2. 12. DeN otevŘeNÝcH DveŘÍ
-  prostory celé školy ZŠ Mládežnická budou 

otevřeny včetně Želvičky
-  výtvarná  dílna  HvězDiČKY z KoRálKŮ 

v prostoru MK Želvička
22. 12. - 2. 1. BuDe ŽelviČKa uzavŘeNa - 
vánoční prázdniny

Po novém roce se na Vás budeme těšit opět 
od 5. 1. 2015. 
Podrobné informace k připravovaným akcím 
najdete  na  stránkách  www.zelvicka.webno-
de.cz. Všechny aktivity MK Želvička jsou pří-
stupné široké veřejnosti!

Lenka Kuchařová, DiS.

trutnovský spolek Do tance!
zve k návštěvě 1. trutnovské večerní tančír-
ny na akci maŠKaRNÍ taNČÍRNa.
Vezměte  škrabošku  a  úsměv a  přijďte  si  za-
tančit  s  přáteli  do  trutnovské  tančírny  v  so-
botu  29.11.  2014  od  18  hodin.  Tělocvična 
Střední zdravotnické školy, Procházkova 303, 
Trutnov. Vstupné 50 Kč. Informace na: www.
trutancirna.cz, trutancirna@seznam.cz.

základní škola pro žáky se specifickými 
poruchami učení,trutnov 3, voletiny 1
V rámci projektu „Nové technologie ve výuce“ 
uspořádala naše škola pro žáky 5. – 9. ročníku 
exkurzi do Německa. Hlavním cílem byla dvě 
muzea  automobilů,  a  to  Audi  v  Ingolstadtu 
a BMW v Mnichově. 

V  „Audi  Museum  Mobile“  si  žáci  prohlédli 
motocykly a také historické vozy, závodní auta 
a dokonce i formule. Další muzeum, které jsme 
navštívili,  se nacházelo nedaleko Olympijské-
ho parku v Mnichově. Pavilon muzea připomí-
ná uzávěr benzínové nádrže, uvnitř jsme měli 
možnost  prohlédnout  si  historii  vývoje  auto-
mobilů BMW, tedy jak veterány, tak současné 

Pozvánka na dny 
otevřených dveří 
na voŠz a szŠ trutnov
v pátek 5. 12. 2014 od 15 do 18 h. vás srdečně 
zveme na tradiční Den otevřených dveří. Rádi 
vás přivítáme na půdě naší školy. Budete mít 
možnost si prohlédnout si všechny prostory – 
učebny i zázemí pro studenty. K dispozici vám 
bude učitelský sbor i žáci denního studia obo-
rů ZL a ZA. K dispozici budou i studentky obo-
ru VOŠ. Pokud  se vám tento  termín nehodí, 
máte  možnost  k  nám  zavítat  ještě  v sobotu 
10. 1. 2015 od 9 do 12 h. Těšíme se na vás!

modely, a také vizi budoucnosti na silnicích. 
Nedaleko  od  muzea  se  nachází  moderní  bu-
dova BMW Welt. V hlavním pavilonu  jsme si 
vyzkoušeli,  jak  se  sedí  v  jednotlivých  typech 
těchto automobilů.
Kromě návštěvy těchto zajímavých muzeí si ni-
kdo z nás nenechal ujít krásný výhled z Olym-
pijské věže, která se tyčí do výše 290 m. 
Při  cestě  jsme  se  ještě  zastavili  na  císařském 
hradě Norimberk, který je spojen s velkou po-
stavou českých dějin, Karlem IV. Také jsme se 
prošli po anglickém parku u barokního zámku 
Nymphenburg, který bývá nazýván „bavorský-
mi Versailles“.
Za tyto dva dny jsme prožili mnoho zajímavé-
ho a poučného. Celá exkurze se žákům líbila.

Mgr. Dana Vondráčková,  
Mgr. Stanislava Tejchmanová

Den otevřených dveří 
na zŠ Komenského
Dospělí i děti, zveme vás 16. prosince 2014 mezi 
14.30 a 17.30 hod. do Základní  školy Komen-
ského v Trutnově na DeN otevŘeNÝcH DveŘÍ. 
Budeme  společně  s  vámi  vyrábět,  dovádět 
nebo  procházet  navoněnou  a  vyzdobenou 
školou. Na závěr připravujeme vánoční vystou-
pení a ochutnávku laskomin ze školní jídelny. 
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termín: 28. listopadu - 14. prosince 2014
 denně 10.00 - 17.00 hod.
místo: stará radnice, 
 Krakonošovo náměstí, trutnov
Než se v devatenáctém století v českých ze-
mích rozšířil zvyk strojení stromečku, již dáv-
no zde byl jiný vánoční zvyk – stavění bet-
lému. Na něj si z dětství vzpomínáme jako 
na jeden z nejvýraznějších okamžiků Vánoc. 
Dříve byl adventní kalendář plný svátků, li-
dových zvyků a obyčejů. Mnohé z nich však 
upadají v zapomnění, a to je důvod, proč je 
chceme  návštěvníkům  připomenout.  Stalo 
se milou  tradicí  zapůjčit betlémy a každo-
ročně  se najde mnoho majitelů ochotných 
podělit se tak o svůj betlém se širokou ve-
řejností.  Středisko  volného  času,  Trutnov 
vystavovalo  betlémy  poprvé  v  roce  2007 
v prostoru uzlové železniční stanice Trutnov 
a k vidění bylo přibližně padesát převážně 

papírových  betlémů.  V  průběhu  let  došlo 
k  několika  podstatným  změnám.  Napří-
klad šťastnou volbou bylo umístnit výstavu 
do  prostor  Staré  radnice.  Minulý  rok  jsme 
vystavovali  téměř  dvojnásobek  exponátů, 
na které se přišlo podívat přes tři tisíce ná-
vštěvníků, z toho padesát dětských kolekti-
vů z mateřských, základních i středních škol. 
Na letošní výstavu,  již osmou v pořadí, vás 

srdečně  zveme.  Těšit  se  můžete  například 
na pohyblivý betlém Trutnova od Miroslava 
Králíka, který jsme již vystavovali a který se 
těšil velkému zájmu hlavně malých návštěv-
níků. Každoročně se snažíme přijít s něčím 
novým, oslovit nové tvůrce a sběratele. Pro-
to  letos  poprvé  vystavíme  velký  skleněný 
betlém vyrobený dnes již zaniklou tradiční 
výrobou železnobrodských hutních figurek. 
Další techniku zaniklou a znovu objevenou 
představuje  výroba  figurek  z  kukuřičné-
ho  šustí.  Jana  Jarkovská  se  tomu  naučila 
od svého dědečka a ve své současné tvorbě 
stále vychází z lidové tvořivosti našich před-
ků.  Z  kukuřičného  šustí  vytvořila  soubor 
nazvaný Rok na vsi. Rozhodli  jsme se  tuto 
poutavou scenérii vystavit, protože obsahu-
je také betlém s darovníky a připomíná výše 
zmíněné lidové zvyky a obyčeje. Výtvarník, 
malíř,  grafik  a  keramik  František  Juračka 
má svůj ateliér v Holicích. Je autorem drob-
ných  plastik,  keramických  děl,  grafických 
návrhů i kreseb. Některé z jeho půvabných 
bílých,  kobaltově  modrých  a  zlacených 
plastik  se  sakrální  tematikou  máme  mož-
nost  vystavovat.  František  Juračka  vytvořil 
také  velký  mechanický  keramický  betlém. 
Za tímto světovým unikátem se můžete vy-
pravit  do  Hradce  Králové,  kde  je  vystaven 
na  diecézi  Církve  československé  husitské. 
Malíř, kreslíř a etnograf Josef Korejz-Blatin-
ský se věnoval českému, moravskému a slo-
venskému folkloru. V tužkových záznamech 
a kolorovaných kresbách zachycoval oblast 
Orlických hor i krajinné kompozice vzdále-
nějších  regionů.  Že  byl  také  zručným  řez-
bářem,  dokazuje  kolorovaná  dřevořezba 
betlémského motivu, kterou nám zapůjčilo 
Třebechovické muzeum betlémů. 
Ani  letos  nebude  na  trutnovském  Krako-
nošově  náměstí  chybět  betlém  zhotovený 
podle  předlohy  mistra  Škopka.  Stávající 
množství postav  letos doplňuje další nová 
figura. Uhodnete, o kterou se  jedná? Svůj 
tip  můžete  odevzdat  na  výstavě  betlémů 
v prostorách Staré radnice.

Právě ukončenou sezónu uzavřeli Rytíři Trut-
nov mnoha úspěchy. Mezi ty nejvýznamněj-
ší  patří  například  vítězství  v  České  slowpi-
tchové  lize,  4.  místo  na  Open  Mistrovství 
ČR  ve  Slowpitch  pro  rok  2014  a  také  start 
ve  své  historicky  první  mezinárodní  soutě-
ži  evropském  Supercupu.  V  mládežnických 
kategoriích  obhajovali  Rytíři  Trutnov  titul 
mistrů ČR v T-ballové extralize, který získali 
v letech 2012 a 2013, letos se jim to bohužel 
nepodařilo.  Přesto  je  třetí  místo  ve  finále 
extraligy úspěchem. Výsledky potvrdily ně-
kolikaletou  pečlivou  přípravu  a  tvrdé  tré-
ninky,  kterými  si  hráči  prošli.  I  v  letošním 
školním  roce  Rytíři  Trutnov  zahájili  svou 
činnost a začali se připravovat na start zim-
ní  sezóny  a  také  na  tu  další  v  roce  2015. 
Oproti  minulému  roku  se  povedlo  navýšit 

členskou základnu od nejmenších po ty nej-
starší. Čeká je tedy další práce, připravovat 
ke hře nové kvalitní hráče a zároveň zlep-
šovat dovednosti a kondici těch stávajících. 
Od jara do podzimu trénují v Ballparku Red 
Field  na  Kryblici.  Toto  hřiště  prošlo  za  po-
sledních pár let velkými změnami a další se 
samozřejmě  plánují.  Nápadů  na  rozšíření 
hřiště je mnoho. Například další tréninkové 
prostory pro nácvik odpalů a nadhozů, ale 
také rozšíření zázemí pro diváky a samotné 
hráče.  V  zimních  měsících  se  Rytíři  věnují 
tréninku ve sportovní hale ZŠ R. Frimla. Zde 
se uskuteční i několik víkendových turnajů. 
Doufejme, že se „našim“ podaří prodloužit 
sérii  úspěchů  a  objevit  i  další  talentované 
hráče pro reprezentaci ČR v mezinárodních 
soutěžích.

výstava betlémů

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

Baseball
Rytíři trutnov

StřediSko volného čaSu, trutnov
informuje
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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.  Zaregis-
trujte se na stránkách www.sportoviste-trut-
nov.cz a odebírejte newsletter. 

trutnov v 19. století

Rok  1809  byl  v  době  válek  s  Napoleonem 
pro Rakousko osudný. Mezi vojsky Napoleo-
na,  který  se  v  roce 1804 prohlásil dědičným 
francouzským císařem, a Františkem I., který 
přijal  v  tomto  roce  také  titul  císaře,  se  roz-
poutala válka. V ní Rakušané sice přechodně 
v květnu u Aspern zvítězili, ale už v červenci 
bitva u Wagramu (severovýchodně od Vídně) 
rozhodla válku pro Francouze. Obě střetnutí 
probíhala v krajině kolem Vídně, na tzv. Mo-
ravském poli, památném místě českých dějin 

pohledy do minuloSti
nek byla  jejich  jediným označením kokarda, 
růžice se stuhou o velikosti jablka, upevněná 
jako odznak na klobouku nebo čepici ve tva-
ru  lodičky.  Podle  tehdejších  francouzských 
zvyklostí byli vybaveni lžící, spíše naběračkou, 
kterou si jídlo nabírali přímo z kotle. Posměš-
ně  bývali  označováni  jako  „lžícová  garda“. 
Uvedení  dobrovolníci  však  velkou  posilou 
nebyli, pro boj nebyli vycvičeni a chyběla jim 
pořádná výzbroj. Využíváni byli většinou jen 
pro strážní službu nebo jako hlídky v posád-
kových městech.
O  potřebnou  reformu  rakouské  armády  se 
pokoušel  už  od  počátku  19.  století  arcivé-
voda  Karel  přes  nevoli  svého  bratra  císaře 
Františka. V roce 1802 byla snížena vojenská 
služba na 10 let u pěchoty, 12 let u jezdectva 
a 14 u dělostřelectva a ženistů. Karel prosadil 
i  generální  pardon  pro  desertéry,  omezení 
tělesných  trestů  v  armádě  a  zlepšení  mate-
riálního postavení vysloužilých vojáků. Toho 
se dožil  i otec  trutnovského básníka Horna. 
V  roce  1807  prosazoval  Karel  výcvik  střílení 
do  terčů  a  manipulaci  s  puškou  v  pohybu. 
Velkého uznání se však arcivévoda nedočkal. 
Po porážce Rakušanů v roce 1809 musel od-
stoupit a už nikdy mu nebylo císařem svěřeno 
vyšší vojenské velení. 

Antonín Just

změny v provozu krytého bazénu:

den
datum

důvod změny 
provozních hodin

čas určený pro 
veřejnost – bazény

čas určený pro veřejnost 
sauny, fitness, solárium

Pátek
28. 11. 2014 RESCUE 2014 5.45–17.00 19.00–20.00 beze změn

Sobota
29. 11. 2014 RESCUE 2014 11.00–20.00 

dětský bazén od 14.00 beze změn

Sobota
13. 12. 2014 MČR žactva ZAVŘENO beze změn

Neděle
14. 12. 2014 MČR žactva 14.00–18.00 beze změn

Pondělí
22. 12. 2014 Vánoční prázdniny

5.45–13.00 
13.00–14.00 důchodci  
14.00–20.00
Aquaerobik není

beze změn

Úterý  
23. 12. 2014 Vánoční prázdniny 5.45–21.00 beze změn

Středa  
24. 12. 2014 Štědrý den 10.00–14.00 10.00–14.00

Čtvrtek
25. 12. 2014 1. svátek vánoční 9.00–21.00 beze změn

Pátek 
26. 12. 2014 2. svátek vánoční 9.00–21.00 beze změn

Sobota
27. 12. 2014 Vánoční prázdniny 10.00–20.00 beze změn

Pondělí
29. 12. 2014 Vánoční prázdniny

5.45–13.00 
(8.00–10.00 4 dráhy obsazeny)
13.00–14.00 důchodci
14.00–20.00
(17.00–19.00 2 dráhy obsazeny)
Aquaerobik není

beze změn

Úterý 
30. 12. 2014 Vánoční prázdniny

5.45–21.00
(8.00–10.00 4 dráhy obsazeny)
(17.00–19.00 2 dráhy obsazeny)

beze změn

Středa
31. 12. 2014 Silvestr 10.00–14.00 10.00–14.00

Čtvrtek
1. 1. 2015 Vánoční prázdniny 14.00–21.00

(17.00–19.00 4 dráhy obsazeny) 14.00–21.00

Pátek 
2. 1. 2015 Vánoční prázdniny

5.45–21.00
(8.00–10.00 4 dráhy obsazeny)
(17.00–19.00 2 dráhy obsazeny)

beze změn

*** stálá provozní doba na: http://sportoviste-trutnov.cz/pages/plavecky-bazen#c

–  26.  8.  1278  tu  padl  u  Suchých  Krut  v  boji 
s Rudolfem Habsburským český král Přemysl 
Otakar II. 
Mírem ve Vídni (14. 10.) muselo Rakousko slo-
žit válečnou náhradu 85 milionů franků, snížit 
početní stav armády na 150 tisíc vojáků a ztrá-
tou území na Balkáně se stalo vnitrozemským 
státem. Rakouská armáda čítala v této době 
na  120  tisíc  vojáků,  vedených  arcivévodou 
Karlem. Jižní armádě velel arcivévoda Johan, 
armádě v Haliči proti Polsku a Sasku, spojen-
cům Napoleona, arcikníže Ferdinand. Tu ještě 
tenkrát posílilo 35 tisíc dobrovolníků ve věku 
18 až 45  let na  výzvu vyhlášené zeměbrany. 
Každý z nich dostával zálohu 15 zlatých a slib 
existenčního  zajištění  po  válce.  Řádní  odve-
denci do armády brali tenkrát zálohu 35 zla-
tých,  pokud  sloužili  u  pěchoty,  a  29  zlatých 
za službu u jezdectva. 
Výběr  přihlášených  dobrovolníků  probíhal 
zvláštním způsobem – losováním bílých a čer-
ných  kuliček.  Kdo  si  vytáhl  černou,  musel 
narukovat. Tito dobrovolníci pak sloužili  jen 
v  občanském  oblečení  –  neměli  žádné  uni-
formy. A jaké zbraně měli? Pušku zavěšenou 
křížem na řemeni, šavli a patrontašku. Nave-

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

Více informací o provozu krytého bazénu nalez-
nete na www.sportoviste-trutnov.cz
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Karpatský  pohár  se  bude  konat  i  příští  rok, 
a to v ČR. Pořadatelem bude Federace české-
ho silového trojboje a v kandidatuře měst  je 
i Trutnov. Takže držme palce, ať se věc podaří.

JuDo 

Judo - samurajská katana turnov iii. kolo
Úspěch mladých judistů ve 3. kole Samurajské 
katany – 9 cenných medailí
Netradičně v neděli 2. 11. se konalo poslední 
kolo Samurajské katany v Turnově. Na soutěži  
startovalo přibližně 190 závodníků a závod-
nic z 15 oddílů. Z oddílu LOKO Trutnov úspěš-
ně bojovalo 12 dětí.  Po  skončení  závodů  se 
rozdávaly poháry pro nejlepší tři týmy. Bohu-
žel jsme neobhájili 3. místo z minulého roku.  
Samurajskou  katanu  a  velký  putovní  pohár 
vyhrálo  družstvo  domácích  TSC  TURNOV. 
Výsledky:
mini mláďata u9:
1. místo – Robin Fürbacher, 3. místo – Vojtěch 
Knap (2 zápasy/0 vítězství)
starší mláďata u11:
1.  místo  –  Radek  Gottwald  (5/5),  2.  místo  – 
Michal  Imerlišvili  (5/4),  2.  místo  –  David  Šo-
pinec (5/4), 3. místo – Jan Knap (4/3), 5.  - 6. 
místo – Šimon Brezáni  (3/1), Martin Jedlička 
– bez umístění
mladší žáci u13:
1. místo – Vojtěch Vach (2/2), 3. místo – Jan 
Lisý (5/3), 3. místo – Matěj Krčmář (5/3), 5. - 6. 
místo – Petr Joudal (4/2)

PlaváNÍ 

trutnovští plavci „motýlkáři“ byli skvělí 
v Polsku 
Na mezinárodních závodech v polské Wroc-
lawi se skvěle prezentovali plavci TJ Loko FM 
Servis.  Vybojovali  celkem  18  cenných  kovů, 
z toho bylo osm vítězství a do sbírky přidali 
po pěti druhých a třetích místech. Ve výbor-
ném  světle  se  představila  především  repre-
zentantka Klára Šimánová, která všechny své 

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

oRieNtaČNÍ BěH

Poslední kufr orientačních běžců
Poslední  kufr  aneb  tradiční  rozloučení  ori-
entačních  běžců  s  letošní  sezónou  proběhlo 
v sobotu 8. listopadu v Hostinném. Pro skoro 
60 zájemců, nejen z řad členské základny, ale 
i rodičů dětí a dalších zájemců, byl připraven 
závod v  centru města. Tratě závodu postavil 
Jan  Bendák,  tvořily  jej  dva  sprintové  okru-
hy.  Jeden  kratší,  postavený  přímo  v  městské 
zástavbě,  a  druhý  delší,  převážně  v  parcích. 
Na tratě vyrazilo přes 50 závodníků. Celkové 
pořadí bylo dáno součtem časů z obou okru-
hů. Vítězem  tohoto oddílového klání  se  stal 
Pavel  Petržela.  Na druhém místě  skončil  Ra-
dek Lazák, třetí nejlepší čas měla Tereza Ko-
deričová. Ta však porušila pravidla, když razila 
jednu z kontrol skrz plot a musela být diskvali-
fikována. Na třetí příčku se tak posunula Jana 
Ulahelová. Více o oddílu orientačního běhu se 
dočtete na: http://www.ltu-ob.cz/ 

aiKiDo

F. Noel v Praze
O víkendu 17. až 19. října se v Praze pod zášti-
tou České federace aikido konal seminář aiki-
do pod vedením pana Francka Noela (7. Dan, 
Francie).  Jednalo  se  navíc  o  výroční  seminář, 
protože pan Franck Noel do České  republiky 
jezdí  již  20  let.  Celého  semináře  se  účastni-
la  více  než  stovka  nejen  domácích  aikidoků, 
včetně skupiny z trutnovského oddílu, ale také 
z dalších evropských zemí – Německa, Polska, 
Rakouska,  Francie  a  Švédska.  Více  informací 
naleznete rovněž na www.cfai.cz nebo https://
www.facebook.com/CeskaFederaceAikido

Předvánoční seminář
V letošním roce oslavil oddíl aikido 20. výro-
čí  svého vzniku pod hlavičkou TJ  Lokomoti-
va  Trutnov.  Při  této  příležitosti  se  v  sobotu 
6.  prosince  uskuteční  v  trutnovském  dojo 
předvánoční  seminář  aikido,  který  povede 
pan  Ondřej  Malina  (5.  Dan).  Všichni  příz-
nivci  toho  bojového  umění  jsou  vřele  zváni 
na  trutnovské  tatami.  Více  informací  nalez-
nete  na  http://lokotrutnov.cz/oddily/aikido 
nebo na http://www.cfai.cz/aikido-seminare.

PoWeRliFtiNG

Powerlifting trutnov - Nové evropské rekor-
dy patří do trutnova
Ve dnech 24. – 26. října proběhla ve sloven-
ském  městě  Bardejov  mezinárodní  soutěž 
v  silovém  trojboji  Karpatský  pohár.  Soutěže 
se účastnili závodníci z 8 zemí Evropy a za TJ 
Powerlifting Trutnov nastoupil do klání Libor 
Hurdálek. Měsíc po absolvovaném MS v Ar-
gentině tak Libor nastoupil k další významné 
soutěži. Na přípravu zbýval pouhý týden, pře-
sto Libor obstál na výbornou. Ve své katego-
rii masters 60 – 64 let do 100 kg získal první 
místo  s  výkony:  dřep  280,5 kg,  bench  press 
160 kg,  mrtvý  tah  222,5 kg  a  total  662,5 kg. 
V  absolutním  pořadí  mužů  nad  40  let  bez 
rozdílu  vah  pak  Libor  obsadil  rovněž  první 
příčku.  Největším  úspěchem  jsou  však  dva 
nové  evropské  rekordy,  které  Libor  vytvořil 
ve dřepu (280,5 kg) a totalu (662,5 kg).

čtyři  starty  proměnila  ve  vítězství  (50  a  100 
metrů motýl a 200 VZ a PZ). Po soustředění 
SCM si společně s Klárou výborně vedla také 
Karolína  Šolínová,  která  zvítězila  v  závodě 
na 200 VZ a třikrát obsadila stříbrnou příčku. 
Vítězství  v  závodě  na  motýlkářské  stovce  si 
také připsal Jakub Pásler. Znakařskou stovku 
vyhrála Dominika Brádlová,  která byla  ještě 
třetí  na  50 m  kraul.  Dvoustovku  polohově 
ovládl Matyáš Nývlt, jenž přidal ještě stříbro 
a bronz. Bronzové medaile vylovili také Filip 
Vlček v novém oddílovém rekordu jedenácti-
letých na 100 metrů znak (1:17,82) a Michae-
la Kosinková (200 VZ). V nabité polské konku-
renci se neztratily ani štafety na 4 x 50 metrů. 
Chlapci (Vlček, Hlavsa, Nývlt, Pásler) dohmátli 
stříbrní, děvčata (Malíková, Kraková, Brádlo-
vá, Šolínová) bronzová.

muaY-tHai

HiGHlaNDeRs na semináři s Nathan cor-
bettem

30.  10.  2014  se  v  tělocvičně  TKBC  Praha 
ve  spolupráci  s  C.M.T.A.  konal  seminář  s  le-
gendárním bojovníkem Muay-Thai Nathanem 
Corbettem.  Bojovníci  z  oddílu  Highlanders 
Jakub Klauda, Ondřej Marvan a Matěj Trčka 
si seminář zpestřili ještě sparingy v Hanuman 
Gymu,  kde  se  potkali  s  bojovníky  z  celé  re-
publiky. Následovala soukromá hodina s iko-
nou Muay-Thai Petrem Macháčkem. Příprava 
na zápasy se nepodceňuje.
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře 
přes most a doprava), tel.: 603 872 653
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Nabídka psů z útulku
10-098. pes, kříženec, stáří cca 8 let
10-102. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
13-077. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
13-108. pes, kříženec, stáří cca 5 let
14-007. pes, kříž. labrador, černý, stáří 

cca 6 let
14-065. pes, kříženec bišonek stáří  

cca 6 let
14-073. pes, kříženec kokr, stáří cca 8 let
14-084. pes, kříženec, stáří cca 5 let
14-088. fena, kříženec NO, stáří  

cca 2 roky
14-089. pes, kříženec, stáří cca 5 let
14-096. pes, kříž. yorkšír , stáří cca 3 roky
14-100. fena, kříž. jezevčík, stáří cca 10 let
14-105. pes, kříž. teriér, stáří cca 1 rok
14-109. fena, kříženec, stáří cca 10 let
14-112. pes, kříženec, stáří cca 7 let
14-114. pes, kříženec, stáří cca 2 roky

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 Ko-
merční banky v trutnově.

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombi-
novanou  vakcinací,  odčerveni  a  prohlédnuti 
veterinárním  lékařem.  Noví  majitelé  po  za-
placení  poplatku  500 Kč  dostanou  i  očkova-
cí  průkaz  a  jsou  po  dobu  tří  let  osvobozeni 
od placení poplatku ze psa. V případě naleze-
ní opuštěného nebo zatoulaného psa na úze-
mí  města  Trutnova  můžete  kdykoliv  zavo-
lat  Městskou  policii  Trutnov,  tel.  156  nebo 
499 813 064, která se o psa postará. 
Od 1. 1. 2013 můžeme (v případě volné kapa-
city) fungovat i jako hotel pro psy. 
Děkujeme všem dárcům, kteří nám přispívají 
na péči o pejsky, ať již hotovostí na náš účet, 
či krmením nebo pamlsky přímo v útulku.

Jiří Hejna, odbor životního prostředí

nabídka opuŠtěných pSů

trutnovský dráček - 
2. ročník turnaje karate 
pro děti 
Druhý ročník turnaje karate pro děti do 15 let 
pořádal  náš  klub  v  sobotu  1.  listopadu  2014 
ve sportovní hale ZŠ Mládežnická v Trutnově.

Turnaje se zúčastnilo rekordních 220 závodní-
ků z 23 klubů z celé ČR. Soutěžilo se tradičně 
v kata (sestavy jednotlivců), kata team (sestavy 
týmů – 3 závodníků současně) a kumite (spor-
tovní zápas) v celkem 55 kategoriích. Katego-
rie byly připraveny tak, že kategorie u dětí byly 
rozděleny na úplné začátečníky, držitele 8. a 7. 
kyu (bílých a žlutých pásků), kteří soutěžili jen 
mezi  sebou,  a  pak  ještě  na  kategorie  OPEN, 
kde mohli soutěžit znovu, ale tentokrát i s je-
jich vyspělejšími soupeři s vyšším STV (od 6. kyu 
výše, tj. od zeleného pásku). Kategorie doros-
tenců a dorostenek pak byly pouze společné.

Turnaj  splnil  svůj  účel,  tj.  dát  možnost  mla-
dým  a  především  začínajícím  závodníkům  se 
tzv.  „vyzávodit“,  aby  byli  schopní  zapojit  se 
do soutěží na republikové úrovni, odkud se již 
postupuje na mistrovství ČR mládeže.
Poděkování patří všem, kteří se podíleli na pří-
pravě a na hladkém průběhu turnaje, který si 
již po druhém konání našel své příznivce, a za-
řadil se tak mezi turnaje karate, které mají své 
místo v kalendáři akcí Českého svazu karate.

výsledky závodníků z pořádajícího sKBu 
trutnov:
1. místo  Majera Dominik 
kumite dorostenci /14 - 15 let/ -63 kg
2. místo  Šípek Marek 
kata dorostenci /14 - 15 let/ 
2. místo  Šikola Ondřej 
kumite žáci /10 - 11 let/8. - 7. kyu/ -35 kg
2. místo  Šanda Jáchym 
kumite žáci /10 - 11 let/ -41 kg
3. místo  Lišková Anna 
kata žákyně /7 - 9 let/8. - 7. kyu
3. místo  Pirožková Michaela 
kata žákyně /12 - 13 let/8. - 7. kyu
3. místo  Krejčí Dominik 
kumite žáci /10 - 11 let/ +41 kg
3. místo  Šípek Marek 
kumite dorostenci /14 - 15 let/ -70 kg
3. místo  Šormová Pavla 
kumite dorostenky /14 - 15 let/ -55 kg

Tomáš Souček, předseda klubu a ředitel turnaje
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