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Město Trutnov do konce tohoto roku moder-
nizuje svůj kamerový systém a zároveň spouští 
nový projekt prevence kriminality. „Bezpečnost 
a kriminalita je jeden z faktorů, na který se 
v Trutnově dlouhodobě zaměřujeme, a daří se 
nám dosahovat skvělých výsledků. Novinky le-
tošního podzimu mají bezpečí obyvatel Trutno-
va ještě více upevnit,“ říká Ivan Adamec, staros-
ta Trutnova. Kamerový systém do konce roku 
posílí o čtyři digitální kamery a nový server pro 
úložiště dat. V rámci týmu Asistence prevence 
kriminality byla zřízena čtyři pracovní místa. 
Na posílení bezpečí mezi občany Trutnova ve-
dení města systematicky pracuje. Městský ka-
merový systém představuje pasivní část snižo-
vání kriminality. Modernizace zahrnuje posílení 
datového úložiště, ke kterému lze připojit až 
40 kamerových bodů. Data se na discích budou 
zálohovat dva týdny. Systém se také rozšiřuje 
o dva nové kamerové body. „Dohled nově po-
sílíme na Jiráskově náměstí a Lípovém náměs-
tí v Poříčí,“ vysvětluje Radek Svoboda, ředitel 
Městské policie Trutnov, který zároveň upozor-
ňuje na skutečnost, že i díky kamerám se počet 
trestných činů snížil. V roce 2014 kamerový sys-
tém pomohl odhalit celkem 125 událostí se zna-
ky protiprávního jednání. V letošním roce bylo 
dosud zaznamenáno 91 podobných událostí. 
Zřízení týmu asistentů prevence kriminality 
představuje naopak aktivní zapojení pracovníků 

v terénu. „V rámci projektu vznikla čtyři pracov-
ní místa, na jejichž financování se díky projek-
tům Evropských sociálních fondů zaměstnanosti 
podílí i Úřad práce Trutnov. Každý asistent je tak 
dotován 15 tisíci korunami měsíčně,“ říká Radek 
Svoboda. Pracovní náplní asistentů bude zejmé-
na využívání osobních a místních znalostí, a tak 
předcházení společensky nežádoucímu chová-
ní nebo narušování zásad občanského soužití. 
„Jedná se o mezistupeň mezi městskou policií 
a občany. Všichni noví asistenti jsou komunika-
tivní a zároveň dostatečně důrazní. V počáteč-
ních fázích projektu budou konkrétně dohlížet 
na veřejný pořádek u základních škol v ranních 
hodinách a po ukončení vyučování, kdy se nej-
více mohou objevovat problémy se šikanou. Zá-
roveň se budou starat o pořádek ve veřejných 
budovách na území města,“ doplňuje Ivan Ada-
mec, starosta Trutnova.    
Město Trutnov se snaží míru kriminality dlouho-
době snižovat, a to především díky strategické 
práci městské policie. „Otázka bezpečnosti pa-
tří mezi základní činnosti, které by města měla 
poskytovat svým občanů. Velmi úzce to totiž 
souvisí s kvalitou života a pocitem sounáležitos-
ti. Osobně jsem moc rád, že se nám to v Trut-
nově daří realizovat,“ uzavírá starosta Adamec.

Mgr. Michaela Dědková 
tisková mluvčí 

Přijímáme Návrhy 
Na uděleNí KulturNí 
ceNy města  
a sPortovNích ceN 
města za roK 2015

Jako každoročně vyzývá město Trutnov příz-
nivce kultury v Trutnově a okolí, aby na MěÚ  
Trutnov písemně oznámili jména jednotliv-
ců nebo kolektivů, kteří významně přispěli 
ke kulturnímu životu ve městě v roce 2015 
nebo městu 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 
memoriam.
Návrh na udělení kulturní ceny může podat 
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je 
ve městě Trutnově hlášena k trvalému po-
bytu nebo na území města Trutnova vlastní 
nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem 
ve městě Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- kulturní oblast,
-  konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení 

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

Příznivci sportu mohou písemně oznámit 
jména těch sportovců, sportovních kolektivů, 
trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se v roce 
2015 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu 
a tělovýchovy se záměrem trvale podporovat 
sportovní dění ve městě.
Návrh na udělení sportovní ceny může podat 
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je 
ve městě Trutnově hlášena k trvalému po-
bytu nebo na území města Trutnova vlastní 
nemovitost, 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. 
2016 na podatelnu MěÚ Trutnov.

Statut kulturní ceny města Trutnova a Sta-
tut sportovních cen města Trutnova najdete  
v plném znění 
na: http://www.trutnov.cz/mesto-trutnov/ra-
dy-statuty-zasady

-rl-

trutnov posiluje bezpečnost občanů 

městsKÝ Úřad trutNov uPozorŇuje
Od pátku 18. 12. 2015 od 12.00 hodin do čtvrt-
ka 31. 12. 2015 nebude v budově MěÚ Trutnov 
z důvodu modernizace v provozu výtah.

OMezeNí prOvOzu Na MěsTskéM 
Úřadě TruTNOv
Upozorňujeme tímto občany města Trutnova, 
že v měsíci prosinci dojde k omezení činnosti 
Městského úřadu Trutnov. 
ve středu 23. 12. a ve čtvrtek 31. 12. 2015 
bude městský úřad uzavřeN.
Aby bylo možné provést zúčtování veškerých 
finančních operací (správní poplatky, uhraze-
né pokuty atd.) ke konci roku, budou ve stře-
du 30. 12. 2015 poskytovány služby veřejnosti 
pouze do 14.00 hodin. V období svátků tak 
bude úřad pro veřejnost k dispozici v pondělí 

28. 12. 2015 od 8.00 h do 17.00 h a v úterý  
29. 12. 2015 od 8.00 h do 15.00 h. 

V době od 1. prosince do 22. prosince 2015 
budou v budově Městského úřadu Trutnov 
částečně za provozu prováděny staveb-
ní úpravy. Z toho důvodu budou ve dnech  
1. prosince, 11. prosince, 17. a 18. prosince 
uzavřeny pro veřejnost úseky matriky a evi-
dence obyvatel. Ve dnech 17. a 18. prosince 
bude uzavřen i úsek osobních dokladů.
Z důvodu přípravy nového informačního sys-
tému ze strany Ministerstva vnitra ČR bude 
ve dnech 28. až 30. prosince uzavřen úsek 
osobních dokladů.
Děkujeme za pochopení. 

-rl-
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prosinec 
dvůr králové nad Labem
18. 12. 2015 - vÁNOČNí TrHY 
www.hankuv-dum.cz 
29. 11. – 20. 12. 2015 - adveNTNí 
kONCerTY
8. cyklus koncertů duchovní hudby 
v královéhradeckých kostelích

Hradec králové 
12. 12. 2015 - CHrIsTMas NIGHT ruN 
HradeC krÁLOvé 
www.night-run.cz

Jaroměř
31. 12. 2015 - sILvesTrOvské sTříLeNí
Ochránci památek pevnosti Josefov-Ravelin 
No. XIV oslaví konec roku mohutnými 
salvami.
www.jaromer-josefov.cz

Chrudim 
13. 12. 2015 - sTříBrNÁ NeděLe v Muzeu 
Vánoční trhy, předvánoční atmosféra 
s koledami. Dárečky pro všechny.
www.chrudimdnes.cz

Nový Bydžov
5. 12. 2015 - MIkuLÁŠ Na rYNku 
www.novybydzov.cz

polička
8. 12. 2015, 19:00 h - „pOCTa MarTINŮ“  
/ 125 LeT Od NarOzeNí 
Ensemble Martinů & Jan Šťastný 
Slavnostní koncert - velký sál Tylova domu 
v Poličce

vysoké Mýto
20. 12. 2015 - vÁNOČNí kONCerT 
v BarOkNíM areÁLu Na vraCLavI  
& ŽIvÝ BeTLéM 
http://muzeum-myto.cz

více naleznete v kalendáriu na www.
vennamesta.cz

přeMÝŠLíTe  
O pěsTOuNské 
péČI?

KRáLOVSKá VěNNá MěSTA ZVOU

Mít domov a rodinu není vůbec žádnou sa-
mozřejmostí. Centrum náhradní rodinné péče 
DOMOV a RODINA (DAR) se spolupodílí na vy-
hledávání nových pěstounů, kteří můžou po-
skytnout bezpečnou a láskyplnou péči dětem, 
které by jinak skončily v ústavních zařízeních.  
„Pěstounská péče je vedle osvojení, pěstoun-
ské péče na přechodnou dobu, poručenství 
a péče jiné osoby jednou z hlavních forem 
náhradní rodinné péče. Počet zájemců o pěs-
tounskou péči je zatím ale bohužel výrazně 
nižší než počet dětí, které potřebují zajistit 
individuální náhradní rodinnou péči. Proto 
se snažíme najít nové zájemce o pěstounskou 
péči,“ řekl Ondřej Máslo, metodik centra.
pěstounská péče je určena dětem, které 
nemohou vyrůstat ve své biologické rodině, 
avšak nejsou právně volné k osvojení a ani 
nebyly přijaty do péče jiné fyzické osoby. 
Pěstounskou péči můžeme rozdělit na pěs-
tounskou péči dlouhodobou a pěstoun-
skou péči na přechodnou dobu. Vzhledem 
k náročnosti pěstounské péče mají pěstouni 
k ruce tzv. doprovázející organizaci (napří-
klad naši), která je jim nápomocná. Poskytu-
je jim odborné poradenství, zprostředková-
vá vzdělávání a setkávání pěstounů.
pěstounská péče dlouhodobá vzniká na zá-
kladě soudního rozhodnutí a může trvat 
různě dlouho. V podstatě tak dlouho, dokud 
se o dítě nemůžou znovu starat jeho rodiče. 
Většinou končí zletilostí dítěte. Pěstouni a děti 

v pěstounské péči mají nárok na podporu 
od státu, a to formou finančních příspěvků. 
Novinkou po přijetí novely zákona o sociál-
ně právní ochraně dětí je možnost umístění 
dítěte do pěstounské péče na přechodnou 
dobu. Cílem je poskytnout rodičům čas, aby 
si mohli upravit své poměry tak, aby byli 
znovu schopni převzít dítě do své péče, nebo 
se pro něj našla jiná vhodná stabilní rodina. 
Dítě se tak vyhne umístění do ústavních zaří-
zení. Pěstounská péče na přechodnou dobu 
může trvat nejdéle jeden rok. Pěstoun po-
bírá od státu finanční odměnu. Na oplátku 
stát očekává profesionální přístup pěstouna.
Centrum náhradní rodinné péče domov a ro-
dina vzniklo z iniciativy pěstounských rodin 
a pracovníků OSPOD regionu Vrchlabí. Působí 
v Libereckém a Královéhradeckém kraji s cen-
try v Semilech, Vrchlabí a Trutnově. „Naším 
cílem je dlouhodobá a účinná podpora ná-
hradní rodiny a dětí v pěstounské péči, které 
nemohou aktuálně nebo dlouhodobě vyrůstat 
ve vlastní rodině,“ řekl ředitel Lubomír Vlach.
Napadlo vás někdy stát se pěstounem? Ozvě-
te se, rádi vám poskytneme více informací.
Most ke vzdělání – Bridge to education, o.s.
Centrum náhradní rodinné péče domov 
a rodina 
Centra: Pražská 59, Trutnov; Pražská 1548, 
Vrchlabí; Dělnická 243, Semily
www.centrumdar.cz

MOsT k ŽIvOTu o.p.s. 
vzdělávací centrum - Trutnov, 
Šikmá ul. 300

V prosinci 2015 vás zveme 
na semináře:

základy zvládání konfliktů nejen 
v pracovním prostředí
akreditace Mpsv
Termín: 8. 12. 2015, 9 – 15 (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850 Kč/osoba

emoční inteligence – práce s emocemi
Termín: 15. 12. 2015, 9 – 15 (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850 Kč/osoba

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

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

prOdeJ  
vÁNOČNíCH  
sTrOMkŮ
se uskuteční ve dnech 
3. – 21. 12. 2015.
prodej bude probíhat v sídle společnosti
v Úpické ulici čp. 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.

vánoce na kopci aneb rozjímání 
pod vánočním stromkem
Základní škola V Domcích
vás opět zve 27. 11. 2015 v 17.00 hod. 
před naši školu.
Zazpívejme koledy a vychutnejme  
si vánoční atmosféru.
Čeká na vás občerstvení, prodej  
vánočních výrobků a ohňostroj.
Krásné vánoční svátky!

Možnost získání eurOkLíČe
Centrum pro integraci osob se zdravotním 
postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s., 
Trutnov, regionální pracoviště v Trutnově, 
vydává držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P, 
diabetikům, stomikům, onkologickým paci-
entům zdarma EUROKLÍČ.
Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou do-
stupnost veřejných sociálních a technických 
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svis-
lých a schodišťových plošin apod.) osazených 
jednotným Eurozámkem. Klíč lze použít 
v řadě míst nejen v ČR, ale i v zemích Evrop-
ské unie (např. na úřadech, nádražích, čerpa-
cích stanicích, v obchodních centrech apod.).  
Euroklíč je možno vyzvednout na CIOZP 
v Trutnově, Horská 5/1, 3. poschodí, č. dv. 
440 (v budově bývalého OÚ naproti au-
tobusovému nádraží), tel.: 499 813 032,  
e-mail: trutnov@czphk.cz .
Výdejní hodiny Euroklíčů:
Po a St     8.00 – 12.00     13.00 – 17.00 hod.
Út a Čt     8.00 – 12.00     13.00 – 16.00 hod.
Pá             8.00 – 12.00     13.00 – 14.00 hod. 

Věra Stasiňková                                                                                                                
vedoucí CIOZP Trutnov
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SPOLeČeNSKá RubRIKA

Mateřské centrum karOlínka

Matriční události v říjnu 2015

Narozené děti
V říjnu se v trutnovské porodnici narodilo cel-
kem 42 dětí, z toho 16 chlapců a 26 děvčat. 
Z celkového počtu narozených je 12 občánků 
města Trutnova, 6 chlapců a 6 dívek.

uzavřené sňatky
V měsíci říjnu uzavřelo manželství před Měst-
ským úřadem Trutnov celkem 12 párů. 

Úmrtí
Ve stejném měsíci došlo v matričním obvodu 
Trutnov celkem k 36 úmrtím (z toho 18 mužů 
a 18 žen). Z celkového počtu 36 úmrtí zemřelo 
15 občanů města Trutnova, 6 mužů a 9 žen.

jubilea a vítání občánků
U příležitosti životního jubilea navštívily člen-
ky komise pro občanské záležitosti 34 našich 
spoluobčanů a předaly jim gratulaci s kytičkou 
a malý dárek. Kytičku obdržela i jedna jubi-
lantka v Domově pro seniory v Trutnově, stře-
disko R. Frimla, a jedna jubilantka ve středisku 
Dělnická. Touto cestou ještě jednou všem ob-
čanům blahopřejeme.

Jana Fizérová 
matrikářka

prosinec  2015
pONděLí 
8:00 – 12:00 Školka nanečisto - příprava dětí 
na „školkový režim“ pro přihlášené děti. 
Společný tematický program v menším kolektivu 
dětí.
10:00 – 11:30 Walinka - otevřený kroužek pro 
rodiče se zájmem o waldorfskou pedagogiku 
a jejich děti. Koná se každé první pondělí v měsíci 
od 10 hod. Bližší informace u Petry Němečkové, 
tel. 775 023 621.
15:00 – 17:00 Maternité - kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu, laktační poradenství 
ÚTerÝ 
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka - 
volný prostor pro vzájemné sdílení nastávajících 
a novopečených maminek. Cvičení maminek 
s dětmi do 1 roku. Nácvik správného držení 
miminek ad.
10:00 – 10:45 Broučci - cvičení pro maminky 
s ležícími a lezoucími dětmi (od 4 měsíců), 
lektorka Nicole Lisá
15:30 – 16:30 Bobři - kroužek pro děti, všeobecná 
pohybová příprava pro děti od 3 do 6 let, 
lektorka Monika Bobrová
sTředa 
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 9:45 svišti - cvičení pro maminky 
s chodícími dětmi, lektorka Nicole Lisá
10:00 – 10:45 Opičky - cvičení pro maminky 
s dětmi od 2 let, lektorka Nicole Lisá

13:00 – 17:00 Hudební stavebnice - flétna
16:30 – 17:30 výtvarný kroužek pro děti od 4 
do 7 let
ČTvrTek 
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi, 
kreativní dopoledne
10:00 výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi - 
lektorka Šárka Linková
15:00 – 18:00 Odpolední herna nejen pro tatínky
16:00 – 16:45 Jóga pro děti - lektorka Natálie 
Ondrášková 
pÁTek 
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00  zpívání s drážou a Blankou - společné 
muzicírování, poznávání základních dětských 
a lidových písní, tanečky, první zkušenost 
s hudebním nástrojem  

připravujeme:
keraMIka pro rodiče s dětmi – čtvrtek 3. 12. 
2015 od 9 do 11 hod. Budeme tvořit vánoční 
mísy a dekorace v kombinaci se dřevem.
Mikulášská nadílka aneb zpíváme s Mikulášem 
– veselé dopoledne pro celou rodinu

Bližší informace o provozu na tel. 737 335 651 
nebo na www.mckarolinka.cz, e-mail: info@
mckarolinka.cz 

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

pOHOTOvOsT - sTOMaTOLOGIe
sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin 
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
5. 12. a 6. 12. - MUDr. Miroslava Kodrová, 
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 585
12. 12. a 13. 12. - MUDr. Zdeňka Kudlejová, 
Úpské nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 826 532
19. 12. a 20. 12. - MUDr. Rudolf Dušánek, 
Riegrova 359, Úpice, tel.: 499 329 559
24. 12. - MUDr. Magda Grätzová, Zubní 
ordinace čp. 25, Radvanice, tel.: 499 897 411
25. 12. - MUDr. František Havelka, 
Veleslavínova 66, Trutnov, tel.: 499 818 509
26. 12. a 27. 12. - MUDr. Irena Millerová, nám. 
K. Čapka 147, Malé Svatoňovice, tel.: 499 886 384
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!  
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých 
případech akutní a neodkladné péče po-
skytuje Stomatologická klinika Fakultní ne-
mocnice v Hradci Králové - areál nemocnice,  
tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci - zubní - Hradec 
Králové, tel.: 495 755 223.

Oblastní spolek Českého  
červeného kříže v Trutnově
pořádá zdarMa pro širokou veřejnost,
pro účastníky, kteří budou požadovat potvrzení 
o absolvování kurzu, cena 400,- Kč (v ceně kniha Zá-
kladní norma zdravotnických znalostí)
základní kurz první pomoci
Život zachraňující úkony
Jedná se o 4hodinové školení (1 vyučovací hodina 45 
min.) zaměřené na základy první pomoci s praktic-
kým nácvikem na resuscitačních loutkách. Kurzy se 
konají první pondělí v měsíci od 15 do 18 hod. v pro-
storách učebny první pomoci, Horská 5, Trutnov, 2. 
mezipatro, č. dveří 604 (budova bývalého okresního 
úřadu naproti autobusovému nádraží).
III. termín 7. 12. 2015 
Kurz se koná při minimálním počtu 5 účastníků 
a maximálním počtu 20 účastníků.
Přihlásit se můžete na tel. 499 810 810, 775 760 630 
nebo e-mailem ccktu@tiscali.cz. 

Oznámení
Oznamujeme, že k 31. 10. 2015 zanikla Jednotná 
organizace zdravotně postižených, místní organiza-
ce Trutnov, a místo ní zahájil od 1. 11. 2015 činnost 
Svaz tělesně postižených v České republice, zapsaný 
spolek, místní organizace Trutnov (STP v ČR, z. s., MO 
Trutnov). Tato změna byla provedena z důvodu pře-
depsané registrace spolků. 

klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního stylu 
na setkání u tématu: výroba adventních věnců – 
předvánoční povídání. Dne 7. 12. 2015 od 17.30 
hod., budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za ne-
mocnicí). Lektor Líba Jobová, ochutnávka, mož-
nost masáže šíje už v 16.00 hod. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
nebo http://trutnov.casd.cz

vánoční troubení 
Dne 16. 12. 2015 v 17.00 hod. se bude konat 
na Krakonošově náměstí v Trutnově tradič-
ní Vánoční troubení mysliveckých trubačů 
z České lesnické akademie Trutnov. Zazní 
zde praktická i koncertní lovecká hudba 
a na závěr uslyšíte české koledy. 
Těšíme se na vaši účast.
S pozdravem Lesu zdar 

den otevřených dveří
na zŠ komenského
Vážení rodiče a děti, Základní škola Komenského 
v Trutnově vás zve 15. 12. 2015 od 15 do 18 hodin 
na den otevřených dveří. Prohlídka prostor bu-
dovy školy. Vánoční dílny a hrátky. 
Budeme se na vás těšit! 
www.zskomtu.cz

1. trutnovská večerní tančírna
Trutančírna
Každou sobotu v sudém týdnu od 18 do 20 
hod. v tělocvičně Střední zdravotnické školy 
v Trutnově, ul. Procházkova 303. Standardní 
tance, latinsko-americké tance. Informace na: 
www.trutancirna.cz/, www.facebook.com/
trutancirna, tel.: 734 377 413, trutancirna@
seznam.cz .

zveMe vÁs Na TradIČNí 
vÁNOČNí TrHY
pěší zóna v Trutnově
od 6. 12. do 24. 12. 2015

Informace: věra Šiková, tel.: 603 498 319

vážení klienti,
dovolujeme si vás upozornit na služby v oblas-
ti sociálně-právního poradenství poskytované 
Centrem pro integraci osob se zdravotním po-
stižením Trutnov (dříve Centrum pro zdravotně 
postižené Trutnov). Také zabezpečujeme půj-
čování rehabilitačních a kompenzačních pomů-
cek, např. mechanický a toaletní vozík, sedačka 
do vany a další.

Najdete nás na adrese: Centrum pro integraci 
osob se zdravotním postižením Trutnov, Horská 
5/1 (budova bývalého OÚ naproti autobusovému 
nádraží), 3. patro, č. dveří 440
Úřední hodiny:
Po, St             8.00 – 12.00      13.00 – 17.00 hod.
Út, Čt             8.00 – 12.00      13.00 – 16.00 hod.
Pá                   8.00 – 12.00      13.00 – 14.00 hod.

Věra Stasiňková  
vedoucí CIOZP Trutnov

KRáTce



4 | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | listopad 2015

ODbORy měSTSKéhO úřADu INfORmujÍ

v současné době město 
Trutnov nabízí pronájem 
těchto bytů

Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 2. 11. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov 2 – dlouhá čp. 646
objekt na st. p. 1414 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Horní Staré Město

Jedná se o pronájem bytu vel. kk+1 o výmě-
ře - pokoj 27,98 m2, koupelna 5,13 m2 + WC, 
předsíň 5,53 m2, lodžie 7,20 m2 a sklep 2,52 
m2, standardní byt, číslo bytu 5, 2. podlaží. 
Topení dálkové. 
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vestavěná 
skříň, měřidlo tepla, vodoměry SV a TV. 
Orientační výše záloh na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, výtah 35 Kč/oso-
ba, SV 100 Kč/osoba, osvětlení 40 Kč/osoba, 
domovní odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého 
pobytu, domovní služby 20 Kč/osoba, ohřev 
TV 250 Kč/osoba, teplo 800 Kč/byt. 

Měsíční nájemné: 2 238 kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
1. 12. 2015 v 8.00 hod. přímo na místě.

Byt Dlouhá čp. 646 o vel. kk+1, standardní 
byt, se bude pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet pouze délka prvního platebního ob-
dobí nájemného minimálně 12 měsíců. 

Trutnov – v. Nezvala čp. 282
objekt na st. p. 2007 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Kryblice

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 8,41 m2, 1. pokoj 19,99 m2, 2. po-
koj 13,42 m2, koupelna 2,81 m2, WC 1,13 m2, 
předsíň 4,28 m2, spíž 0,36 m2 a sklep 8,40 m2, 
standardní byt, číslo bytu 7, 3. podlaží. Topení 
dálkové.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vestavěná 
skříň, měřidlo tepla, vodoměry SV a TV, karma.  
Orientační výše záloh na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, úklid 80  
Kč/byt, osvětlení 40   Kč/osoba, domovní od-
pad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 
100 Kč/osoba, teplo 800 Kč/byt, komín 40  
Kč/průduch, domovní služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 3 217 kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
1. 12. 2015 v 8.30 hod. přímo na místě.

Trutnov – Havlíčkova čp. 6
objekt na st. p. 7/1 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 10,58 m2, pokoj 19,96 m2, koupelna 
3,94 m2 + WC, předsíň 2,88 m2 a sklep 10,88 
m2, standardní byt, číslo bytu 3, 2. podlaží. 
Topení el. přímotop.
V bytě je kuchyňská linka, přímotop, bojler 
a sporák.
Orientační výše záloh na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40  
Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle 
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, domovní 
služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 2 538 kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
1. 12. 2015 v 9.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – krakonošovo nám. čp. 16
objekt na st. p. 18 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
- kuchyň 16,00 m2, pokoj 26,00 m2, koupelna 
6,00 m2 + WC, spíž 1,20 m2, standardní byt, 
číslo bytu 1, 2. podlaží. Topení AKU.
V bytě je bojler, sporák a AKU. 
Orientační výše záloh na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40 Kč/
osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle 
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, domovní 
služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 2 373 kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
1. 12. 2015 v 9.15 hod. přímo na místě.

Byty V. Nezvala čp. 282, Havlíčkova čp. 6 
a Krakonošovo nám. čp. 16 se budou pro-
najímat na dobu neurčitou na základě výbě-
rového řízení, kde se bude nabízet výše mě-
síčního nájemného a zároveň délka prvního 
platebního období nájemného minimálně 12 
měsíců. Bude se posuzovat výše měsíčního ná-
jemného. V případě rovnosti nabídek se bude 
posuzovat i délka prvního platebního období 
nájemného.

Trutnov – krakonošovo nám. čp. 23
objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře - 
kuchyň 11,81 m2, 1. pokoj 13,70 m2, 2. pokoj 
18,95 m2, 3. pokoj 16,01 m2, sprchový kout 
0,98 m2, WC 1,16 m2, předsíň 10,39 m2, scho-
diště 4,11 m2, 6,28 m2 a 9,89 m2, sklep 20,25 
m2 a půda 77,76 m2 (zkosená), standardní byt, 
číslo bytu 7, 1. podlaží. Topení dálkové.
V bytě je vodoměr a měřidlo tepla. 
Orientační výše záloh na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40  
Kč/osoba, úklid 80 Kč/byt, domovní odpad 
40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100  
Kč/osoba, ohřev TV 100 Kč/osoba, teplo 800 
Kč/byt, domovní služby 20 Kč/osoba.

Minimální měsíční nájemné: 7 863 kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
1. 12. 2015 v 9.30 hod. přímo na místě.

Byt Krakonošovo nám. čp. 23 se bude pronají-
mat na dobu neurčitou na základě výběrové-
ho řízení, kde se bude nabízet výše měsíčního 
nájemného a zároveň délka prvního plateb-
ního období nájemného minimálně 6 měsíců. 
Bude se posuzovat výše měsíčního nájemné-
ho. V případě rovnosti nabídek se bude po-
suzovat i délka prvního platebního období 
nájemného.
    
Žádosti je možné podat do 4. 12. 2015 
do 12.00 hod. veřejné otvírání obálek 7. 12. 
2015 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 majetku města. Bližší in-
formace obdržíte na odboru majetku města 
MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města 

v současné době město 
Trutnov nabízí pronájem 
těchto prostor sloužících 
podnikání
Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 18. 11. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 33
objekt na st. p. č. 38  v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o nebytový prostor umístěný v I. NP 
o výměře 10,40 m2 (1 místnost).
Nebytový prostor je vhodný ke zřízení prodejny 
nebo kanceláře.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady 
úpravy prostor sloužících podnikání k požadova-
nému způsobu využití s tím, že v případě ukonče-
ní nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto 
prostor nájemci uhrazeno. V prostoru sloužícím 
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zá-
kona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 
Možnost uzavření nájemní smlouvy nejdříve 
od 1. 2. 2016.

Žádosti je možné podat do: 8. 1. 2016 do 12.00 hod.
veřejné otevírání obálek: 11. 1. 2016 v 8.00 hod., 
malý sál MěÚ Trutnov

podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slože-
ní kauce ve výši 2 000 kč na účet města vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3620604, konstantní symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, případně název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem nebytového prostoru ža-
datel přiloží doklad o složené kauci a sdělení čísla 
účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce úspěšné-
ho žadatele bude použita na úhradu nájemné-
ho. 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 formu-
láři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději do doby 
možnosti podání žádosti. V žádosti uveďte iden-
tifikační číslo organizace, případně přiložte kopii 
živnostenského listu nebo výpis z obchodního 
rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie 
živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační re-
cepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. 
na odboru majetku města MěÚ Trutnov, č. dveří 
409 (tel. 499 803 283). Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpoz-
ději do doby možnosti podání žádosti v zalepené 
obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 
541 16 Trutnov, a heslem: PRONáJEM PROSTOR 
SLOUŽÍCÍCH PODNIKáNÍ, Trutnov – Jihoslovanská 
33, „NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost 
dávat písemné připomínky a námitky, nejpozdě-
ji však do doby možnosti podání žádosti, jinak 
k nim nemusí být brán zřetel. Žadatel, který podá 
svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit se otví-
rání obálek v termínu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání není 
právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo 
odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města 
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v současné době město 
Trutnov nabízí pronájem 
těchto prostor sloužících 
podnikání
Na základě usnesení Rady města Trutnova ze dne 
19. 10. 2015 zveřejňujeme záměr města prona-
jmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Bulharská čp. 136
objekt na st. p. č. 99 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o prostory sloužící podnikání v čp. 136 
ul. Bulharská, umístěné v 1. NP, 2. NP a suterénu 
o celkové výměře 395,83 m2 (2 prodejny o výmě-
ře 231,61 m2, 2 výlohy o výměře 25,13 m2, 1 kan-
celář o výměře 13,04 m2, 4 sklady o výměře 99,70 
m2, 2 chodby o výměře 7,86 m2, 2 šatny o výměře 
18,49 m2).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu urči-
tou 5 let. Nájemce provede na vlastní náklady 
úpravy prostor k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy ne-
bude zhodnocení těchto prostor sloužících pod-
nikání nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících 
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zá-
kona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách, ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 8. 1. 2016 do 12.00 hod.
veřejné otevírání obálek: 11. 1. 2016 v 8.00 hod., 
malý sál MěÚ Trutnov

podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slože-
ní kauce ve výši 73 000 kč na účet města vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3620603, konstantní symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, případně název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žadate-
lům bude kauce vrácena. Kauce nebude úroče-
na. V případě odstoupení od uzavření nájemní 
smlouvy ze strany žadatele propadá kauce 
ve prospěch města. 
Žádost je možné podat na předepsaném formu-
láři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději do doby 
možnosti podání žádosti. V žádosti uveďte iden-
tifikační číslo organizace, případně přiložte kopii 
živnostenského listu nebo výpis z obchodního 
rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie 
živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační re-
cepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. 
na odboru majetku města MěÚ Trutnov, č. dveří 
409 (tel. 499 803 270). Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpoz-
ději do doby možnosti podání žádosti v zalepené 
obálce s adresou: MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 
541 16 Trutnov, a heslem: PRONáJEM PROSTOR 
SLOUŽÍCÍCH PODNIKáNÍ, Trutnov – Bulharská 
136, „NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost 
dávat písemné připomínky a námitky, nejpozdě-
ji však do doby možnosti podání žádosti, jinak 
k nim nemusí být brán zřetel. Žadatel, který podá 
svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit se otví-
rání obálek v termínu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání není 
právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo 
odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města 

V červnu 2015 byly zahájeny stavební práce 
na rekonstrukci ulice Horská v Trutnově – 
Horním Starém Městě, a to v úseku od mostu 
přes Úpu po železniční přejezd. V polovině 
listopadu 2015 byl tento úsek na zimní období 
uveden do režimu předčasného užívání, který 
bude trvat do konce března 2016. Od dubna 
2016 bude komunikace opět úplně uzavřena 

a práce na rekonstrukci budou pokračovat 
v dalším úseku od železničního přejezdu po ul. 
Vlčickou.
O dalším postupu prací v příštím roce budeme 
informovat v březnových Radničních listech.

Petr Andr 
odbor rozvoje města

rekonstrukce ulice Horská

Město Trutnov 
vyhlašuje
v souladu s ust. § 1772 – 1779 občanského 
zákoníku a na základě usnesení Rady měs-
ta Trutnova č. 2015-1213/21, 18. 11. 2015 
veřejnou soutěž o nejvhodnější nabídku 
na uzavření nájemní smlouvy na provo-
zovnu kuželny za následujících podmínek:

-  Účelem nájmu bude využití prostor pro pro-
vozování sportovního zařízení - kuželna pro 
širokou trutnovskou veřejnost, včetně pro-
fesionálních sportovních týmů.

-  Nájemcem a provozovatelem kuželny bude 
město Trutnov (případně jím založená práv-
nická osoba) s tím, že mu bude umožněno 
prostor dále podnajímat, tak aby mohl slou-
žit jako sportovní zařízení pro veřejnost.

-  Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 10 let, s opčním právem ve prospěch 
nájemce na prodloužení nájmu na další dvě 
období po 10 letech, tj. celkem až na 30 let.

-  Nabízený nebytový prostor musí odpovídat 
požadavkům stanoveným v příloze č. 1 – 
„Minimální požadavky na stavební uspořá-
dání a vybavení prostor“ nebo se budoucí 
pronajímatel musí zavázat takovéto staveb-
ní úpravy před započetím nájemního vzta-
hu na vlastní náklady provést (na základě 
smlouvy o budoucí nájemní smlouvě).

-  Nájemce vybaví pronajatý prostor vlastními 
technologiemi (kuželkářské dráhy, kuželky, 
elektronika, apod.).

-  Nájemce bude pronajímateli hradit měsíč-
ní nájemné a dále pak formou záloh (nebo 
přefakturováním) úhrady za služby.

- Počátek nájmu předpokládáme k 1. 7. 2016.

Nabídku je možné doručit nejpozději do  
20. 1. 2016 do 12.00 hod. (do soutěže nelze 
zahrnout nabídku doručenou po této lhů-
tě) v zalepené obálce s nadepsaným heslem: 
KUŽELNA, na adresu: Městský úřad Trutnov, 
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov.
Vítězná nabídka bude oznámena v „novin-
kách“ na webu vyhlašovatele www.trutnov.cz 
nejpozději do 15. 3. 2016.
Případné dotazy, prosím, směřujte odboru 
majetku města Městského úřadu Trutnov 
(hojny@trutnov.cz).

V nabídce uveďte/doložte:
- identifikační údaje pronajímatele,
-  přesný popis prostor nabízených k proná-

jmu (jejich umístění, stav, plocha, jiný popis), 
který bude v souladu s „Požadavky na sta-
vební uspořádání prostor“ uvedenými v pří-
loze č. 1; nákres půdorysu; popis dostupnos-
ti; možnosti parkování; případně jiné výho-
dy navrhovaného umístění kuželny, 

-  výpis z katastru nemovitostí dokládající 
vlastnictví k nabízeným prostorám,

- výši stanoveného nájemného,
-  průkaz energetické náročnosti budovy.

Vyhlašovatel je oprávněn vybrat si nabíd-
ku, která mu nejlépe vyhovuje. Budou však 
upřednostněny zejména nabídky s nižší ce-
nou nájemného, lepší dostupností pronaja-
tého prostoru pro občany města Trutnova, 
lepšími možnostmi parkování a bližším da-
tem počátku nájmu. Vyhlašovatel si vyhrazuje 
podmínky soutěže kdykoliv změnit či soutěž 
zrušit, což uveřejní stejným způsobem jako 
tuto výzvu. Vyhlašovatel může odmítnout 
všechny předložené nabídky.

Mgr. Ivan Adamec
starosta města Trutnova

příloha č. 1 – „Minimální požadavky na sta-
vební uspořádání a vybavení prostor“

Vnitřní prostor celé kuželny (včetně drah 
a zázemí) min. cca 35,6 x 14,1 m
Prostor na kuželkářské dráhy min. cca 30 x 8 m
4x šatny (včetně sociálního zázemí)  
2x šatna rozhodčí 
1x ošetřovna 
1x klubovna (cca 20 m²)
Hlediště pro minimálně 50 osob
sociální zázemí pro veřejnost (vč. imobilních)

Stavební uspořádání prostor musí být v soula-
du s příslušnými obecně závaznými předpisy 
a technickými normami a dále pak v souladu s:
Vyhláškou č. 398/2009 Sb.,
Vyhláškou č. 268/2009 Sb., ve znění pozděj-
ších předpisů,
ČSN 734108 šatny, umývárny a záchod + změ-
na Z1

ČerpÁNí dOTaCí Na kuLTuru,  
spOrT I OsTaTNí z rOzpOČTu  
MěsTa prO rOk 2016
Na základě novely zákona č. 250/2000 sb., 
o rozpočtových pravidlech územních rozpo-
čtů, dochází ke změně pravidel pro posky-
tování a čerpání dotací z rozpočtu města  
Trutnova. Na webových stránkách města 
Trutnova se mohou zájemci o dotace sezná-
mit s novou právní úpravou, podle které bu-
dou dotace od 1. 1. 2016 poskytovány. více 
informací najdete v prosincovém čísle rL.

zuzana Trösterová
odbor finanční
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OzNÁMeNí 
Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání 
dne 21. 9. 2015 přijalo usnesení číslo:

* 2015-164/4, kterým schválilo záměr prodeje 
nemovité věci - pozemku označeného jako 
st. p. 11 o výměře 594 m², jehož součástí je 
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 6, a pozemku 
označeného jako p. p. č. 29 o výměře 314 m², 
vše v k. ú. Lhota u Trutnova. Prodeji bude 
předcházet nové obecné zveřejnění, mimo 
Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 20% slevy 
ze sjednané ceny.

věc nemovitá: budova čp. 6 Trutnov 
– Lhota, ul. Lhotecká
Pozemek označený jako st. p. č. 11 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 594 m2, včetně 
všech součástí, které tvoří: budova čp. 6 – 
rodinný dům, pozemek p. p. č. 29 – zahrada 
(zem. půdní fond) o výměře 314 m2, v k. ú. 
Lhota u Trutnova, v části obce Lhota, v obci 
Trutnov.
Úvodní cena pro jednání je 1 290 000 kč.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu 
nepravidelného tvaru se sedlovou a pultovou 
střechou. Budova je nepodsklepená a má 
dvě nadzemní podlaží. V 1. NP se nachází 
restaurace se sálem a příslušenstvím, ve 2. NP 
je bytová jednotka 2+1 a prostor pro personál 
1+kk. Objekt je napojen na el. energii, veřejný 
vodovod a teplovod. Kanalizace je zaústěna 
do septiku.
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 
3629496, konst. symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp. 
název právnické osoby.

Nabídky označené „NeOTvíraT!“ s heslem 
„Lhota čp. 6“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, 
nejpozději do 11. 1. 2016 - 12:00 hod. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady, 
předpokládaný účel využití objektu, číslo 
účtu pro možnost vrácení kauce a kontaktní 
údaje. 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 nabídek bude provedeno dne  
12. 1. 2016 v 8:00 hod. v malém sále 
v suterénu městského úřadu. Žadatelé 
mohou být přítomni.

* 2015-162/4, kterým schválilo záměr prodeje 
nemovité věci - pozemku označeného jako 
st. p. 47 o výměře 1034 m², jehož součástí 
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 - 
objekt občanské vybavenosti, a pozemku 
označeného jako p. p. 93/1 o výměře 1206 m² 
v k. ú. Voletiny. Prodeji bude předcházet nové 
obecné zveřejnění, mimo Zásady pro prodej 
..., bez uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, 
bez upřednostnění nájemců.

věc nemovitá: stavba čp. 18 Trutnov 
– voletiny
Pozemek označený jako st. p. č. 47 – zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 1034 m2, 
včetně všech součástí, které tvoří: budova čp. 
18 – stavba občanského vybavení, pozemek 
p. p. č. 93/1 – zahrada (zem. půdní fond) o vý-
měře 1206 m2, v k. ú. a části obce Voletiny, 
v obci Trutnov.
Úvodní cena pro jednání je 2 050 000 kč.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu. 
Má dvě nadzemní podlaží s částečně využi-
tým podkrovím a je částečně podsklepená. 
V domě jsou dvě bytové jednotky a nebyto-
vý prostor – restaurace se sálem. K pozemku 
p. p. 93/1 jsou zřízena věcná břemena na zří-
zení, provozování a údržbu tepelných rozvo-

dů, právo zřízení stavby, údržby a provozová-
ní zemního kabelového vedení elektřiny NN 
a právo uložení a provozování stavby kanali-
začního sběrače.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000 kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že prodej 
nebude uskutečněn ze strany prodávajícího. 
V případě odstoupení od nabídky ze strany 
kupujícího propadá kauce ve prospěch města. 
Kauce musí být složena na účet města vedený 
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100, 
variabilní symbol 3629495, konst. symbol 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své 
jméno a příjmení, příp. název právnické 
osoby.
Nabídky označené „NeOTvíraT!“ s hes-
lem „voletiny čp. 18“ zasílejte v uzavře-
ných obálkách na adresu MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské 
nám. 165, 541 16 Trutnov, nejpozději do  
11. 1. 2016 - 12:00 hod. Nabídky lze podat 
i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou 
cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel 
využití objektu, číslo účtu pro možnost vráce-
ní kauce a kontaktní údaje. K nabídce je nut-
né přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebu-
de kauce v požadované výši a ve stanovené 
lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání nabídek bude provedeno dne  
12. 1. 2016 v 8:05 hod. v malém sále 
v suterénu městského úřadu. Žadatelé 
mohou být přítomni.

O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru 
prodeje odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408, 
telefon 499 803 279, 499 803 281.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města 

  ZPRáVy Z měSTA Tip na krásný vánoční dárek  
- kalendář 
staré Trutnovsko 2016
Třináct zastavení v časech dávno minulých 
připomíná velký nástěnný kalendář Staré 
Trutnovsko 2016 (formát A3, 29,7 x 42 cm). 
Na obálce a dvanácti měsíčních listech 
jsou vyobrazeny Horní Staré Město, Kalná 
Voda, Mladé Buky, Vlčice, Starý Rokytník, 
Poříčí, Zlatá Olešnice, Bernartice a Žacléř. 
Na čtrnáctém listu jsou zobrazeny miniatury 
a popis zobrazených míst v češtině, 
němčině a angličtině. Kalendář je vytištěn 
na kvalitním křídovém papíře a je k dostání 
za příznivou cenu 250 Kč. Kalendář můžete 
zakoupit v Turistickém informačním centru 
na Krakonošově náměstí a u dalších prodejců. 
Informace o prodejních místech naleznete 
na webu autorů www.staretrutnovsko.cz.

O státních svátcích je školka otevřená od 

9.00 do 18.00 hod. Cena 650 Kč včetně stravy 

a pitného režimu za animační den. 

23. 12. 2015 - Vánoční prázdniny  

- vÝrOBa vÁNOČNíCH OzdOB 

24. 12. 2015 do 15.00 hod. - Vánoční prázdniny 

- NeŽ přIJde JeŽíŠek 

29. 1. 2016 - Pololetní prázdniny 

- zÁBava Na sNěHu s aNIMaČNíM prOGraMeM
24. 3. 2016 a 25. 3. 2016  
- Velikonoční prázdniny  
- veLIkONOČNí přípravY s MeLuzíNkeM
Dále nabízíme animační víkendy. Školka je ote-
vřená od 14.00 do 19.00 hod. Cena: 500 Kč/od-
poledne. Rezervace na tel. +420  777 260 315. 
aktuální informace na www.meluzinek.cz 
nebo facebooku.

Střední odborná škola  
a Střední odborné učiliště
Volanovská 243, Trutnov

dny otevřených dveří
11. prosince 2015 (14 – 18 hodin)
12. prosince 2015 (8 – 11.30 hodin)

Maturitní obor: 
Logistické a finanční služby  
(velká šance na přijetí)

učební obory: 
Instalatér, Tesař, Zedník, Truhlář 
Pekař, Cukrář, Kuchař – číšník 
Odborné praxe realizujeme s budoucími 
zaměstnavateli našich žáků!  
Prohlídky pracovišť školy, ukázky práce žáků, 
ochutnávky.

Těšíme se na vaši návštěvu!

den otevřených dveří  
vánoční setkání
Vážení rodiče a děti, 
srdečně vás zveme ve čtvrtek 10. 12. 2015 na den 
otevřených dveří v době od 14 do 17 hodin do 
základní školy, Trutnov, v domcích 488. 

Program:
Tradice a zvyky Vánoc l Výroba vánočního přá-
níčka l Ukázka golfu a florbalu l Vyzkoušení 
audiotechniky v jazykové učebně l Prohlídka 
školní družiny   

Na setkání se těší pracovníci školy

aNIMaČNí dNY v MŠ O sTÁTNíCH svÁTCíCH  a O víkeNdeCH, pro děti od 2 do 10 let
aBLe mateřská škola a znalecká a realitní a. s. – MŠ a jesle s motivačním názvem MeLuzíNek
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Nabídka akcí 
prOsINeC - LedeN

prvky zdravotní Tv. správné držení těla 
ve stoji a při sedu
1. 12. 2015, 10:30 - 15:00 hod., Dětský domov 
a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497
Poplatek: 550 Kč. S sebou přezůvky a pohodl-
né oblečení.
Návštěva dětského domova
3. 12. 2015, 9:00 - 13:00 hod., Dětský domov 
a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497
Poplatek: 400 Kč. S sebou přezůvky.
základní školní snowboarding
6. - 10. 1. 2016, 8:00 - 17:00 hod., Chata 
Chudobka, Janské Lázně. Poplatek: 6 000 Kč (vý-
uka, ubytování, stravování). S sebou helmu a po-
dle možností vlastní vybavení na snowboard. 
Přihlášky do 18. 12. 2015.

studená válka 1947 - 1989
11. 1. 2016, 9:45 - 14:45 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158. Poplatek: 650 Kč. S sebou 
přineste přezůvky. Přihlášky do 23. 12. 2015.
zpracování elektronické prezentace na Cd 
nebo dvd
12. 1. 2016, 8:30 - 15:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158. Poplatek: 700,- Kč včetně 
CD, DVD. S sebou přezůvky a podle možností 
vlastní notebook. Přihlášky do 23. 12. 2015.
křižovatka mezi minulostí a přítomností
19. 1. 2016, 8:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158. Poplatek: 500 Kč. S sebou 
přezůvky. Přihlášky do 12. 1. 2016.
seznámení s instinktivní lukostřelbou
20. 1. 2016, 8:00 - 13:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158. Lektor – Tomáš Hanuš, mis-
tr Evropy ve 3D lukostřelbě. Poplatek: 500 Kč. 
S sebou přezůvky. Přihlášky do 12. 1. 2016.
přihlášky a informace - stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096

Ing. Stanislava Stierandová  

dny otevřených dveří na České lesnické 
akademii v Trutnově

Školské zařízení pro dvpp královéhradeckého kraje pracoviště Trutnov  

zaČíNÁMe spOLu ČísT
Od 1. 7. 2015 je na Základní škole kpt.  
Jaroše, Trutnov realizován projekt OP VK 
(výzva č. 56) zaměřený mj. na rozvoj čtenář-
ství a čtenářské gramotnosti. 
V rámci realizace projektu byly na škole vy-
budovány čtenářské koutky, do kterých se 
z finančních prostředků projektu zakoupilo 
více než 200 knih. Žáci je vybírali převážně 
sami a jsou jim volně k dispozici na chod-
bách školy. Doufáme, že jim tím vytvoříme 
příjemné prostředí, ve kterém si rádi sáhnou 
po nové knize a na chvíli se začtou. Zároveň 
ve třídách (jak na prvním, tak i na druhém 
stupni) probíhají tzv. čtenářské dílny, které 
se stávají velice oblíbené pro malé i velké. 
Cílem čtenářských dílen je přitáhnout děti 
ke knížkám a společně si povyprávět o zá-
žitcích z četby. Přikládáme i postřehy našich 
žáků na průběh prvních čtenářských dílen 
ve výuce českého jazyka v sedmém ročníku 
a fotografie ze čtvrtého ročníku.

„Tyto čtenářské dílny mě baví. Doma ne-
mám tolik příležitosti na čtení, protože 
mám samé tréninky a učení. Když večer při-
jdu domů, jsem unavená a hned usnu. Tady 
mám možnost si číst.“

Barbora Ondráčková 

„Čtenářské dílny se mi líbí. Myslím si, že je 
to zábavnější forma rozvíjení slovní zásoby 
a fantazie.“

Tereza Serbousková

„Tento projekt mě zaujal a líbí se mi. Chtě-
la bych, aby pokračoval. Normálně si moc 
nečtu, ale od té doby, co začaly čtenářské 
dílny, až moc.“

Anastázie Havrdová

„Čtenářské dílny mě zaujaly. Je to příjemný 
oddych od učení. Poznal jsem a taky začal 
číst zábavnou knihu - Eragon.“

Vilém Špicar

Týden s CIvILkaMI
Svaz postižených civilizačními chorobami 
v ČR, z. s., okresní výbor Trutnov, uspořádal 
v rámci akce Týden s civilkami v termínu 4. 11. 
až 8. 11. 2015 rekondiční pobyt v rekreačním 
zařízení Sola Fide v Janských Lázních. Tohoto 
pobytu se zúčastnilo celkem 62 osob a společ-
ně jsme s holemi Nordic Walking  za nádher-
ného slunného podzimního počasí nachodili 
na 2 000 km. 
Chůze s holemi NW je ideální prostředek pre-
vence civilizačních chorob a zmírňování jejich 
následků, vhodná pro všechny věkové kate-
gorie. Kromě dopoledních i odpoledních vy-
cházek jsme 2x denně cvičili, trénovali paměť, 
společně se pobavili, využili přítomnosti lékaře 
a vzdělávali se při jeho přednáškách zamě-
řených na zdravou životosprávu a důležitost 
pohybu, dozvěděli jsme se o blahodárných 
účincích bylinek. Volný čas věnovali někteří 
účastníci návštěvě lázeňského Wellnes Centra.
SPCCH v ČR, z. s., děkuje za podporu akcí 
Rozchoďme to s Lesy ČR a Týden s civilkami 
generálnímu partnerovi Lesům ČR, s. p.

-js-

Zájemci o studium na ČLA se mohou dozvě-
dět podrobné informace na dnech otevře-
ných dveří, které se konají:
v pátek 4. 12. 2015 od 13 do 15 hodin
v pátek 15. 1. 2016 od 13 do 15 hodin
Po předchozí telefonické dohodě na čísle 
499 811 413 lze navštívit školu i mimo uve-
dené termíny.
Nabízíme naše obory:
v Trutnově: 
l lesnictví
l ekologie a životní prostředí
ve svobodě nad Úpou: 
l mechanizace a služby
l lesní mechanizátor se stipendiem
Nově je v oboru lesní mechanizátor možnost 
získání měsíčního a prospěchového stipendia!
Přijímáme chlapce a dívky, kteří mají ukon-
čené základní vzdělání. Většina našich ab-
solventů nastupuje do zaměstnání či studu-
je na vysokých školách, případně pokračuje 
ve studiu na tříleté Vyšší odborné škole les-
nické v Trutnově. Zájemci si dále doplňují 
vzdělání i v oboru lesní mechanizátor se spe-
cializací na těžebně dopravní stroje.
Ubytování a stravování je pro studenty zajiš-
těno v budovách domovů mládeže a kvalit-
ních jídelnách v areálech školy. Praktickou vý-
uku zajišťuje akademie na svém školním po-

lesí, které má zázemí v Horním Starém Městě, 
a to včetně nové budovy Centra odborného 
vzdělávání v lesnictví s moderní výukovou 
učebnou simulátorů harvestorů.
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 posled-
ní době se navíc povedlo navázat výměnné 
praxe s univerzitou v mongolském Darchanu. 
Odborné exkurze, učební praxe a sportovní 
kurzy se v uplynulém školním roce uskutečni-
ly v Chorvatsku, Slovensku, Polsku a Norsku. 
Česká lesnická akademie je školou, která si 
zachovává své tradice, a je místem, kde se na-
prosté většině studentů líbí a dobře žije. 
V letošním roce si škola připomněla 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
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Měsíc 
pejsků
Tento měsíc měli žáci ZŠ speciální a prak-
tické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučené 
pracoviště Trutnov, možnost přivítat mezi 
sebou nového kamaráda, který se jmenuje 
Geordy. Tento čtyřnohý fešák je boarder kolie 
vycvičená pro canisterapii a stala se miláčkem 
všech. Abychom mohli i my pejskům jejich po-
moc oplatit, byli jsme venčit pejsky z útulku 
ve Dvoře Králové nad Labem, se kterým 
již dlouhodobě spolupracuje naše další 
pracoviště ve Dvoře. Tímto děkujeme za spo-
lupráci a těšíme se, že se s pejsky zase brzy 
uvidíme. 

Mgr. Lenka Šimůnková

Okénko klubu seniorů
Před 25 lety, na podzim roku 1990, stálo pět 
trutnovských občanů u zrodu Klubu seniorů. 
Byli to Jiří Baudisch, Bojislav Dvořák, Ferdinand 
Jakubec, Miroslav Šafařík a Blahomil Vodvárka.  
Dobré dílo se zřejmě podařilo, protože Klub 
seniorů je stále zde.  Na čtvrtek 26. listopadu 
proto mohlo být k 25. výročí klubu svoláno 
slavnostní zasedání s dvouhodinovým kulturně-
hudebním programem. K účasti byli pozváni ti 
spoluobčané, které s  námi nejvíce pojí společný 
ukazatel, a tím bylo a je město Trutnov.
Ještě několik informací k dalším našim listopa-
dovým akcím. Byla uskutečněna zajímavá bese-
da se Zdeňkem Rinthem, ředitelem KARY, kde 
jsme se dozvěděli vše potřebné o tomto pod-
niku. Druhá beseda, s Miloslavem Chlápkem, 
upoutala přítomné svým obsahem, protože se 
podrobně mluvilo o Kubě a sportovním vyžití 
formou potápění. Z časových důvodů nemohla 
být tato beseda dokončena, a tak je její druhý 
díl zařazen do našeho příštího zasedání, které 
se uskuteční ve středu 16. prosince 2015 od  
15 hodin v malém sále městského úřadu. 
Hovořit se bude i o výstupu na Mont Blanc. 
Zváni jsou všichni naši spoluobčané, kteří mají 
o podobné besedy zájem.

Miroslav Šafařík 
předseda Klubu seniorů

TruTíNek – rOdINNé CeNTruM, z. s.
Od 1. 10. 2015 jsme v provozu na adrese zŠ 
Mládežnická 536 v Trutnově, HsM.
pravidelné akce:
pONděLí
09:00 – 09:50 –  cvičení: 1 – 2 roky - Rarášci 
10:00 – 11:00 –  cvičení: 2 – 3 roky - Skřítci
11:00 – 15:00 –  poradna PMV a laktační pora-

denství 
16:30 – 18:00 –  jóga pro dospělé
08:00 – 17:00 –  volná herna
ÚTerÝ
10:00 – 11:30 –  něžná náruč rodičů
09:00 – 15:00 –  poradna PMV a laktační pora-

denství 
15:00 – 16:30 –  Štěstí - pravidelný program pro 

ženy
08:00 – 17:00 –  volná herna
sTředa
09:00 – 09:45 –  cvičení: 10 – 18 měsíců -  

Kulihrášci 
10:00 – 10:30 –  cvičení: 4 – 10 měsíců - Klubíčka 
10:00 – 11:30 –  Lesohrátky
08:00 – 17:00 –  volná herna

ČTvrTek
09:00 – 11:00 –  kurzy předporodní přípravy pro 

těhotné 
13:00 – 16:00 –  poradna PMV a laktační pora-

denství 
08:00 – 13:00 –  volná herna
pÁTek
09:00 – 13:00 –  poradna PMV a laktační pora-

denství
08:00 – 14:00 –  volná herna
program na prosinec:
1. 12. od 17 hod. MIKULáŠ V TRUTÍNKOVI
3. 12. od 15 hod.  FOCENÍ PROFESIONáLNÍ 

FOTOGRAFKOU 
8. 12. od 16:30 hod. JUST
11. 12. od 9:30 hod.  PODPŮRNá SKUPINA 

KOJÍCÍCH MAMINEK
15. 12. od 16:30 hod. TIAN DE
TERMÍNY NěŽNÉ NáRUČE:  
1., 8., 15., 22. a 29. 12.
14. 1. 2016 od 9:30 hod. připravujeme 
přednášku o spánku dětí. 
podrobné informace o našich akcích se  
dozvíte na: WWW.TruTINek.Cz nebo na 
telefonním čísle 777 035 856.

základní škola kpt. Jaroše, Trutnov

Srdečně zveme děti a paní učitelky z MŠ 
na tradiční tvůrčí vánoční dílny, které se 
uskuteční 10. 12. 2015 od 9.30 do 10.30 hod. 
v naší ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov.

Těší se na vás žáci a učitelé
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Prostory Staré radnice budou od pátku 
27.  listopadu do 13. prosince 2015 opět 
patřit přehlídce lidové tvořivosti součas-
ných betlemářů, ale i těch z dávné historie. 
Otevřeno bude denně od 10.00 do 17.00 
hod., pouze poslední den výstavy, v neděli 
13. 12. 2015, jen do 16.00 hod.

Tento rok jsme se při hledání nových vysta-
vovaných kousků zaměřili na tvůrce 
z Krkonoš a Podkrkonoší, nebo na betlémy 
sice cizí provenience, ale se vztahem ke kr-
konošskému regionu. Betlémy vznikaly pře-
devším tam, kde byli lidé nejchudší, na ho-
rách a v podhůří. V Podkrkonoší se vyřezáva-
lo ze dřeva a výjev byl uložen ve skříňce jako 
„zamrzlé divadlo“. Kamnář Tasler z Pilníkova 
přišel na nápad figurky v betlému oživit po-
hybem a ukazovat atrakci za vstupné v od-
lehlých horských vesnicích. Jeho trasa vedla 
od Jablonce nad Nisou až po Broumov a měl 
i mnoho následovníků. Významnou betle-
mářskou lokalitou bylo okolí obce Králíky. 

Králické figurky můžeme najít i v betlémech 
krkonošských.
Dominantou výstavy bude přes čtyři metry 
dlouhý skládací betlém s městem a pouští. 
Byl vyroben na počátku dvacátého století 
Josefem Pittermannem (1870 - 1945), bed-
nářem z Vítkovic v Krkonoších. Některé fi-
gurky jsou dílem jeho synovce Jana (1908 
- 1981). Postavičky jsou převážně kralického 
typu, vyřezané ze dřeva, dotvořené klihola-
kem a olejovou barvou. Stavy s kulisami jsou 
z kolorovaného a zlaceného dřeva z pře-
kližky. V roce 2011 tento nádherný kousek 
putoval do sbírkového fondu Krkonošského 
muzea správy KRNAP ve Vrchlabí. 
Třebechovické muzeum betlémů nám za-
půjčilo jeden soubor řezbáře Antonína Šíra, 
který za svůj život vyřezal přes dvě stě bet-
lémů. Antonín Šír se narodil 4. dubna 1906 
v podkrkonošské vesničce Levínská Olešnice 
u Nové Paky do rodiny tkalce. Již od mládí 
toužil pracovat se dřevem. Svou pílí a tou-
hou po dokonalosti se stal uznávaným řez-
bářem betlémských figurek a jejich kulis, 
které tvořil i pro náročné zákazníky z do-
mova a ciziny. V neděli 29. listopadu, kdy se 
opět rozzáří vánoční strom na trutnovském 
náměstí, mohou návštěvníci výstavy zhléd-
nout sbírku pohyblivých betlémů Martina 
a Jakuba Sochorových s ukázkou řezbářské 
práce. Mechanismus pohybu exponátů je 
natolik citlivý, že by ho mohl nepřetržitý 
provoz po celou dobu konání výstavy po-
škodit. Proto je bude možné vidět pouze 
tuto neděli, a to po celou otevírací dobu 
od 10.00 do 17.00 hod. 

Poděkování 
partnerům

Výstava betlémů 

LYŽařskÝ příMěsTskÝ TÁBOr
7 dní, pro děti 3 – 7 let, od nelyžařů po lyžaře
ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a. s. – MŠ 
a jesle s motivačním názvem MELUZÍNEK
Partnerem akce SKI AREáL Mladé Buky

28. 12. 2015 – 3. 1. 2016 o vánočních prázdni-
nách a 22. 2. – 28. 2. 2016 o jarních prázdninách

Program je koncipován tak, aby plně vyhovoval 
dětem, které na lyžích zatím nestály, i dětem, 
které již sjíždějí kopec samy. Děti jsou rozděleny 
do skupinek, kdy na 5 dětí jsou připraveni 2 lek-
toři. Balíček obsahuje kompletní odbornou péči 
o dítě, dopravu, skipasy, lektory, videocouching, 
kdo nemá lyžařské vybavení – zapůjčení zdarma 
ve ski areálu, animační program, stravu 3x denně, 
pitný režim. 
Informace na tel. +420 777 260 315.   
Cena 6 100,- kč + dpH/7 dní, www.meluzinek.cz.

program: 

po - st - pá: 
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská  
výuka v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském koutku
14.00 – 16.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská výuka 
v kidparku
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
16.30 – 17.30 hod. - Svačina + volná hra

Út - Čt: 
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská výuka 
v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském koutku
14.00 – 16.00 hod. - animační odpoledne na sněhu
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ

so: 
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská výuka 
v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském koutku
14.00 – 16.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská výuka 
v kidparku
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
16.30 – 17.30 hod. - Svačina + volná hra

Ne:
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská výuka 
v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském koutku
14.00 – 16.00 hod. - karNevaL Na sNěHu s pře-
dáváním diplomů
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
16.30 – 17.30 hod. - Svačina + volná hra

Na konci října proběhla ve Sportovní hale 
ZŠ R. Frimla v Trutnově Mezinárodní výstava 
modelů a kolejišť, kterou pořádal Klub že-
lezničních modelářů Trutnov ve spolupráci 
se Střediskem volného času Trutnov. Výstavu 
zhlédlo přes 3 800 návštěvníků a všichni si 
mohli prohlédnout na 15 různých kolejišť 
a několik stovek různých modelů od mode-
lářů a klubů z Česka, Německa i Polska.
Jelikož každá tak rozsáhlá akce potřebu-
je ke svému úspěšnému průběhu nejen 
nadšení organizátorů, chtěli bychom tou-
to cestou poděkovat našim partnerům 
za jejich podporu, která nám pomohla 
k úspěšné realizaci výstavy: České drá-
hy PJ Depo Trutnov, UŽSt Trutnov, ZO FS 
a ZO FVČ Trutnov, ZO OSŽ PJ a ZO OSŽ ŽSt 
Trutnov, ZO OSŽ ŽSt Vrchlabí, ČD Cargo, 
GW Train Regio, TE Trutnov, METERS s.r.o., 
Asker s.r.o., FotoGold Trutnov, REPARE 
Trutnov, ČEZ, pivovar Krakonoš, kominictví 
Červeňák, Sport hotel Davídek, GAST-PRO 
Trutnov, H+H  Hamplová, MERKUR Police 
nad Metují, VERAMO CZ s.r.o., Loco Dvůr 
Králové nad Labem, DK-Model Bukovina, 
ES Pečky, Humlnet, UFFO - Společenské 
centrum Trutnovska pro kulturu a vol-
ný čas, Trutnovinky, Krkonošský deník. 
Dlouhodobou a skvělou podporu poskytuje 
město Trutnov a Královéhradecký kraj.

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

BaskeTBaLIsTé ze zŠ kpT. JarOŠe, 
TruTNOv vYBOJOvaLI TITuL  
OkresNíCH přeBOrNíkŮ
Dne 5. 11. 2015 se družstvo chlapců ze Základní 
školy kpt. Jaroše, Trutnov zúčastnilo okresního 
kola AŠSK ČR v basketbalu SLZŠ. Do soutěže 
se přihlásilo 5 týmů. Turnaj se hrál systémem 
každý s každým. Hrací doba jednotlivých utká-
ní byla 2 x 10 minut. Ve všech čtyřech utkáních 
tým prokázal herní i taktickou vyspělost, která 
vedla k naprosté dominanci na palubovce. V ko-
nečném zúčtování čtyři vítězství, 8 bodů a skóre 
155 : 9 zajistilo našemu týmu titul okresních pře-
borníků. První místo hráčům zajistilo obhajobu 
putovního poháru AŠSK ČR v basketbalu SLZŠ 
a postup do krajského kola, které se bude konat 
25. 11. 2015 v Jičíně.
Poděkování patří družstvu za vzornou repre-
zentaci školy, předvedené sportovní výkony 
i příkladné vystupování během celé akce. Tre-
nérskou a pedagogickou činnost zajišťoval 
Mgr. Petr Karajanis, DiS. 
Konečné pořadí:
1) ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, skóre 155 : 9, 8 bodů
2) ZŠ V Domcích, Trutnov, skóre 94 : 49, 6 bodů
3) ZŠ Úpice, Lány, skóre 56 : 67, 4 body
4) ZŠ 5. května, Dvůr Králové nad Labem, skóre 
21 : 84, 2 body
5) ZŠ a MŠ Bílá Třemešná, skóre 13 : 130, 0 bodů 
Školu reprezentovali: Fröde Nikolas, Kozák  
Matěj, Mach Dominik, Rischawy David, Tošovský 
Jan, Vysoudil David.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.
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MEBYS Trutnov s. r. o.
informuje

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

BrusLeNí veřeJNOsTI O vÁNOČNíCH svÁTCíCH

datum den Od do Od do

19. 12. 2015 SO 9:00 12:00 12:15 15:45

20. 12. 2015 NE 9:00 11:45 x x

21. 12. 2015 PO 9:00 12:00 12:15 15:45

22. 12. 2015 ÚT 9:00 12:00 12:15 15:45

23. 12. 2015 ST 9:00 12:00 12:15 15:45

24. 12. 2015 ČT 9:00 12:00 12:15 14:30

25. 12. 2015 Pá 9:00 12:00 12:15 15:45

26. 12. 2015 SO 9:00 12:00 12:15 15:45

27. 12. 2015 NE x x x x

28. 12. 2015 PO 9:00 12:00 12:15 15:45

29. 12. 2015 ÚT 9:00 12:00 12:15 15:45

29. 12. 2015 ÚT ICE PARTY 19:00 00:00

30. 12. 2015 ST 9:00 12:00 12:15 15:45

31. 12. 2015 ČT 9:00 12:00 12:15 15:45

1. 1. 2016 Pá 9:00 12:00 12:15 15:45

2. 1. 2016 SO 9:00 12:00 12:15 15:45

3. 1. 2016 NE x x 13:00 15:45

prOsINCOvé BrusLeNí a velká ICe parTY s dJ´s
Co využít zimní stadion na firemní večírek? Zabruslit si, zahrát si hokej či curling? V prosinci je 
na zimním stadionu rozšířené bruslení veřejnosti. Pokud dáte přednost soukromí, pak si prona-
jměte celou hodinu jen pro sebe a své známé. Na tu pravou zimu si zatím stále ještě musíme 
počkat, alespoň tak to vypadá v úvodu měsíce listopadu, kdy tento článek vzniká. Pevně věříme, 
že zima je již za dveřmi.
29. 12. 2015 vás pak čeká jedinečná „ICe parTY“ s dJ´s (dJ LuCkY BOY aj.) - projekce, světelná 
show a bruslení.

provozní doba sportovního areálu pro veřejnost:
Pondělí – Pátek:   8:00 – 14:15 hod., Čtvrtek:   20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  dle aktuálního rozpisu, který naleznete  
na www.sportoviste-trutnov.cz

  
zMěNY v prOvOzu krYTéHO BazéNu

Sobota
5. 12. 
2015

Velký bazén mČR žactva - zavřeno

Dětský bazén mČR žactva - zavřeno

Sauna beZe ZměN - 10.00 - 20.00 hod.

fitness / Solárium beZe ZměN - 10.00 - 20.00 hod.

Neděle
6. 12. 
2015

Velký bazén mČR žactva - veřejnost: 14.00 - 18.00 hod.

Dětský bazén mČR žactva - veřejnost: 14.00 - 18.00 hod.

Sauna beZe ZměN - 10.00 - 18.00 hod.

fitness / Solárium beZe ZměN - 10.00 - 18.00 hod.

Středa
23. 12. 
2015

Velký bazén
Veřejnost: 05.45 - 14.00, 15.00 - 21.00 hod.  
(14.00 - 15.00 důchodci)

Dětský bazén beZe ZměN

Sauna beZe ZměN - 10.00 - 21.00 hod.

fitness / Solárium beZe ZměN - 09.00 - 21.00 hod.

Čtvrtek
24. 12. 
2015

Velký bazén Veřejnost: 10.00 - 14.00 hod.

Dětský bazén Veřejnost: 10.00 - 14.00 hod.

Sauna Veřejnost: 10.00 - 14.00 hod.

fitness / Solárium Veřejnost: 10.00 - 14.00 hod.

Pátek
25. 12. 
2015

Velký bazén Veřejnost: 09.00 - 21.00 hod.

Dětský bazén Veřejnost: 09.00 - 21.00 hod.

Sauna Veřejnost: 10.00 - 21.00 hod.

fitness / Solárium Veřejnost: 09.00 - 21.00 hod.

Sobota
26. 12. 
2015

Velký bazén Veřejnost: 10.00 - 20.00 hod.

Dětský bazén Veřejnost: 10.00 - 20.00 hod.

Sauna Veřejnost: 10.00 - 20.00 hod.

fitness / Solárium Veřejnost: 10.00 - 20.00 hod.

Neděle
27. 12. 
2015

Velký bazén NuDI: 09.00 - 10.00 hod. Veřejnost: 10.00 - 18.00 hod.

Dětský bazén Veřejnost: 10.00 - 18.00 hod.

Sauna Veřejnost: 10.00 - 18.00 hod.

fitness / Solárium Veřejnost: 10.00 - 18.00 hod.

Pondělí
28. 12. 
2015

Velký bazén
Veřejnost: 05.45 - 13.00, 14.00 - 20.00 hod.  
(13.00 - 14.00 důchodci)

Dětský bazén Veřejnost: 05.45 - 20.00 hod.

Sauna beZe ZměN - 10.00 - 21.00 hod.

fitness / Solárium beZe ZměN - 09.00 - 21.00 hod.

úterý
29. 12. 
2015

Velký bazén Veřejnost: 05.45 - 21.00 hod.

Dětský bazén Veřejnost: 05.45 - 21.00 hod.

Sauna Veřejnost: 10.00 - 21.00 hod.

fitness / Solárium Veřejnost: 09.00 - 21.00 hod.

Středa
30. 12. 
2015

Velký bazén
Veřejnost: 05.45 - 14.00, 15.00 - 21.00 hod.  
(14.00 - 15.00 důchodci)

Dětský bazén Veřejnost: 05.45 - 21.00 hod.

Sauna Veřejnost: 10.00 - 21.00 hod.

fitness / Solárium Veřejnost: 09.00 - 21.00 hod.

Čtvrtek
31. 12. 
2015

Velký bazén Veřejnost: 10.00 - 14.00 hod.

Dětský bazén Veřejnost: 10.00 - 14.00 hod.

Sauna Veřejnost: 10.00 - 14.00 hod.

fitness / Solárium Veřejnost: 10.00 - 14.00 hod.

Pátek
1. 1. 
2016

Velký bazén Veřejnost: 14.00 - 21.00 hod.

Dětský bazén Veřejnost: 14.00 - 21.00 hod.

Sauna Veřejnost: 14.00 - 21.00 hod.

fitness / Solárium Veřejnost: 14.00 - 21.00 hod.
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TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

 OrIeNTaČNí BěH 

stovky orientačních běžců v rudníku
V sobotu 24. října uspořádali členové a ka-
marádi oddílu orientačního běhu Lokomotivy 
Trutnov závod na zkrácené trati v Dlouhém 
lese u Rudníku. Krásné počasí a atraktivní te-
rén přilákal na start 753 závodníků, převáž-
ně z východočeské oblasti. Tratě pro všechny 
kategorie připravila dvojice zkušených orien-
ťáků Jan Grundmann jr. a Pavel Petržela. Ti 
provedli běžce členitým terénem, který vznikl 
po dávné těžbě rud. Díky tomu je Dlouhý les 
plný jam, kupek, prohlubní a údolíček. Začá-
tečníci a děti však měli tratě převážně po ces-
tách a ti nejmenší dokonce po fáborkách. 
A tak si procházku po lese s mapou přišlo vy-
zkoušet také mnoho rodičů s dětmi a dalších 
zájemců z Rudníku, Mladých Buků a Trutno-
va. Zájem z řad veřejnosti byl opravdu veliký, 
v kategorii rodičů s dětmi odstartovalo na 51 
závodníků. Ještě větší zájem byl o kategorii 
příchozích, které se zúčastnilo na 63 běžců.

 Prestiž závodu zvedla i účast některých členů 
dospělácké reprezentace, ti také ovládli hlav-
ní kategorie. V ženách zvítězila Michaela 
Omová z Turnova, v mužích se z vítězství ra-
doval Miloš Nykodým ze Žabovřesk Brno. 
Také domácí trutnovský oddíl mohl slavit dvě 
medaile. Na fáborkové trati H10N vyhrál trut-
novský Matěj Hanák, bronz pak přidala jeho 
oddílová kamarádka Štěpánka Licková v žá-

kovské kategorii D12D. Závod navázal 
na předchozí, které pořádal oddíl Lokomoti-
vy Trutnov v rámci mikroprojektu „S mapou 
a buzolou přes hranice“, který je evidován 
pod registračním číslem CZ.3.22/3.3.02/12.03088 
a byl spolufinancován z prostředků ERDF pro-
střednictvím Euroregionu Glacensis.

 pLavÁNí  
elhenická v osobáku na 1500, první 
závody pechancové
Plavecká špička závodila na Plzeňských sprint-
ech, které byly sedmým dílem Českého po-
háru. Trutnovský oddíl vyslal do západočeské 
metropole také to nejlepší - trio Martina El-
henická, Aneta Pechancová a Kateřina Hol-
ubová. Plavecká jednička Lokomotivy Mar-
tina Elhenická si vytvořila nový osobní rekord 
na patnáctistovce, kde svůj dosavadní nejlepší 
výkon vylepšila o šest vteřin na 16:18,16. 
Po celou dobu na trati nádherně bojovala 
s Barborou Závadou, která ji nakonec pora-
zila o 74 setin. Pro zajímavost, ostravská 
reprezentantka plavala v Plzni kompletní 
program, rozplavby a finále, takže měla 36 
startů. Martina Elhenická skončila dvakrát 
druhá a dvakrát na třetím místě.
Návrat do závodního bazénu po třech 
měsících prožila na západě Čech Aneta Pe-
chancová, která už se plavání nemůže tolik 
věnovat. O to větším překvapením byly její 
výkony. „Chtěla se tam prezentovat ještě 
lépe, ale bohužel původní záměr jí zhatila 
nemoc,“ vysvětloval trenér Pokorný, že jeho 
svěřenkyně od pondělí ležela a na závody 
odjela s dozvuky nemoci. Z tohoto důvodu 
se také odhlásila z pátečního programu, 
kde byla její královská 100 polohovka. V so-
botu plavala jen rozplavby, finále už ne. Až 
v neděli absolvovala plný program. Výborný 
výkon předvedla na 50 kraul - 26,16, kterým 
ve finále obsadila čtvrté místo za současnou 
nejlepší českou sprinterkou Annou Kolářovou 
a dvěma Slovenkami. Nejlepší výkony sezony 
zajela na 50 znak a 100 motýl. Výkonnost se 
stále zvedá také u Kateřiny Holubové, která 

se na závodech umisťovala do první desítky 
na 400 polohovce (6.), 800 (8.) a 1500 kraul 
(6.). Na 400 polohovku si po dlouhé době za-
plavala osobní rekord 5:05,49. „I Káťa plavala 
kvalitní časy. V té konkurenci, jaká v Plzni 
byla, jsou její konečná umístění velmi hod-
notná,“ konstatoval kouč TJ Loko FM Servis. 
Více na www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani 

 JudO 
regionální pohár družstev mladších 
a starších žáků v semilech
V sobotu 31. října se v Semilech uskutečnilo  
4. kolo Regionálního poháru družstev mlad-
ších a starších žáků v judu, které bylo uzavře-
nou soutěží pro závodníky Královéhradecké-
ho, Pardubického a Libereckého kraje. Z na-
šeho oddílu se zúčastnilo pouze 6 judistů a to 
rozhodlo o 4. místě v celkovém pořadí, pouze 
o 2,5 bodu za 3. místem. V kategorii mladších 
žáků se nejlépe dařilo Janu Lisému v katego-
rii do 60 kg, který vybojoval 1. místo.
Výsledky judistů Loko Trutnov - mladší žáci:  
1. místo - Jan Lisý (4 zápasy/4 vítězství), 3. mís-
to - Tobiáš Chmelík (4/2), 3. místo - Vojtěch 
Vach (3/2), 3. místo - Michal Imerlišvili (2/1), 
5. místo - Šimon Brezáni (3/1), bez umístění - 
Matouš Pražák (2/0)

 CYkLIsTIka 

20. ročník sp cross-country minulostí
Cyklistům Apache LOKO Trutnov se dařilo 
i na jubilejním 20. ročníku SP cross-country. 
V jednotlivých závodech sedmidílného seriálu 
bojovalo 150 - 170 závodníků. Z našich jezdců 
medailová umístění získali v kategorii starší 
žáci Marek Míl 1. místo a Martin Lelek 3. mís-
to, Kamila Tejchmanová (starší žákyně) 3. mís-
to, Josef Mojšíš (kadeti) 2. místo,  Káťa Šefcová 
(kadetky-juniorky) 1. místo, Ondra Pína (ma-
sters I) 2. místo a Anča Kráčmarová (6 - 7 let) 
2. místo.  

 MuaY–THaI 
HIGHLaNders NIGHT Iv. - to byla 
výhra, remíza i prohra pro domácí
HIGHLANDERS NIGHT, to je galavečer se vším, 
co k tomu patří. Audiovizuální show, tvrdé 
zápasy a skvělá zábava. 7. 11. 2015 se ve spo-
lečenském centru UFFO již počtvrté konal 
svátek všech vyznavačů úpolových sportů. 
Vše je jednou poprvé, a tak se stalo i to, že 
po třech ročnících bez prohry v tom čtvrtém 
jeden z trutnovských thajboxerů na domácím 
galavečeru poznal porážku. Ondřej Marvan 
v sobotu nestačil na polského soupeře Woj-
ciecha Kosowského (Palestra Muay Thai Team 
Warszawa). Účty srovnal v závěrečném sou-
boji Highlanders night Jakub Klauda, který 
pro změnu Patryka Zdrojewského (Palestra 
Muay Thai Team Warszawa) porazil s tím, 
že ho dvakrát dostal do počítání. Nejmladší 
domácí bojovník Matěj Trčka stejně jako loni 
remizoval s Filipem Gorolem (Leonidas gym 
Teplice). Matěj Trčka odletěl 10. 11. 2015 
s českou reprezentací na Evropský pohár, kte-
rý se koná v Turecku.
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov  
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,   
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

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
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NAbÍDKA OPuŠTěNých PSů
V sobotu 31. října 2015 se 175 závodníků 
z 16 klubů z České republiky a jednoho ze 
Slovenska zúčastnilo dalšího ročníku tur-
naje karate pro děti a mládež do 15 let – 
Trutnovského dráčka, který se tradičně konal 
ve sportovní hale ZŠ Mládežnická v Trutnově. 
Hlavním cílem turnaje bylo dát možnost začí-
najícím závodníkům vyzávodit se a porovnat 
se i s lepšími závodníky v otevřených kate-
goriích bez omezení stupněm technické vý-
konnosti. Soutěžilo se v kata, v kata týmech 
a v kumite. Hlavním pořadatelem byl SKBU 
Trutnov, spolupořadateli byl oddíl karate 
DDM Eldorádo při ZŠ Mládežnická v Trutnově 
a Východočeský svaz karate za podpory měs-
ta Trutnova. 
Výsledky závodníků SKBU Trutnov: 
1. místo 
Tadeáš Orság - kata mladší žáci, Pavla 
Šormová - kata dorostenky, Tadeáš Orság - 
kumite ml. žáci – 27 kg, Martin Hrnčíř - ku-
mite st. žáci – 52 kg, Ondřej Maňhal - kumite 
dorostenci + 55 kg, Anna-Marie Wagnerová 
- kumite dorostenky + 55 kg, Hanuš, Lišková, 
Orság - kata team st. žáci
2. místo 
Eva Venclová - kata ml. žákyně, Tomáš Macek 
- kumite – 39 kg, Pavla Šormová - kumite do-
rostenky + 55 kg

3. místo 
Ondřej Kozina - kata ml. žáci, Jáchym Šanda 
- kata ml. žáci, Michaela Pirožková - kata 
dorostenky, Ondřej Šikola - kumite ml. žáci – 
35 kg, Daniel Hanuš - kumite st. žáci – 39 kg, 
Alexander Stehlík- kumite st. žáci – 52 kg

Tomáš Souček
předseda SKBU Trutnov

Studenti Gymnázia Trutnov reprezentova-
li v průběhu září a října naši školu v růz-
ných středoškolských sportovních soutěžích 
a ve všech případech zaznamenali výrazné 
úspěchy.

Corny středoškolský atletický pohár
Podzim odstartovaly dívky v Corny SAP, když 
po tradičních vítězstvích v okresním a kraj-
ském kole postoupily opakovaně na repub-
likové finále s bodovým ziskem, který dával 
tušit historický úspěch v této prestižní disciplí-
ně. Dívky na RF zabojovaly a se ziskem 8831 
b. obsadily konečné 2. místo před Gymnáziem 
Šumperk (8937 b.). Na úspěchu se nejvíce 
podílela Lada Pejchalová (výška, dálka, šta-
feta), reprezentantka ČR ve skoku vysokém 
a medailistka z letošního MS juniorů. Chlapci 
obsadili ve stejném sportu v okresním kole  
3. místo.

přespolní běh
V přespolním běhu AŠSK šestičlenných druž-
stev obsadily dívky i chlapci shodně v okres-
ním kole 2. místo a v krajském finále 3. místo. 
Nejlepší závodnice byly v té době bohužel 
na soustředění v zahraničí, a nemohly se tu-
díž do týmu dívek zapojit. 

Fotbal
Poháru Josefa Masopusta ve fotbale se v le-

tošním ročníku zúčastnilo sedm škol trutnov-
ského okresu. Naši reprezentanti zvítězili, 
a postoupili tak do krajského kola, které se 
uskuteční na jaře 2016.

volejbal a basketbal
Zkušený tým organizátorů ŠSK při Gymnáziu 
v Trutnově uspořádal, tak jako každý rok, 
okresní kola ve volejbale (D) a basketbale 
(CH, D). Ani v jednom případě domácí týmy 
nezaváhaly, s převahou zvítězily a ve všech 
kategoriích postoupily do krajských kol, která 
proběhnou v listopadu. 
Reprezentantky školy se také zúčastnily kraj-
ského finále v basketbalu 3x3. Po suverénním 
vítězství postoupily dívky přímo na RF, které 
se uskuteční koncem listopadu v Brně.
Přestože naši reprezentanti ve sportovních 
soutěžích tradičně zaznamenávají výraz-
né úspěchy, a to i na nejvyšší úrovni, z výše 
prezentovaného výčtu je zřejmé, že výsledky 
letošního podzimu byly do této chvíle mimo-
řádné.
Všem postupujícím přeji úspěch v dalších 
kolech. Složení, kvalita i zkušenosti repre-
zentačních výběrů dávají předpoklad, že ani 
v krajském finále nemusí jejich působení 
v soutěži skončit.

Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

Trutnovský dráček 2015

Úspěšný podzim sportovců Gymnázia Trutnov


