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První cyklisté a bruslaři vyzkoušeli zbrusu 
novou cyklostezku na vrchu Houska. Stez-
ka, která již slouží široké veřejnosti, cyklis-
tům, bruslařům i běžkařům, byla dostavěna 
na konci září. Její slavnostní otevření proběh-
lo v pátek 16. října za přítomnosti zástupců 
města, dodavatelské společnosti i sportovců. 
„Nová cyklostezka dále rozšiřuje už existující 
nabídku relaxačně sportovního vyžití v areálu 
příměstských lesů a věřím, že bude přínosem 
pro všechny občany Trutnova,“ prohlásil Ivan 
Adamec, starosta města. Adamec zároveň 
upozorňuje, že investice města do nového 
kvalitního sportoviště činila pouhou čtvrti-
nu pořizovací ceny. Zbytek pokryla dotace 
od Státního fondu dopravní infrastruktury. 
Parametry nové cyklostezky odpovídají všem 
normám, její šířka je 3 metry, délka pak 
2,3 km, povrch tvoří kvalitní asfalt, který je 
vhodný pro většinu druhů sportů. Cyklostez-
ka je zároveň napojena na stávající místní 
cyklotrasy. „Novou trasu lze samozřejmě vyu-
žívat nejen pro rekreační, ale také pro trénin-
kové účely. Nově vybudovaná trať to umož-
ňuje a troufám si říct, že právě víceúčelovost 
využití je její největší výhodou,“ připomíná 
starosta města. „Výstavbě předcházela vzru-

šená veřejná debata, ale věřím, že se povedla 
dobrá věc. Za částku, kterou jsme z rozpočtu 
města na výstavbu uvolnili, bychom sami nic 
podobného nezrealizovali,“ dodává Adamec. 
„Celkové náklady na vybudování cyklostezky 
činily 11,7 milionu Kč včetně DPH. Z toho dota-
ce od Státního fondu dopravní infrastruktury 
činila více než 8,5 mil. Kč. Investice Trutnova 
do nově zbudované cyklostezky tak činila pou-
ze zbývající část do celkových nákladů,“ pro-
zrazuje Ivan Adamec fi nanční náročnost celé 
stavby. Zhotovitelem díla byla společnost Stra-
bag, která vyhrála výběrové řízení. 
„Terén prošel nutnými úpravami tak, aby 
cyklostezka měla správný sklon odpovídající 
normám a vyhovující požadavkům cyklistů,“ 
vysvětluje Adamec. Ten také upozorňuje, že 
vzhledem k obnově původní lesní cesty neby-
lo nutné kácení lesního porostu, s výjimkou 
odstranění náletových dřevin v bezprostřední 
blízkosti stezky a několika stromů z důvodů 
navazujících terénních úprav. 
Stezka, která vznikala v průběhu posledních 
měsíců, navazuje na současné trasy v okolí 
Bojiště, například na cyklotrasu Po stopách 
války 1866. „Cyklostezka jednoznačně rozši-
řuje sportovní možnosti v Trutnově. Navazuje 

na stávající trasy a všem zájemcům o sport, ať 
už o cyklistiku, běh, kolečkové brusle nebo 
kolečkové lyže, umožňuje bezpečné sportov-
ní aktivity v přírodě. A to i takové, pro které 
dosud nebyly v našem městě na stávajících 
površích vhodné podmínky,“ upozorňuje Ivan 
Adamec na fakt, že asfaltová stezka zpřístup-
ňuje vrch Houska širší veřejnosti.
Po pátečním symbolickém přestřižení pásky 
a slavnostním otevření „pokřtily“ novou cyk-
lostezku závody dětí a dorostu z trutnovské-
ho oddílu běžeckého lyžování Olfi n Car – Ve-
lla Trutnov. Čtyři věkové kategorie jely závod 
na kolech, koloběžkách, in-line bruslích a ko-
lečkových lyžích. 

Ing. Jan Seidel
tajemník Městského úřadu Trutnov

VÁNOČNÍ STROM 2015
Letošní poslední listopadová neděle a záro-
veň první adventní neděle 29. 11., to je ter-
mín pro tradiční akci, kterou pořádá město 
Trutnov a UFFO - SCT a při které se slavnostně 
rozsvítí vánoční strom na Krakonošově ná-
městí. 
Od 14.00 do 17.30 hodin můžete využít stán-
kového prodeje, který vám na náměstí nabíd-
ne adventní zboží, ale i horké a voňavé nápo-
je a další občerstvení.
Ve 14.00 hodin také začne v Uffu divadelní 
pohádka O ZAPOMNĚTLIVÉM PSANÍČKOVÉM 
ANDĚLÍČKOVI. Představení Divadla Z PRAKU 
je určeno divákům od 3 let a vypráví o dět-
ských přáních a kouzelném vánočním čase. 
Po skončení tohoto představení pozveme 
všechny diváky, abychom společně šli s andíl-
ky a adventními světýlky od Uffa na Krakono-
šovo náměstí a tam si užili další program akce 
Vánoční strom.  
Od 15.30 hodin je pro vás na náměstí připra-
ven pořad VÁNOCE S KARMÍNOU - tradiční 
program se zaměřením na české i evropské 
koledy a lidové zvyklosti a obyčeje v období 
Vánoc i Adventu. Autentický zvuk a lidová te-
matika programu je dokreslena používáním 
replik historických hudebních nástrojů a spe-
cifi ckých, méně známých lidových nástrojů.
V 15.50 hodin se na pár minut můžete zadí-
vat na promítání o Trutnově - ohlédnout se 
za nejzajímavějšími akcemi a událostmi, které 
se v našem městě za poslední rok odehrály. 
A třeba si právě v tomto pohodovém advent-
ním odpoledni při promítání řeknete: To se 
nám tu v Trutnově vlastně dobře žije!
Od 16.00 hodin na vás čeká druhá část hu-
debního programu Vánoce s Karmínou. 
A přibližně v 16.20 hodin se slavnostně roz-
svítí vánoční strom a další vánoční osvětlení 
na Krakonošově náměstí.

Foto: Miloš Šálek

Cyklostezka 
Starý Rokytník – Bojiště II byla otevřena 
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Listopad 
Dvůr Králové nad Labem 
29. 11. 2015 - ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO 
STROMU 
www.hankuv-dum.cz

Hradec Králové 
3. – 12. 11. 2015 - HUDEBNÍ FÓRUM HRADEC 
KRÁLOVÉ 2015
www.hfhk.cz

20. – 21. 11. 2015 - CINEMA OPEN 2015 
www.cinemaopen

DOTACE NA VÝMĚNU ZASTARALÝCH 
ZDROJŮ VYTÁPĚNÍ  („kotlíkové dotace“) 
z Operačního programu Životní prostředí 2014 – 2020

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

Dne 2. listopadu 2015 od 16:00 hod. se v bu-
dově Městského úřadu Trutnov, Slovanské ná-
městí 165, uskuteční seminář na téma Dotace 
na výměnu zastaralých zdrojů vytápění („kotlí-
kové dotace“) fi nancované z Operačního pro-
gramu Životní prostředí 2014 – 2020. Na semi-
náři bude veřejnost seznámena s podmínkami 
a možnostmi získání dotace na výměnu za-
staralých zdrojů vytápění. Jedná se o fi nanční 
podporu na výměnu zastaralých zdrojů tepla 
na pevná paliva poskytovanou fyzickým oso-
bám prostřednictvím Královéhradeckého kra-
je z Operačního programu Životní prostředí. 
Předmětem podpory tedy bude výměna nevy-
hovujícího kotle na tuhá paliva za: 
● kotel na pevná paliva,
● tepelné čerpadlo,
● plynový kondenzační kotel. 

Dále je možné v rámci výše uvedených opat-
ření provést:
●  instalaci solárně-termických soustav  

pro přitápění nebo přípravu TV 
(pouze v kombinaci s výměnou hlavního zdroje 
tepla)

●  „mikro“ energetická opatření ke snížení 
energetické náročnosti objektu  
(zateplení střechy nebo půdních prostor, za-
teplení stropu sklepních prostor nebo podlahy, 
dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní 
fasáda apod.), oprava fasády (např. prasklin 
a dalších poruch fasády – eliminace tepelných 
mostů), oddělení vytápěného prostoru rodin-
ného domu od venkovního (např. zádveří), dílčí 
výměna oken, výměna vstupních a balkonových 
dveří, instalace těsnění oken a dveří, dodatečná 
montáž prahů vstupních dveří, výměna zasklení 
starších oken za izolační dvojskla)  
Náklady na „mikro“ energetická opatření mo-
hou dosahovat max. 20 tis. Kč.

Předpokládaná výše podpory
Celkové náklady na realizaci projektu mohou být 
max. do výše 150 tis. Kč, z čehož výše poskytnu-
tých fi nančních prostředků z OP ŽP bude činit: 
●  70 % v případě pořízení kotle spalujícího pouze 

uhlí,
●  75 % v případě plynového kondenzačního kotle 

a kombinovaného kotle (uhlí + biomasa), 

●  80 % v případě tepelného čerpadla, příp. kotle 
pouze na biomasu.

Podpora může být navýšena o 5 % v případě, že 
je výměna kotle realizována v obci, která byla 
Střednědobou strategií ochrany ovzduší označe-
na jako prioritní území. 
V Královéhradeckém kraji se tato možnost týká 
těchto obcí:
Dvůr Králové nad Labem, Hořice, Hradec Králové, 
Chlumec nad Cidlinou, Nové Město (HK), Jaro-
měř, Jičín, Valdice, Železnice, Podhradí (JC), Česká 
Skalice, Náchod, Nová Paka, Nové Město nad Me-
tují, Nový Bydžov.

Způsobilé výdaje  
Za způsobilé výdaje projektu budou považová-
ny náklady na stavební práce, dodávky a služby 
bezprostředně související s předmětem podpory, 
zejména pak:
●  stavební práce, dodávky a služby spojené s re-

alizací kotle na pevná paliva, resp. tepelného 
čerpadla, resp. plynového kondenzačního kotle, 
resp. solární termické soustavy,

●  stavební práce, dodávky a služby související 
s realizací nové otopné soustavy nebo úpravou 
stávající otopné soustavy, včetně dodávky a in-
stalace akumulační nádoby, pokud je toto do-
poručeno projektem, výrobcem nebo dodava-
telem (v návaznosti na realizaci nového zdroje 
tepla pro vytápění),

●  náklady na zkoušky nebo testy související s uvá-
děním majetku do stavu způsobilého k užívání 
a k prokázání splnění technických parametrů, 
ovšem pouze v období do kolaudace (uvedení 
do trvalého provozu),

●  náklady na pořízení Průkazu energetické nároč-
nosti budovy v případě, že je jím prokazováno 
plnění klasifi kační třídy energetické náročnosti 
budovy „C“,

●  stavební práce, dodávky a služby spojené s po-
vinnou realizací opatření vedoucí ke snížení 
energetické náročnosti objektu, kde dojde k in-
stalaci nového zdroje vytápění.

Časová způsobilost bude upřesněna (nelze však 
uznat výdaje uskutečněné před 15. 7. 2015).

Bližší informace o dotaci lze získat na adre-
se  http://www.kr-kralovehradecky.cz, odkaz 
„Kotlíkové dotace“.

PREZENTACE STŘEDNÍCH 
ŠKOL A ZAMĚSTNAVATELŮ 
2015 V TRUTNOVSKÉM UFFU
Královéhradecký kraj a Krajská hospo-
dářská komora Královéhradeckého kra-
je pořádá ve dnech 4. 11. a 5. 11. 2015 
prezentaci středních škol a zaměstnava-
telů. Akce bude probíhat v trutnovském 
UFFU. Záměrem je rodičům a jejich dětem 
zjednodušit výběr střední školy nebo uči-
liště, motivovat žáky a informovat rodiče 
o možnostech a nabídkách SŠ ve vztahu 
k zaměstnavatelům v regionu. Prezenta-
ce proběhne pod záštitou hejtmana Krá-
lovéhradeckého kraje a podporuje ji úřad 
práce. Podrobné informace naleznete 
na www.komora-khk.cz/pssz

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

V listopadu 2015 vás zveme 
na semináře pro pracovníky v sociálních 
službách i pro zájemce z řad veřejnosti:

Manipulace ve vztazích
Termín: 3. 11. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba

Problematika zpětné vazby v sociálních 
službách
akreditace MPSV
Termín: 5. 11. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba

Asertivita a empatie v pracovní praxi
akreditace MPSV
Termín: 24. – 25. 11. 2015, 9 – 15 hod. 
(12 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 1.700,- Kč/osoba

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

Jaroměř
1. 11. 2015 - UKONČENÍ TURISTICKÉ SEZÓNY 
V JOSEFOVĚ 
Slavnostní ukončení turistické sezony, svěšení 
praporu, manévry vojenských jednotek.
www.pevnostjosefov.cz

28. 11. 2015 - ADVENT V MĚSTSKÉM MUZEU
www.muzeumjaromer.cz

Nový Bydžov
14. 11. 2015 - 8. MARTINSKÝ JARMARK 
& SLAVNOSTI DŘEVA 
www.novybydzov.cz

Vysoké Mýto
28. 11. 2015 - VÁNOČNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK 
Řemeslný jarmark s vánoční tematikou, 
rozsvícení vánočního stromu, kulturní 
program. Náměstí Přemysla Otakara II.
www.vysoke-myto.cz

Více naleznete v kalendáriu na www.
vennamesta.cz

Rekondiční pobyt trutnovských 
diabetiků
Vrcholnou akcí trutnovských diabetiků je re-
kondiční pobyt. Letos se konal stejně jako v 
minulém roce v penzionu KOLIBA ve Vrbně 
pod Pradědem od 26. 9. do 3. 10. Pobytu se 
zúčastnilo 49 osob, z toho 19 diabetiků. Pro 
účastníky byl připraven pestrý program, za-
měřený především na potřeby diabetiků. Na 
začátku a na konci pobytu proběhlo u dia-
betiků měření glykemie - koncentrace cukru 
v krvi, tlaku krve a vážení. Poprvé za dlouhá 
léta, kdy organizujeme rekondiční pobyty, 
se u všech diabetiků glykemie snížila. Záslu-
hu na tom má program s aktivním pohybem, 
ukázněnost účastníků a jejich aktivní přístup 
a také strava, kterou nám připravil personál 
penzionu Koliba. Nemalý vliv jistě měla i psy-
chická pohoda účastníků. Tento výsledek nás 
velmi potěšil a povzbudil naši iniciativu orga-
nizovat rekondiční pobyty i v následujících 
letech. 
O rekondičním pobytu na rok 2016 budou 
členové naší organizace jednat na členské 
schůzi, která se bude konat v úterý 3. 11. od 
14 hod. v malém sále Městského úřadu v Trut-
nově. Dovolujeme si pozvat nejen naše členy, 
ale i ostatní diabetiky a příznivce naší orga-
nizace. 

Výbor územní organizace Trutnov 
Svazu diabetiků ČR
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Mateřské centrum KAROlínka

Matriční události v září 2015

Narozené děti
V měsíci září se v trutnovské porodnici narodi-
lo celkem 75 dětí, z toho 43 chlapců a 32 děv-
čat. Z celkového počtu narozených je 24 ob-
čánků města Trutnova, 11 chlapců a 13 dívek.

Uzavřené sňatky
Během měsíce září uzavřelo manželství před 
Městským úřadem Trutnov celkem 15 párů, 
z toho byl jeden sňatek církevní (před nábo-
ženskou společností Svědkové Jehovovi). Dále 
byl v rámci našeho matričního obvodu uzavřen 
jeden sňatek před Obecním úřadem Radvanice.

Úmrtí
Ve stejném měsíci došlo v matričním obvodu 
Trutnov celkem k 38 úmrtím (z toho 24 mužů 
a 14 žen), 1 úmrtí bylo v obci Vlčice. Z celkové-
ho počtu 38 úmrtí bylo 11 občanů města Trut-
nova, 9 mužů a 2 ženy.

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily v měsíci srpnu u příležitosti životního 
jubilea celkem 36 spoluobčanů s gratulací, 
kytičkou a malým dárkem. Kytička byla předá-
na i dvěma jubilantům v Domově pro seniory 
v Trutnově, středisko R. Frimla, a dvěma jubi-

lantům ve středisku Dělnická. Touto cestou ješ-
tě jednou všem občanům gratulujeme.

Jana Fizérová, matrikářka

Listopad 2015
PONDĚLÍ 
8:00 – 12:00 Školka nanečisto - příprava dětí 
na „školkový režim“ pro přihlášené děti. 
10:00 – 11:30 Walinka - otevřený kroužek pro 
rodiče se zájmem o waldorfskou pedagogiku 
a jejich děti. 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. 
10:00 – 10:45 Broučci - cvičení pro maminky 
s ležícími a lezoucími dětmi, 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 - fl étna
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 – 10:30 Zpívání s Drážou a Blankou - 
společné muzicírování

Pokračuje:
Školka nanečisto – každé pondělí, pro děti od 2 
let
Dětská jóga – pro děti od 3 do 12 let, každý 
čtvrtek od 16 hod., lektorka Natálie Ondrášková
Předporodní kurzy, laktační poradenství, cvičení 
pro těhotné – více na www.maternite.jecool.net
Cvičení pro rodiče s dětmi od 4 měsíců do 2 let – 
lektorka Nicole Lisá
BOBŘI – všeobecná pohybová příprava pro děti, 
lektorka Ing. Bc. Monika Bobrová
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 
let zaměřená na trénování sluchu a rytmu. 
Procvičíme techniku rukou na klavírní 
(klávesové) klaviatuře a naučíme se skladby, 
které nás baví. Lektor Lukáš Chudoba. Více 
na www.lukaschudoba.cz, sphinks@tiscali.cz, tel. 
602 702 360.
Šití panenek z ovčí vlny – kurz probíhá v sobotu, 
jednou za měsíc, lektorka Lucie Pavlíček 
Migdalová
NOVINKY:
Pondělí 2. 11. od 9 do 11 hod. ZÁKLADY PRVNÍ 
POMOCI nejen u dětí. Praktický seminář, kde 
se seznámíte s úkony zachraňujícími život. 
Lektorka Mgr. Jana Bartoňová. 
KERAMICKÉ TVOŘENÍ (hlína a sklo) pro rodiče 
s dětmi ve čtvrtek 5. 11. od 9 do 11 hod.
ODPOLEDNÍ HERNA NEJEN PRO TATÍNKY – od 
2. 11. bude každý čtvrtek od 15 do 18 hod. 
prostor pro hraní a sdílení rodičů i prarodičů
VÝROBA BROŽÍ Z ORGANZY – čtvrtek 12. 11. 
od 9 do 11 hod. Tvoření pro maminky - přijďte si 
vyrobit originální doplněk ke kabátku, na čepici 
atd. Hlídání dětí zajištěno, lektorka Mgr. Jana 
Bartoňová.

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:

31. 10. a 1. 11. - MUDr. Milena Brátová, zubní 
ordinace čp. 100, Pilníkov, tel.: 499 898 125

7. 11. a 8. 11. - MUDr. Jiří Čermák, Úpské 
nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 826 531

14. 11. a 15. 11. - MUDr. Eva Davidová, 
Sokolská 238, Trutnov, tel.: 499 735 314

17. 11. - denTu s.r.o., Horská 634, Trutnov, 
tel.: 608 191 099

21. 11. a 22. 11. - MUDr. Vladimír Hrudík, 
Žižkova 239/16, Trutnov, tel.: 499 817 592

28. 11. a 29. 11. - MUDr. Miluše Žďárská, Bratří 
Čapků 773, Úpice, tel.: 499 846 071

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 prak-
tickým nácvikem na resuscitačních loutkách. Kurzy 
se konají první pondělí v měsíci od 15 do 18 hod. 
v prostorách učebny první pomoci, Horská 5, Trutnov, 
2. mezipatro, č. dveří 604 (budova bývalého okresní-
ho úřadu naproti autobusovému nádraží).
II. termín 2. 11. 2015
III. termín 7. 12. 2015 
Termín 9. 11. 2015 – pouze pro bezpříspěv-
kové dárce krve
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 . 

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního stylu 

na setkání u tématu: EMOČNÍ INTELIGENCE. 
Dne 2. 11. 2015 v 17.30 hod., budova CASD, 
ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí). Lektor 
Líba Jobová, ochutnávka, možnost masáže 
šíje už v 16.30 hod. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Areál Mladé Buky, Bobová 
dráha Berta a MŠ Meluzínek
vás zvou na

Halloweenské podzimní prázdniny
v Areálu Mladé Buky 28. října – 1. listopadu 2015
Přijďte k nám vydlabat dýni a pomoci nám 
vyzdobit náš areál!
Program:
dlabání dýní, výtvarná dílna
30. října 2015 Večerní halloweenská jízda 
na bobové dráze     
www.areal-mladebuky.cz

Tropik trhy Trutnov
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, 
exotického ptactva, květin, krmiva, pomůcek 
a potřeb, literatury. Sobota 28. 11. 2015 
od 9 do 12 hodin, Národní dům, Trutnov. 
Více informací na: www.tropik-trhy.cz

POZVÁNKA
Zveme vás na:
- listopadový Jarmark pro ADRU, který se 
bude konat 15. - 16. 11. 2015 vždy od 10 do 17 
hod. v budově CASD, M. Majerové 86 (za ne-
mocnicí). Můžete se těšit na prodej ručních 
výrobků, levného oblečení a hraček, domácí 
občerstvení a výstavu a prodej paličkování. Vět-
šina výtěžku bude věnována humanitární orga-
nizaci ADRA. 

- cestopis INDONÉSIE – ostrovy mnoha tvá-
ří, 21. 11. 2015 od 16 hodin, přednáší Mgr. Jiří 
Koun, vstupné dobrovolné 

- vyprávění o JIHOZÁPADĚ USA, 27 000  km 
vzduchem a po zemi, 12. 12. 2015 od 16 hodin 
oboje v budově CASD, M. Majerové 86 (za ne-
mocnicí)

KRÁTCE
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ
V současné době město Trutnov nabí-
zí pronájem těchto prostor sloužících 
podnikání

Na základě usnesení Rady města  Trutnova ze 
dne 29. 9. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – M. Gorkého čp. 263
objekt na st. p. č. 1998  v kat. úz. Trutnov, 
městská část Kryblice

Jedná se o prostory sloužící podnikání umís-
těné v 1. NP o celkové výměře 112,85 m2 
(1 prodejna 67,15 m2, 1 soc. zařízení 2,00 m2, 
1 sklep 18,00 m2, 1 přístavek 19,20 m2 a 1 ram-
pa 6,50 m2).
Tyto prostory jsou vhodné ke zřízení prodej-
ny.
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní 
náklady úpravy prostor k požadovanému 
způsobu využití s tím, že v případě ukončení 
nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto 
prostor sloužících podnikání nájemci uhraze-
no. V prostorech sloužících podnikání nebude 
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 6. 11. 2015 
do 12.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 9. 11. 2015 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 12 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620601, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce 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 pou-
žita na úhradu nájemného. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. Žádost je možné 
podat na předepsaném formuláři tak, aby ji 
adresát obdržel nejpozději do doby možnosti 
podání žádosti. V žádosti uveďte identifi kač-
ní číslo organizace, případně přiložte kopii 
živnostenského listu nebo výpisu z obchodní-
ho rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude 
kopie živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později 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 – M. Gorkého 263, „NEOTVÍRAT“.

Trutnov – Bulharská čp. 53
objekt na st. p. č. 69/1 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město

Jedná se o prostory sloužící podnikání umístě-
né v 1. NP o celkové výměře 48,89 m2 (1 míst-
nost 19,95 m2, 1 výloha 0,84 m2, sklad 22,26 
m2, chodba 2,48 m2 a šatna (vč. WC) 3,36 m2).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 

určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní 
náklady úpravy prostor sloužících podnikání 
k požadovanému způsobu využití s tím, že 
v případě ukončení nájemní smlouvy nebude 
zhodnocení těchto prostor nájemci uhraze-
no. V prostoru sloužícím podnikání nebude 
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů. 
Možnost uzavření nájemní smlouvy nejdříve 
od 1. 3. 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 
složení kauce ve výši 8 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620602, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce 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 pou-
žita na úhradu nájemného. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. Žádost je možné 
podat na předepsaném formuláři tak, aby ji 
adresát obdržel nejpozději do doby možnosti 
podání žádosti. V žádosti uveďte identifi kační 
číslo organizace, případně přiložte kopii živ-
nostenského listu nebo výpisu z obchodního 
rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude ko-
pie živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti 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 53, 
„NEOTVÍRAT“.

Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 19. 10. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

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

Jedná se o prostory sloužící podnikání v čp. 
136 Bulharská, umístěné v 1., 2. NP a suteré-
nu, o celkové výměře 395,83 m2 (2 prodejny 
o výměře 231,61 m2, 2 výlohy o výměře 25,13 
m2, 1 kancelář 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 
určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní 
náklady úpravy prostor k požadovanému 
způsobu využití s tím, že v případě ukončení 
nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto 
prostor sloužících podnikání nájemci uhraze-
no. V prostorech sloužících podnikání nebude 
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 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 
složení kauce ve výši 73 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620603, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce 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 pou-
žita na úhradu nájemného. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. Žádost je možné 
podat na předepsaném formuláři tak, aby ji 
adresát obdržel nejpozději do doby možnosti 
podání žádosti. V žádosti uveďte identifi kač-
ní číslo organizace, případně přiložte kopii 
živnostenského listu nebo výpisu z obchodní-
ho rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy bude 
kopie živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti 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“. 

Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na odboru majetku města MěÚ Trutnov, 
č. dveří 409 (tel. 499 803 270). Cenová nabíd-
ka musí být v žádosti vyjádřena číselnou hod-
notou. 

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v termí-
nu 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 

UPOZORNĚNÍ
Z důvodu plánované přestavby na úseku 
osobních dokladů, evidence obyvatel 
a matriky a také z důvodu přípravy nového 
informačního systému ze strany Ministerstva 
vnitra ČR bude v prosinci 2015 činnost výše 
uvedených agend omezena. Přesnější doba 
omezení bude zveřejněna v následujícím 
čísle Radničních listů po výběru dodavatele 
stavebních prací. Doporučujeme vyřizovat 
záležitosti, které se týkají občanského 
průkazu, cestovního pasu, evidence obyvatel 
a matriky, nyní případně na začátku příštího 
roku.

Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí odboru správního
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Rada města Trutnova na své 18. schůzi dne 
29. září 2015 přijala usnesení č. 2015-1025/18, 
kterým schválila záměr města obecně zveřejnit

uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
s budoucí koupí

p. p. 152/1 (1721 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova 
za účelem výstavby rodinného domu 
venkovského charakteru za následujících 
podmínek: 
-  smlouva o právu stavby bude uzavřena 

na dobu určitou 5 roků,
-  stavební plat je stanoven ve výši 2 Kč/m2/rok 

+ DPH,
-  kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu 

smlouvy o právu stavby,
-  prodej bude realizován do 60 dnů 

po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní 
cenu, přičemž minimální kupní cena je 
250 Kč/m²,

-  v případě nedodržení termínu kolaudace 
stavby se smlouva o právu stavby prodlouží 
o dva roky s tím, že bude sjednána smluvní 
pokuta 1000 Kč za každý započatý měsíc 
do doby kolaudace stavby, 

-  náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daň z nabytí nemovité věci, DPH, kolek 
atd.) hradí kupující.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 17. 3. 2016 do 12.00 hod. 
Obálky budou otevírány v zasedací místnosti 
č. 407 Městského úřadu Trutnov dne 18.  3. 
2016 v 8.00 hodin. Žadatel, který podá svoji 
nabídku včas, má možnost zúčastnit se 
otevírání obálek v termínu výše uvedeném.           

Na obálku uveďte adresu s heslem: 

„RD Lhota u Trutnova“
k. ú. Lhota u Trutnova
„NEOTVÍRAT”

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16  Trutnov

Bližší informace poskytuje odbor majetku 
města Městského úřadu Trutnov, kancelář č. 
411 ve 4. poschodí, telefonní číslo 499 803 286. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky 
nebo připomínky k uvedenému záměru. Tyto 
adresujte na Městský úřad Trutnov, odbor 
majetku města, Slovanské nám. 165, nejdéle 
do 17. 3. 2016 do 12.00 hod. Po zhodnocení 
nabídky konečné rozhodnutí přísluší radě 
a zastupitelstvu města.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

  ZPRÁVY Z MĚSTA

RIAPS informuje
Stacionář RIAPS se zapojil do celorepublikové 
charitativní akce Týden duševního zdraví 
a v týdnu od 5. 10. do 8. 10. 2015 uspořádal 
pro veřejnost několik akcí obohacených 
o setkání s lidmi, kteří mají zkušenost 
s duševním onemocněním a psychickými 
problémy. Návštěvníci tak měli příležitost 
zhlédnout fi lm Otázky pana Lásky, po jehož 
skončení následovala diskuse s hlavním 
protagonistou fi lmu Jirkou Láskou, který 
se léčí se schizofrenií, a jeho maminkou. 
V úterý byly v prostorách Stacionáře RIAPS 
realizovány tvůrčí dílny, kdy měla veřejnost 
možnost vyzkoušet si např. techniku šitých 
korálků či enkaustiku. Mnozí ze zúčastněných 
obdivovali zručnost a nadání klientů, kteří 
jim svůj um se zájmem předávali. Paralelně 
s tvůrčími dílnami probíhala i ukázka relaxace 
těšící se  velkému zájmu. Středeční program 
Dne otevřených dveří nebyl realizován pouze 
ve stacionáři, ale i v ostatních službách RIAPS, 

tzn. v ambulancích psychiatrů a psychologů, 
v kontaktním centru, manželské a rodinné 
poradně, v nízkoprahovém zařízení pro 
děti a mládež Shelter. V závěru týdne se 
v Koncertní síni Bohuslava Martinů odehrál 
slavnostní večer, v jehož rámci klienti 
prezentovali nejen vlastní tvorbu z oblasti 
poezie a prózy, ale podělili se s veřejností 
o své niterné prožitky spojené s psychickými 
problémy, jako je úzkost, deprese, panický 
strach atd. Celý večer byl provázen rytmickými 
tóny skupiny Black Jack z Hostinného.   
Doufáme, že díky Týdnu duševního zdraví 
Stacionáře RIAPS a nové osobní zkušenosti 
hostů se nám podařilo přiblížit svět tzv. 
nemocných světu tzv. zdravých a možná 
že jsme tím i trochu přispěli k většímu 
porozumění.
Velký dík patří všem našim sponzorům 
a podporovatelům, jimiž jsou město Trutnov, 
SCT-UFFO, tiskárna PRATR, Kasper Kovo, s.r.o., 
a pan Jaroslav Bydžovský.

Lucie Skalská a Dagmar Tmějová

OZNÁMENÍ ZŠ Mládežnická 
v novém kabátě

Po čtyřměsíční rekonstrukci byla 12. října sym-
bolicky otevřena ZŠ Mládežnická. Pavilony 
A a B1 se dočkaly nových oken, střechy, za-
teplení i fasády. Rekonstrukce budov, které 
byly do provozu uvedeny v roce 1989, vyšla 
na 22 milionů korun. Více než polovina částky 
však byla hrazena ze státních dotací. Slav-
nostního aktu se zúčastnili představitelé měs-
ta v čele se starostou Mgr. Ivanem Adamcem, 
ředitel  školy Mgr. Zdeněk Géc, Ing. Pavel Šrů-
tek ze stavební fi rmy STYLBAU, s.r.o., která 
rekonstrukci realizovala, a další hosté.

-rl-

Foto: Miloš Šálek

Mezinárodní projekt o počasí 
sbírá jednu cenu za druhou

Žáci a zejména pedagogové trutnovské ZŠ 
Komenského slaví další úspěch. Po ocenění 
známkou kvality „eTwinning Quality Label“ 
v říjnu loňského roku se probojovali do letoš-
ního fi nále Evropské jazykové ceny Label. 
Dne 22. září 2015 proběhlo v Praze na kon-
ferenci Kreativně k jazykové výuce slavnost-
ní předávání certifi kátů kvality „Evropská 
jazyková cena Label 2015“. Z 45 přihláše-
ných projektů vybrala hodnoticí komise 7 
vítězných, mezi které patřil také projekt naší 
školy Weather in Schools. U projektu komi-
se ocenila badatelský přístup k fyzice, vliv 
jazykové výuky na sociální inkluzi, propoje-
ní několika metodických komisí, a označila 
ho jako příklad dobré praxe. Cenu v Praze 
přebírali nejen oba koordinující učitelé Jana 
Fišerová a Václav Fišer, ale také ředitel školy 
Petr Horčička. Žáci od září 2012 sledovali hod-
noty naměřené vlastními meteorologickými 
stanicemi, pokoušeli se o jejich interpretaci 
a v kombinaci se sledováním oblohy i o před-
pověď počasí.
Cílem Evropské jazykové ceny Label je podpo-
řit nové a výjimečné aktivity v oblasti jazyko-
vého vzdělávání, propagovat je mezi odbor-
nou veřejností a inspirovat ostatní k zavádění 
takových aktivit do jazykové výuky. Jsme rádi, 
že se na naší škole takovým projektům daří.

Tereza Bradnová 

Květiny pro radost
U příležitosti „Mezinárodního dne seniorů“ 
byli žáci Základní školy speciální a praktické 
školy Diakonie ČCE VRCHLABÍ, odloučeného 
pracoviště Trutnov, popřát babičkám a dědeč-
kům v Domově pro seniory v Trutnově k „je-
jich“ svátku a potěšit je dárečky v podobě 
vyrobených květin, které si pro ně připravili. 
Žáci také vyzdobili výtvarnými pracemi če-
kárnu ambulance Neurologického oddělení 
v Oblastní nemocnici Trutnov a.s. Děkujeme 
za milou spolupráci.

Mgr. Lenka Šimůnková
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Naše MŠ připravila po prázdninách pro děti 
a rodiče řadu novinek. Od září, kromě tří 
běžných tříd, mohou děti navštěvovat třídu 
s rozšířenou výukou anglického jazyka, kde 
pedagogové a docházející externí lektor 
pracují s dětmi metodou Wattsenglish, která 
je akreditována MŠMT a v Trutnově poprvé 
pilotně zaváděna právě v Srdíčku. Anglický 
jazyk si tak děti osvojují zcela přirozenou for-
mou v rámci celodenních tematických aktivit 
třídy. Děti se učí jazyk (slovíčka i gramatiku) 
okamžitě přirozeně používat v běžných kaž-
dodenních situacích.  

Dále byla v rámci mateřské školy otevřena tří-
da pro děti s narušenou komunikační schop-
ností, kam jsou zařazovány děti na základě 
odborného vyšetření školského poradenské-
ho zařízení. Stejně jako v anglické třídě je 
logopedická péče prostoupena všemi každo-
denními aktivitami třídy, v rámci činností je 
prováděna zvýšená individuální logopedická 
péče odborným pracovníkem. 
V rámci ucelené koncepce mateřské školy, 
prevence sociálně patologických jevů a zlep-
šení emočního prožívání dětí se všechny třídy 

aktivně zapojily do socio-emočního progra-
mu Baltazar. Do Trutnova přivezla tento pro-
jekt Mgr. Radomíra Viková, která načerpala 
inspiraci na studijním pobytu ve Walesu. Děti 
se prostřednictvím loutek medvěda Baltazara 
a dětí Káji a Máji formou pozitivního posilo-
vání seznamují se správným chováním, vlast-
ními prožitky a jednáním. 
S novým rokem se také dokořán otevřely 
brány nové „Zelené herny“, zahrady s pří-
rodními prvky, kterou děti využívají nejen 
ke hrám, ale i k činnostem v rámci environ-
mentálního vzdělávání. Děti si zde vytvářejí 
pomocí pozorování, bádání a praktických 
činností kladný vztah k přírodě a její ochra-
ně. V průběhu podzimních měsíců se kromě 
běžných tematických činností rozběhly další 
aktivity, které se staly nedílnou součástí na-
bídky naší mateřské školy: plavání, bruslení, 
lyžování, návštěva divadel, výstav, knihovny, 
edukačních a vzdělávacích programů Krnap 
Vrchlabí a Sever Horní Maršov, nadstandard-
ní odpolední aktivity MŠ - Sboreček, Šikulky, 
Fotbálek, Sporťáček, Atleťáček, Myšlení je 
hra, Logohrátky a kroužek angličtiny.  
Touto cestou bychom také rádi poděkovali 
realizačnímu týmu MFK Trutnov za perfektní 
organizaci sportovního dopoledne pro děti, 
Klubu důchodců Trutnov za dárečky a milou 
návštěvu, vedení města Trutnov a vedení MŠ 
Trutnov za podporu, organizacím a rodičům 
našich dětí za celoroční aktivní spolupráci.

Kolektiv MŠ Srdíčko, Horská, Trutnov

Přijměte pozvání na charitativní festi-
val na podporu dětí z dětských domovů 
Webrovkafest, který se od roku 2002 ode-
hrával na chatě Webrovka v kopcích nad 
Trutnovem. Tam proběhlo třináct úspěšných 
ročníků, z jejichž výtěžků se každoročně spo-
lufi nancovaly vánoční pobyty dětí z různých 
dětských domovů. Tato chata, provozovaná 
neziskovým Institutem zážitkové pedagogi-
ky (dříve Asociací dětských domovů), sloužila 
jako centrum pro děti bez rodičů z celé ČR. 
Ty zde trávily úžasné zážitkové pobyty plné 
dobrodružných her, výletů po okolí a měly 
zde mnohokrát i možnost setkat se s dětmi 
z úplných rodin, které sem jezdily v rámci 
školy v přírodě. Toto prolínání mělo jistě pro 
obě skupiny velký přínos. Samotné vánoční 
pobyty pak těmto znevýhodněným dětem 
přinášely kouzelné sváteční zážitky a spousty 
dárků. Poslední dobou začal být objekt cha-
ty Webrovka technicky nedostačující, a pro-
to se Institut zážitkové pedagogiky a s ním 
i festival přesunul do objektu většího a pro 
tyto účely vhodnějšího. Tím objektem je are-
ál Klučanka v malebné obci Dědov, která je 
součástí města Teplice nad Metují a nachází 
se na úpatí skalního města Ostaš.
14. ročník proběhne 14. listopadu od 14.00 
hod. a hlavními hvězdami budou kapely Už 
jsme doma, F. P. B. a Zuby nehty. Na dvou pó-
diích vystoupí také Jana Štefl íčková, Koonda 
Holaa, Pepa Lábus a spol., The Art of Inside 
Out, Electrum Magicum, Poslední Lež, New 
Sound Orchestra, Václav Bahňous a dívčí di-
vadelní spolek KaRaJaPeJi a Ba. Minimální 
příspěvek na děti bez rodičů činí už deset let 

pouhých 150 Kč. Od 16.00 do 20.00 hod. bude 
fungovat dětský koutek s programem, kde 
bude o vaše ratolesti postaráno, zatímco vy si 
budete užívat muziky a zábavy.
Festival za dobu svého trvání vynesl pro 
děti bez rodičů pouze ze vstupného více jak 
300 000 Kč. Rozpočet celé akce se posledních 
pět let dařilo pokrýt z darů sponzorů, pod-
porovatelů a přátel a vše, co návštěvníci ode-
vzdali do kasy, byl pak čistý výtěžek určený 
pouze dětem. V loňském roce to bylo rekord-
ních 50 164 Kč. Vypěstoval si také mnoho pra-
videlných návštěvníků nejen z Trutnovska, ale 
i z celé České republiky. Nový název festivalu 
je Webrovkafest na Klučance a změnou místa 
se otevírá možnost kulturního vyžití a pomo-
ci dobré věci nejen pro Trutnovské, ale i pro 
obyvatele z celého Broumovského výběžku. 
Po skončení akce chystáme autobusy směr 
Meziměstí – Broumov a Police n/M – Hronov – 
Náchod – Česká Skalice – Trutnov.
Všichni účinkující vystupovali a vystupují buď 
pouze za cestovní náklady, nebo za výrazně 
snížený honorář z důvodů charitativního po-
slání akce. Více informací najdete na těchto 
odkazech: http://www.webrovkafest.com/
https://www.facebook.com/
groups/51559507487/
http://www.webrovka.cz/
Věříme, že se díky vám podaří festival v no-
vém místě nejen udržet, ale i více rozvíjet. 
Že i nadále budou mít děti bez rodičů krásné 
Vánoce a my dobrý pocit z vykonané práce. 
Těšíme se na vás! 

Trutnovská alternativní scéna 
a Institut zážitkové pedagogiky

SETKÁNÍ PĚSTOUNEK 
Z KRÁLOVÉHRADECKÉHO KRAJE 
V DOMĚ POD JASANEM

Zázemí Domu pod jasanem využily pěstoun-
ky z Centra pěstounských rodin ke vzděláva-
címu víkendovému pobytu 9. - 11. 10. 2015. 
Skupinu tvořily pěstounky, které se dlouho-
době starají o jedno i více dětí, a pěstounky 
na přechodnou dobu, které místo ústavní 
zajistí rodinnou péči dětem, které po čase od-
cházejí ke svým biologickým rodičům, trvalým 
pěstounům nebo adoptivním rodičům.
Pěstounská péče má pro děti, které by jinak 
byly v dětských domovech, mimořádný vý-
znam. Poskytne dětem lásku, přirozené pro-
středí a rodinu, kterou děti mohou využívat 
i v době, kdy jsou dospělé. Všichni potřebu-
jeme i v dospělosti místo, kam se můžeme 
vrátit a kde nás mají rádi – rodinu, a to děti, 
které odejdou z dětského domova, nemají. 
Pěstounská péče snižuje rizikové chování dětí, 
snižuje náklady státu na ústavní péči a výrazně 
zvyšuje šance dětí, aby žily spokojeně. 
Sešlo se zde 12 pěstounek, které si vzájemně 
vyměňovaly zkušenosti, vzdělávaly se, vyrá-
běly mýdlo a z ovčí vlny vyrobily andílky, víly, 
panenky. Kreativní výtvarná činnost je velmi 
relaxační a ozdravná, jak pro dospělé, tak 
i děti. Pěstounky se těší na další setkání, které 
určitě pomáhá v jejich poslání a je významné 
i pro celou společnost.

Martina Poliaková
Tkalcovské muzeum Dům pod jasanem

MŠ TRUTNOV, odloučené pracoviště MŠ SRDÍČKO, 
Horská, Trutnov informuje

Charitativní Webrovkafest se stěhuje z Trutnova 
do Dědova a mění název na Webrovkafest na Klučance

Vážení rodiče a příznivci školy,

Obchodní akademie 
v Trutnově vás srdečně zve
na Dny otevřených dveří,
které se budou konat v pátek 
27. listopadu 2015 od 14:00 do 17:00 
hod.
a v pondělí 25. ledna 2016 od 14:00 
do 17:00 hod.

Letos nabízíme studijní obory:

● Obchodní akademie 
●  Obchodní akademie se 

zaměřením na cestovní ruch
●  Obchodní akademie se 

zaměřením na informatiku
Co pro vás dále připravujeme?
Obecné i konkrétní informace o studiu. 
Informace o uplatnění absolventů v praxi 
a při přijímacích zkouškách na vysoké školy.
Obdržíte podrobné informační materiály 
a pro každého z vás máme připravený i malý 
dárek.
Poznáte všechny naše učebny a interiér školy; 
budete seznámeni s metodami používanými 
ve škole a rádi vám zodpovíme všechny vaše 
případné dotazy.
Občerstvení v našem školním bufetu (možno 
zakoupit kávu, zákusky, chlebíčky, atd.).

Přijďte se poradit o budoucnosti svých dětí 
se zkušenými pedagogy, kteří vám ochotně 
odpovědí na dotazy a pomohou najít pro vaše 
děti správnou cestu ke vzdělání. V případě, 
že se vám námi stanovený termín nehodí, 
můžete si individuálně sjednat schůzku.
Těšíme se na Vás!
Kontakt - tel.: 499 599 300, e-mail: oatu@
oatrutnov.cz, www.oatrutnov.cz    
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Stalo se již dlouholetou tradicí, že jsou v září 
nového školního roku odměňováni někte-
ří studenti za úspěšné výsledky ve znalost-
ních i sportovních soutěžích, kterých dosáhli 
v předchozím školním roce. 
Letos akce proběhla ve školní jídelně. V úvodu 
byli studenti přivítáni ředitelem Mgr. Petrem 
Skokanem, který poděkoval za vynikající vý-
sledky a vzornou reprezentaci školy. Další 
část jeho proslovu měla především motivační 
i inspirativní charakter, v závěru vyjádřil přá-
ní dalších úspěchů ve zvoleném oboru a pře-
dal studentům hodnotné dárky, které byly 
zakoupeny z prostředků Nadačního fondu 
Gymnázia Trutnov. 
Na setkání jsou zváni a odměňováni studen-
ti, kteří v uplynulém školním roce dosáhli 
ve znalostních olympiádách alespoň 3. mís-
ta v okresním nebo krajském kole. Ve spor-
tovních soutěžích AŠSK družstev pak obsa-
dili alespoň 3. místo v okresním kole (nižší 
gymnázium) nebo 3. místo v krajském kole 
(vyšší gymnázium). Dále jsou zváni nejlepší 
studenti jednotlivých tříd. Ve třídách nižšího 
gymnázia (prima až kvarta) bylo odměněno 
49 studentů, a to 16 ve znalostních soutěžích 
a pět sportovních kolektivů. Nejvýraznějšího 
úspěchu ve znalostních soutěžích dosáhli Jan 
Rus a David Holubec, kteří postoupili do celo-
státních kol:
Jan Rus – 3. X
1. místo v okresním kole dějepisné olympiády, 
1. místo v krajském kole dějepisné olympiády, 
účast v celostátním kole, 3. místo v okresním 
kole zeměpisné olympiády (kategorie C)
David Holubec – 4. X
2. místo v okresním kole zeměpisné olympiády 
(kategorie C), 1. místo v krajském kole země-
pisné olympiády (kategorie C), účast v celo-
státním kole, 2. místo v okresním kole olympi-
ády z německého jazyka (kategorie II B)
Ze sportovních kolektivů se nejvíce prosa-
dilo družstvo dívek v atletickém čtyřboji, 
když po vítězství v okresním kole obsadilo 
v krajském kole 5. místo (Karolína Černá, 
Eva Březinová, Aneta Brádlerová, Tereza 
Klempířová, Vendula Mračková). 
Na vyšším gymnáziu (1. – 4. ročník, kvinta – 
oktáva) obdrželo dárky celkem 61 studentů, 
11 studentů za znalostní soutěže a požado-
vaných umístění dosáhlo pět sportovních ko-
lektivů. Vynikajících výsledků dosáhli ve zna-
lostních soutěžích:

Tomáš Jakubec – 4. A
2. místo v krajském kole fyzikální olympi-
ády (kategorie A), účast v celostátním kole, 
1. místo v okresním kole SOČ (obor 12 – učeb-
ní pomůcky), 2. místo v krajském kole SOČ 
(obor 12 – učební pomůcky)
Lukáš Červený – 5. Y
1. místo v krajském kole matematické olym-
piády (kategorie C), 1. místo v krajském kole 
fyzikální olympiády (kategorie D), 3. místo 
v krajském kole chemické olympiády (kate-
gorie C)
Odměněni byli také reprezentanti pěti 
sportovních kolektivů, z nichž se čtyři pro-
bojovaly do celostátního kola: Juniorský 
maraton – 20.  místo, Corny středoškolský 
atletický pohár – 9. místo, volejbal – 6. mís-
to a basketbal – 2. místo (Aneta Bachtíková, 
Pavlína Kábrtová, Daniela Nováčková, Tereza 
Patočková, Zuzana Šimková, Aneta Váchová, 
Dominika Vašáková, Adéla Vymazalová).

Nejlepší studenti jednotlivých tříd ve škol-
ním roce 2014/2015: Karolína Červená (1. X), 
Alexandr Vasilenko (2. X), Lucie Šimková 
(3. X), David Holubec (4. X), Františka 
Horáčková (5. X), Lukáš Červený (5. Y), Tomáš 
Týfa (6. X), Daniel Mihatsch (6. Y), Daniela 
Nováčková (7. X), Kateřina Kukrálová (7. Y), 
Filip Rolenec (8. X), Klára Dvořáková (8. Y), 
Jan Braun (1. A), Anna Rylichová (1. B), Alena 
Füllsacková (2. A), Magdalena Bélová (2. B), 
Jakub Škápík (3. A), Vojtěch Korbel (3. B), 
Tereza Kovalová (4. A), Tomáš Paška (4. B). 
Setkání studentů s vedením školy proběhlo 
v příjemné a srdečné atmosféře.

text a foto: Karel Urban 
zástupce ředitele školy   

Nabídka akcí LISTOPAD 

Aranžování přírodnin. Vánoce
24. 11. 2015, 13:00 - 16:30 hodin, OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 600,- Kč. Přihlášky do 16. 11. 2015

Děti cvičí – zábava, spontaneita, pravidla
27. 11. 2015, 9:00 - 14:00 hodin, OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 500,- Kč. S sebou sportovní obuv 
a oděv, podložky na cvičení.
Přihlášky do 20. 11. 2015

Prvky zdravotní TV. Správné držení těla 
ve stoji a při sedu
1. 12. 2015, 10:30 - 15:00 hodin, Dětský do-
mov a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497
Poplatek: 550,- Kč. S sebou přezůvky a poho-
dlné oblečení. Přihlášky do 24. 11. 2015

Návštěva dětského domova
3. 12. 2015, 9:00 - 13:00 hodin, Dětský domov 
a školní jídelna, Vrchlabí, Žižkova 497
Poplatek: 400,- Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 27. 11. 2015

Základní školní snowboarding
6. - 10. 1. 2016, 8:00 - 17:00 hodin, Chata 
Chudobka, Janské Lázně
Poplatek: 6000,- Kč (výuka, ubytování, stravo-
vání). S sebou helmu a podle možností vlastní 
vybavení na snowboard.
Přihlášky do 18. 12. 2015

Přihlášky a informace - stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096

Ing. Stanislava Stierandová  

Koncert k 70. výročí 
základní umělecké školy  
Výborný, krásný, zábavný, profesionální, špič-
kový … i tak by se dal nazvat reprezentační 
koncert ZUŠ Trutnov k 70. výročí založení ško-
ly, který se konal v pátek 2. 10. 2015 v zaplně-
ném sále UFFA. 

Současní žáci i absolventi školy a jejich pe-
dagogové předvedli v UFFU vynikající a pro 
některé návštěvníky, soudě dle nadšených 
reakcí, i neočekávané výkony a ukázali všem, 
proč je důležité podporovat a rozvíjet talent 
již od raného mládí. V téměř dvouhodinovém 
představení vystoupil např. Dechový orchestr 
ZUŠ Trutnov, orchestr Musica Candida, oba 
pod vedením uč. Jaroslava Rejdáka, Flétnové 
trio (uč. Josef Štrunc), Komorní pěvecký sbor 
(uč. Yanka Stránská) a další sóloví interpre-
ti – Lukáš Červený - klavír, Štěpán Mareš 
- klavír a zpěv, Hana Josífková - violoncello 
a zpěv, Denisa Chaloupková - zpěv, Daniela 
Nováčková - kytara a violoncello, Tomáš 
Korbel - klavír. Koncert skvěle doplnily ukázky 
tvorby žákyň tanečního oboru II. stupně (uč. 
Kateřina Talavašková a Jana Michaličková). 
Ty zatančily ve třech vstupech ukázku kla-
sického baletu, vášnivého tanga a Charlotte 
Trávníčková a Karolína Čermáková doprovo-
dily autorskou taneční choreografi í hru na vi-
brafon a xylofon Milana Dotlačila s klavírem 
uč. Štěpánky Hrubecké. Všichni účinkující 
předvedli bezchybné výkony, a potvrdili tak 
dobré jméno zdejší umělecké školy a jejích 
učitelů, za což jim patří velký dík.
Po koncertu se ještě v kavárně UFFA konal 
Jam Session absolventů – bývalý Hass band 
s kapelou PPP, a návštěvníci se mohli podívat 
na promítání fotografi í a videí z archivu školy.
Poděkování patří hlavnímu partnerovi kon-
certu: KASPER KOVO s.r.o.,  a dalším spon-
zorům: Tyco Electronics EC Trutnov s.r.o., 
MUDr. Jana Kunčarová, Miloslav Pokorný 
– INFIT, Grund a. s., Continental Automotive 
Czech Republic, s.r.o., VAK Trutnov, a.s., 
a městu Trutnov, které je zřizovatelem školy.

-rl-

Odměňování úspěšných studentů 
Gymnázia Trutnov

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje 
pracoviště Trutnov  

Foto: Miloš Šálek

V pondělí 30. listopadu 2015 od 14:00 
do 17:30 hodin se ve všech prostorách 
Gymnázia Trutnov (Jiráskovo náměstí 325) 
koná 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ.
Uchazeči i jejich zákonní zástupci mají 
příležitost prohlédnout si prostory 
gymnázia, zhlédnout ukázky z výuky, 
získat informační materiály o škole 
a pohovořit si s učiteli i vedením školy 
o možnostech studia na trutnovském 
gymnáziu.
Srdečně vás zveme!

www.gymnaziumtu.cz
gtu@gymnaziumtu.cz, tel.: 499 840 093
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Rozchodíme CIVILKY
 V termínech 12. 6. 2015 a 5. 9. 2015 
uspořádal Svaz postižených civilizačními 
chorobami v ČR, z. s., dvě akce s náz-
vem Rozchodíme CIVILKY v Janských 
Lázních. Těchto akcí se zúčastnili členové 
SPCCH z Trutnova a okolí. Na náměstí 
Svobody proběhla propagace  projektu 
Rozchodíme CIVILKY, prezentace a výuka 
správné techniky chůze Nordic walking. 
Účastníci si mohli zapůjčit hole a zapojit se 
do společného pochodu městem. Společně 
jsme ušli 1 – 3 km, každý z účastníků podle 
svých možností. Podobné akce proběhly 
také v Jičíně, Klatovech, ve Dvoře Králové 
a Klášterci nad Ohří. Akce Rozchodíme 
CIVILKY proběhla dne 8. 6. 2015 i v Trutnově 
za účasti 25 osob a ušli jsme společně cca 
150 km. Členové SPCCH v Trutnově plánují 
do konce roku nachodit ještě další kilome-
try do celorepublikové akce Rozchodíme 
CIVILKY. Do Janských Lázní se vrátíme 
4. - 8. 11. 2015 a budeme chodit s holemi 
NW v rámci rekondičního pobytu. Za pod-
poru akce děkujeme Ministerstvu zdravot-
nictví ČR.

Centrum služebSPCCH v ČR, z. s. 

Bezpečně na silnici
Dne 18. 9. 2015 se pro prvňáčky všech 
škol v Trutnově uskutečnila bezpečnostní 
akce „Bezpečně na silnici“, kterou pořádal 
Krajský úřad Královéhradeckého kraje. 
Výuka bezpečnosti probíhala ve spolupráci 
s Týmem silniční bezpečnosti v prostorách 
přiléhajících k ZŠ Komenského v Trutnově. 
Účastnil se jí několikanásobný mistr světa 
v bike trialu Martin Šimůnek, který pro 
děti připravil exhibici na kole. Děti ocenily 
mnohdy až akrobatické sportovní výkony. 
Jednalo se o jednodenní výukovou akci for-
mou her, při kterých se děti naučily základy 
bezpečného chování jako chodci i jako cyklis-
ti, zkusily si jízdu zručnosti, prakticky viděly 
bezpečnostní funkci autosedačky, seznámily 
se s prací policie a městské policie, zajímaly 
se o hasičskou techniku, vybavení sanitky, ale 
i o neprůstřelnou vestu či odchytové zařízení 
pro psy. Zkusily si základy první pomoci. Akce 
se dětem i pedagogům líbila. Přejme si, aby 
si naši nynější  prvňáčci z podobných akcí 
odnesli co nejvíce informací, které jim pomo-
hou k bezpečnému pohybu na ulicích.   

Mgr. Lenka Mikesková
metodik prevence při PPP KHK

Okénko Klubu seniorů
Jsme skutečně rádi, že můžeme tímto způsobem 
informovat veřejnost o naší činnosti. Proběhla 
beseda o podnikatelské činnosti rodiny Rudolfa 
Kaspera. Zúčastnila se jí i jeho manželka, synové 
David a Jakub, a tak vše, co nás zajímalo, jsme 
se dozvěděli. Jsme hrdi na to, že fi rma KASPER 
v Trutnově působí, že reprezentuje naše město 
v cizině a že Rudolf Kasper je naším čestným 
členem. Po této besedě nám Ctibor Košťál 
vtipnou formou předvedl, co lze díky současné 
technice dělat s fotografi emi. Plně nás uspokoji-
la výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků, 
kterou nás provedli a byli nám k dispozici: 
fotograf Ctibor Koštál, výtvarník Miloš Trýzna 
a malíř Robert Fürbacher. Též jsme v říjnu absol-
vovali (za velké účasti našich členů) prohlídku 
Střední průmyslové školy Trutnov, která se sk-
ládá z více pracovišť. Děkujeme řediteli školy 
Vladislavu Sauerovi, že nám prohlídku umožnil, 
plně se nám po celou dobu věnoval a vysvětlil 
vše potřebné. 
Naše příští, již 439. zasedání se uskuteční 
ve čtvrtek 5. listopadu v malém sále 
Městského úřadu Trutnov od 15 hodin. 
Na besedě přivítáme např. Zdeňka Rintha, 
ředitele KARY. 

Miroslav Šafařík 
Předseda Klubu seniorů

Pomoc přišla od Spolku 
Veselých Kamarádů aneb 
Všude žijí hodní lidé
Namíchat více než tunu betonu, dopravit jej 
do výšky 16 metrů a vypěchovat jím bednění 
s ocelovou výztuží … To byl úkol, na který 
jsem při opravě věže kostela sv. Šimona a Judy 
ve Starém Rokytníku sám nestačil. Do kostela 
není zavedena elektřina, beton by se musel 
míchat i vytahovat na lešení ručně, na to 
nikde neseženu dost ochotných a fyzicky 
zdatných lidí … Tak jsem uvažoval a obával 
se, že nikde nenajdu potřebnou pomoc. Stal 
se však malý zázrak. Pomoc mi nabídli členové 
tamního Spolku Veselých Kamarádů, muži 
ve věku od padesáti do šestašedesáti let. V so-
botu 6. září přišlo pět členů spolku a s nimi 
také jejich synové. Přivezli elektrocentrálu, 
míchačku a potřebnou zásobu vody. Všechno 
obstarali a zorganizovali sami. Přišly se podí-
vat i jejich ženy a snachy s dětmi. Večer v 19 
hodin, po deseti hodinách fyzicky náročné 
práce, bylo bednění zcela vypěchováno beto-
nem. Radost jsme z toho měli všichni. 

Příslib další pomoci od Spolku Veselých 
Kamarádů posiluje naději, že se přes 
nedostatek fi nančních prostředků podaří 
zabránit chátrání objektu, který je význam-
nou kulturní památkou a dominantou obce. 
Věřím, že nás podle svých možností podpoří 
i další lidé, kterým není osud kulturních 
památek lhostejný. Snad se mezi nimi najdou 
i šlechetní sponzoři.

Mirek Mědílek

Pátek 6. 11. 19:00 hod. 
Koncertní síň B. Martinů – Evangelický kostel
DER ŠENSTER GOB
Der Šenster Gob je akustická kapela hrající ži-
dovskou, romskou a balkánskou hudbu a ces-
tující při tom po celé Evropě.

Sobota 7. 11. 19:00 hod. 
Koncertní síň B. Martinů
SHUM DAVAR
Členové kapely pochází z Běloruska, Gruzie, 
Slovenska a České republiky a v minulosti 
prošli množstvím hudebních těles rozličných 
hudebních žánrů. Tvorba je charakteristická 
kvůli mísení vlivů lidové hudby z různých kou-
tů střední a východní Evropy, zejména potom 
klezmeru, romské, slovenské, balkánské a bě-
loruské hudby. 

Neděle 8. 11. 10:00 hod. 
Koncertní síň B. Martinů 
Ekumenické bohoslužby 
– káže Doc. Petr Sláma, Th.D.  
Doc. Petr Sláma, Th.D., maturoval na gymná-
ziu v Rýmařově, vystudoval teologii na Evan-
gelické teologické fakultě v Praze. Během 
dalších studií v Jeruzalémě, Oxfordu, v Tübi-
genu a Atlantě se specializoval na Starý zá-
kon a judaistiku. Je kazatelem Českobratrské 
církve evangelické. Na ETF vyučuje Starý zá-
kon, hebrejštinu a výběrový kurz judaistiky.
12:00 hod. – Pietní shromáždění na místě vy-
pálené synagogy
17:00 hod. – Evangelická fara, Úpická 163
VZDÁLENÁ BLÍZKÁ 
– projekce dokumentárního fi lmu
Fedor Gál je čerstvý sedmdesátník. Ví, že krá-
čí do fi nále svého života. Snaží se pochopit 
a uchopit stáří a co s ním souvisí. Vede intimní 
dialog s přáteli i s cizími lidmi o jejich poci-
tech, postojích, trablech souvisejících se stár-
nutím a smrtí. 
19:00 hod., Koncertní síň B. Martinů 
VAGANTES – Královna Ester a písně mantov-
ského Jeruzaléma
Soubor VAGANTES vznikl v průběhu 80. let 
jako vokální ansámbl pražských studentů. 

Od počátku se zaměřil na autentickou inter-
pretaci staré hudby, především hudby vrchol-
né renesance a časného baroka. 

Pondělí 9. 11. 10:00 hod. 
Koncertní síň B. Martinů 
PhDr. Dagmar Lieblová – vyprávění a projek-
ce dokumentu (pořad pro školy)
Internaci v nacistickém koncentračním tá-
boře v Osvětimi přežila tehdy patnáctiletá 
Dagmar Lieblová díky tomu, že byla úřední 
chybou označena za starší a z tábora smrti se 
dostala na práce v Německu. Byla to náhoda, 
řekla o svém přežití holokaustu předsedkyně 
Terezínské iniciativy, která se snaží udržovat 
povědomí o holokaustu a pomáhá jeho pře-
živším. Současný růst antisemitismu v Evropě 
sleduje se znepokojením, věří nicméně, že EU 
opakování historie nedopustí.
18:00 hod., Koncertní síň B. Martinů
PhDr. Dagmar Lieblová – repríza dopolední-
ho představení pro veřejnost

Úterý 10. 11. 19 hod.
Koncertní síň B. Martinů 
ČABRAKA - Ornamento sefardi
Baladické písně sefardských Židů na dobové 
a etnické nástroje. Tradiční hudba španěl-
ských Židů, tak jak v průběhu staletí vznikala, 
působí exotickým a silným emocionálním do-
jmem. Baladické texty písní v jazyce Sefarditů 
zvaném ladino ve spojení s unikátním zvu-
kem dobových a etnických nástrojů. 

Čtvrtek 12. 11. 19 hod.
Koncertní síň B. Martinů 
JANÁČKOVO TRIO 
Janáčkovo trio založila klavíristka Markéta 
Janáčková v roce 2001, ve stejném roce se 
také poprvé představilo publiku a během své-
ho působení se s mnoha úspěchy stalo soubo-
rem reprezentujícím českou hudební kulturu 
v Česku i v zahraničí. 

Celý festival budou doprovázet fotografi e 
Kajetána Adlera Jablonského.
Vstupné na akce je dobrovolné.

Tomáš Molnár

PROGRAM 10. ROČNÍKU FESTIVALU DEVĚT BRAN V TRUTNOVĚ
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Poslední víkend v září se někteří členové 
Klubu instruktorů věnovali dobrodruž-
né expedici, kterou realizovali v rámci 
programu DofE. Celkem 11 účastníků, 
rozdělených na dvě skupiny, se vydalo 
do Kralického Sněžníku plnit své cíle. 
Jedna ze skupin se rozhodla pořídit ně-
kolik 360° fotografi í a druhá skupina za-
ložila sérii „kešek“. Celé expedici před-
cházely nezbytné přípravy s plánováním 
trasy, sestavováním jídelníčku a sháně-
ním potřebného materiálu k uskutečnění 
samotné expedice. Nelze nezmínit to, že 
celá příprava expedice i její realizace se 
odehrávala pouze s minimálními zásahy 
vedoucích. Ti zde zastávali roli pozorova-
telů a rádců. Jednalo se o zkoušku samo-
statnosti a fungování skupiny. 
Po příjezdu do srdce Kralického Sněžníku 
(Horní Morava) se skupiny rozdělily a vy-

daly se každá po své naplánované tra-
se, která byla něco přes 30 km dlouhá 
a končila výstupem na vrchol Kralického 
Sněžníku (1424  m n. m.). Součástí ex-
pedice bylo také přespání v přírodě, se 
kterým si účastníci poradili velmi dob-
ře. Jelikož každá ze skupin měla odlišné 
zážitky ze svého putování, proběhlo při 
jejich závěrečném setkání velké sdělo-
vání dojmů. Přínosem této expedice pro 
účastníky bylo získání dalších zkušeností 
a dovedností, které uplatní nejen při čin-
nostech v Klubu instruktorů, ale i v prak-
tickém osobním životě.
Dobrodružnou expedicí většina účastní-
ků splnila poslední část bronzové úrovně 
programu DofE. 
V listopadu t. r. proběhne v Praze slav-
nostní předávání ocenění.

V předvánočním čase budou prostory Staré 
radnice opět patřit betlémům. Základní 
symbolika každého betlému je v podsta-
tě stejná, znázorňuje především narození 
Ježíška. Hlavní důvod, proč jsou betlémy 
tak různorodé, lze spatřovat v tom, že 
vznikaly spontánně a ne na základě ně-
jakého nařízení. Motiv betlémského výje-
vu s tradičními postavami bývá ztvárněný 

rukou umělcovou nebo amatérským tvůr-
cem za použití nejrůznějšího materiálu. 
Vzhledem k tomu, že se snažíme každým 
rokem výstavu maximálně obměnit, vítá-
me jakoukoliv možnost zapůjčení betlé-
mových exponátů na výstavu. V případě, 
že jste ochotni svůj betlém představit širo-
ké veřejnosti, prosíme, přihlaste se do 13. 
11. 2015. Kontakt: Šárka Rotterová, sarka@
svctrutnov.cz, tel.: 776 341 208

Trutnov v 19. století
V letech napoleonských válek na počátku 19. 
století bylo postavení rakouské monarchie 
velmi špatné, především fi nančně. Zatěžovaly 
ji hlavně vysoké vojenské výdaje. Ty se snažila 
řešit řadou měnových opatření. Už za dva roky 
od státního bankrotu 1811 se papírové peníze, 
bankocetle, měnily na tzv. šajny o jmenovité 
hodnotě pětkrát menší, čímž se stát zbavil čtyř 
pětin svých dluhů. V roce 1813 byly v Rakousku 
ve stále větším počtu panovníkem vydávány 
tzv. anticipační poukázky, které měly nahradit 
chybějící stříbrné a zlaté mince, které skoro 
úplně vymizely z oběhu.

Narůstající schodek státního rozpočtu vedl k vy-
dávání dalších emisí papírových peněz, za které 
ručil stát, tzv. státovek. Do oběhu jich muselo 
být postupně vydáno desetkrát více, než bylo 
původně zamýšleno (478 miliónů zlatých). Spolu 
se šajny bylo v roce 1816 už v oběhu 683 milionů 
papírových peněz.

Tisk bankocetlí byl technicky náročný – 
vyžadoval hodně manuální práce při přípravě 
a zhotovení potřebných štočků. Bylo tomu 
tak zcela až do vynálezu gravírovacího stroje, 
který umožňoval značení papírových peněz 
jemnými a složitými čárovými ornamentál-
ními ozdobami (tzv. giloše) jako ochranu 
před paděláním, bez kterého se žádná doba 
peněžního vývoje neobešla.

Narůstající infl ační znehodnocování peněz, 
velká zadluženost státu, přivodila nadměrnou 
obecnou drahotu, která ovlivnila prakticky 
ceny všech potřeb. Nepostihla však stejně tvrdě 
všechny společenské vrstvy. Nejvíce zasáhla 
chudinu, prosté občany, méně už ty bohaté 
a vůbec už ne ty z vyšších společenských kruhů. 
Zámožní si mohli dovolit v této době obecné 
bídy i ty nejdražší výrobky, přepychové zboží 
a platit za ně závratné ceny, nad jejichž výší se 
obyčejným lidem točila hlava. Např. za kávový 
šálek se dalo 70 zlatých, cena porcelánového 
talíře vzrostla až na 200 zlatých. 

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

POHLEDY DO MINULOSTI

Expedice DofE

Nedostupnost údajů o tehdejších cenách a plat-
ech nám jen částečně přibližuje drahotní situaci 
této doby. Tak např. v roce 1815 vydělával tesařský 
mistr denně 54 – 57 krejcarů, jeho tovaryš 42 – 48 
krejcarů. Zednický mistr dostával 57 – 60 krejcarů, 
nádeníci ale už jen čtvrtinu jeho platu. V této době 
stouply enormně i ceny domácího zvířectva – kráva 
se cenila na 60 zlatých, slepice 15 krejcarů, kopa va-
jec na 1 zlatý 20 krejcarů. Nadměrně zdražilo pivo – 
za máz (1,5 litru) 1,5 zlatých. Za máz neuloženého 
(raného) vína 1 – 2 zlaté. Sud piva přišel na 12 
zlatých. Růst cen postihl i obiloviny. Za měřici 
(70,5 litru) žita se platilo 4 – 17 zlatých, za měřici 
pšenice 17 – 24 zlatých, cena měřice čočky stou-
pla na 9 zlatých, ječmene na 3 – 9 zlatých. Pokud 
jde o učitelské platy v této době: roční příjem 
venkovského učitele sestával ze školného – 110 
zlatých, za hraní v kostele 15 zlatých, za písařskou 
práci, za psaní různých žádostí dostával 22 zlatých, 
za vypsání křestních a úmrtních listů bral 19 zlatých, 
za vyhrávání koled rovněž 19 zlatých.

Růstu cen zneužívali ve městech i majitelé 
domů za podnájmy, zvláště v době různých akcí 
a slavností. Tenkrát to ale platilo hlavně o Vídni. 
V těchto časech obecné drahoty si většina 
prostých lidí přála, aby taková vlna obecného 
zdražení byla v jejich životech už tou poslední. 

Antonín Just
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Listopad a týden zdraví s MEBYSEM
Od 16. 11. do 22. 11. 2015 vám provozovatel 
sportovních zařízení MEBYS Trutnov s.r.o. přináší 
týden zdraví a péče o své tělo ve fi tness a sau-
ně. Co vám tedy přinášíme? Pro každého ná-
vštěvníka fi tness je připravena proteinová tyčka 
od společnosti FIT-PRO a návštěvníci sauny ob-
drží v době od 10.00 do 14.00 hod. malý dárek. 
To pravé fi nále se pro milovníky sauny odehraje 
o víkendu 21. a 22. 11. 2015, kdy se budou konat 
saunové ceremoniály pro celou rodinu, a o tý-
den později, tzn. v sobotu 28. 11., i malé ama-
térské závody v bench-pressu v místním fi tness 
(s podtitulem „Zvedneš svoji váhu?“). 

SAUNA
Pondělí 10.00 - 21.00  18.00 - 20.30 

společná sauna
Úterý 10.00 - 21.00  
Středa 10.00 - 21.00  
Čtvrtek 10.00 - 21.00  19:00 - 21.00 

společná sauna
Pátek 10.00 - 21.00  
Sobota 10.00 - 20.00  10.00 - 13.00 

společná sauna 
v ženské části

   18.00 - 20.00 
společná sauna

Neděle 10.00 - 18.00  15.00 - 18.00 
společná sauna

FITNESS
Pondělí - Pátek 9.00 - 21.00
(odevzdání klíčů na recepci 21.00 hod.)
Sobota 10.00 - 20.00
(odevzdání klíčů na recepci 20.00 hod.)
Neděle 10.00 - 18.00
(odevzdání klíčů na recepci 18.00 hod.)

Změny v provozu krytého bazénu: 
ÚTERÝ 17. 11. 2015
Velký bazén 09.00 - 17.00, veřejnost
 19.00 - 21.00, veřejnost

Dětský bazén BEZE ZMĚN
Sauna BEZE ZMĚN - 10.00 - 21.00
Fitness / Solárium BEZE ZMĚN - 09.00 - 21.00

Zimní stadion, to není jen 
krasobruslení, hokej a curling

Listopad již tradičně patří k měsícům, kdy se 
všichni těšíme na pravou zimu. Tuto dobu lze 
zkrátit návštěvou zimního stadionu. Můžete 
se těšit na 38. ročník „Víkendové školy 
bruslení“ pro všechny děti. Bruslení veřejnosti 
bude opět zpestřeno bruslením veřejnosti 
s hokejkami. Pokud chcete navštívit zimní 
stadion jako divák, pak vás jistě potěší 
pozvánka na domácí utkání HC TRUTNOV či 
další ročník Trutnovské brusličky v režii 
krasobruslařského oddílu. Na ledě se také 
pomalu rozjíždí liga CURLINGU. 
Provozní doba sportovního areálu pro veřejnost: 
Pondělí - Pátek:  8.00 - 14.15 hod. 
Čtvrtek:  20.00 - 21.00 hod.
Sobota - Neděle:  dle aktuálního rozpisu

Horolezecká stěna rozšířena o boulder
Co je bouldering
Lezení krátkých cest bez lana je extrémní 
forma lezení a podání maximálního výkonu 

v lezení. Zároveň je to však i nekonečná hra 
s neuvěřitelným množstvím pohybů a kroků, 
která je určena pro lezce všech výkonnost-
ních skupin. K bouldrování nepotřebujete 
žádného partnera na jištění, ačkoliv lezení 
ve skupině vyvolává závodivější a příjemněj-
ší atmosféru, která je podstatou bouldrování 
samotného. Naše bouldrová stěna je určena 
opravdu pro každého. Najdou se tu přede-
vším kolmé stěny. Lezení se věnují nejen lidé, 
kteří se snaží najít a dosáhnout mety svých fy-
zických a psychických možností, ale i ti, kteří 
rádi protáhnou své tělo. Při boulderingu ne-
potřebujete žádné speciální vybavení, kromě 
lezecké obuvi a magnézia. Nejste odkázáni 
na žádná jisticí zařízení a víru ve svého jističe. 
Je to bezpečná forma lezení, kde se pohybu-
jete v maximální výšce tří metrů a případný 
pád je do připravených matrací, které jsou 
zde k dispozici. Stěna se bude i nadále roz-
šiřovat, a to montáží chytů ve spolupráci se 
SVČ, kterému děkujeme za spolupráci.

Pondělí - Pátek 9.00 - 12.00 hod.
 30 Kč/osoba 1 1/2 hod.
  15.00 - 20.30 hod.
 30 Kč/osoba 1 1/2 hod.
PONDĚLÍ 15.45 - 17.15 hod.  
 - OBSAZENO
STŘEDA 15.45 - 17.15 hod.   
 - OBSAZENO
Sobota - Neděle 9.00 - 18.30 hod.
 30 Kč/osoba 1 1/2 hod.

Návštěvníci mohou využívat i našich dalších 
služeb, které naleznete na http://www.
sportoviste-trutnov.cz/ 

MEBYS Trutnov s. r. o.
informuje

ZIMNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
5 dní, pro děti 2 - 10 let
28. 12. - 1. 1. 2016 o vánočních prázdninách 
a 22. 2. - 26. 2. 2016 o jarních prázdninách
Příměstský tábor je provozován v pro-
storách budovy MŠ a jeslí MELUZÍNEK, 
vhodný je především pro děti, které nestojí 
o lyžování, ale o zábavu ve školce a legraci 
na sněhu. Provozní doba 7.00 - 18.00 hod. 
Zápis do 30. 11. 2015, informace na tel. 
777 260 315. Cena: 2 960, Kč + DPH/za 5 dní.
Program:
Po - Seznámení, výroba, animace na školní 
zahradě, pohybové aktivity
Út - Zážitkový den na sněhu – Mladé Buky 
St - Téma Pohádka o dvanácti měsíčkách 
(opékáme na školní zahradě) 
Čt - Zážitkový den na sněhu – Mladé Buky (v sil-
vestrovském týdnu karneval přesunut na čtvrtek 
v areálu Mladé Buky)
Pá - Karneval, malování na obličej + venkovní an-
imace (v silvestrovském týdnu v pátek dopolední 
výroba a pohádky, odpolední animace) 

LYŽAŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

7 dní, pro děti 3 – 7 let, od nelyžařů po lyžaře
Partnerem akce SKI AREÁL Mladé Buky

28. 12. – 3. 1. 2016 o vánočních prázdninách 
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 lektoři.   
                  
Balíček obsahuje kompletní odbornou péči 
o dítě, dopravu, ski pasy, lektory, videocouch-
ing, kdo nemá lyžařské vybavení – zapůjčení 
zdarma ve ski areálu. Dále animační program, 
stravu 3x denně + pitný režim. 

Zápis do 30. 11. 2015, informace na tel. 
777 260 315.  Cena: 6 100,- Kč + DPH/7 dní.
www.meluzinek.cz

ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a. s. 
– MŠ a jesle s motivačním názvem MELUZÍNEK
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 SPORTOVNÍ GYMNASTIKA

Trutnov čeká sportovní i umělecký 
zážitek. Česká špička TeamGymu 
v hale ZŠ Komenského!
Sportovní gymnastika ve městě se těší na svou 
vrcholnou akci roku. Oddíl s více než čtyřiceti-
letou tradicí pořádá v sobotu dne 14. 11. 2015 
republikové fi nále ČASPV Open v soutěži Ta-
emGym. Závod je zároveň zařazen do Českého 
poháru Prospect Cup. Gymnastky a gymnasté 
s nejvyšší výkonnostní úrovní se představí 
v trutnovské hale ZŠ Komenského. Trutnov-
ské publikum uvidí novou soutěžní formu 
gymnastiky, která zaznamenává dynamický 
rozvoj. K vidění budou i dvojná salta či vrtaná 
salta s několika obraty. Na fi nále se nomino-
valy i všechny tři týmy trutnovského gymnas-
tického oddílu, které se v konkurenci cca 25 
týmů, doufejme, neztratí a vybojují si postup 
na mistrovství ČR v roce 2016. Informace o za-
hájení závodů jednotlivých kategorií nalezne-
te po rozlosování na stránkách gymnastického 
oddílu h  p://sglokotu.webnode.cz/. Přijďte se 
podívat na nejlepší gymnastické týmy z České 
republiky a podpořit domácí závodnice v jejich 
snaze předvést svůj nejlepší závodní program.

 PLAVÁNÍ 
Kvalita na Velké ceně Trutnova ne-
chyběla, pohár odvezli Poláci
Jubilejní 31. ročník Velké ceny města Trutnova 
v plavání - 297 závodníků (140 mužů, spíše 
chlapců, a 157 žen, spíše dívek), 26 oddílů (22 
českých a 4 polské), 46 disciplín, 1347 startů, 
819 bodů (!) byla hodnota nejlepšího výkonu, 
domácí plavci TJ Loko FM Servis získali 4 první, 
10 druhých, 8 třetích a dalších 33 umístění v TOP 
10. To vše a ještě mnohem více se rovná 31. 
ročníku Velké ceny Trutnova.
Víkendovými závody 3. – 4. 10. 2015 v krytém 
bazénu prošli plavci pomyslnou vstupní branou 
do nové sezony. „Opět tady byla vysoká konku-
rence, hlavně v žákovských kategoriích,“ pouká-
zal ředitel závodu a trenér Tomáš Břeň na kva-
litní obsazení. Trutnovský mítink si nenechala 
ujít ani spousta dorosteneckých, juniorských, ale 

také seniorských reprezentantů.
Více z Velké ceny naleznete na www.lokotrutnov.
cz/oddily/plavani 

 LYŽOVÁNÍ – SJEZD 

Sjezdaři Lokomotivy Trutnov trénu-
jí i v létě
Sportovní středisko mládeže při TJ Lokomotiva 
Trutnov, ve kterém společně trénují lyžaři oddílů 
TJ LOKO Trutnov, TJ Slovan Pec pod Sněžkou, SK 
Janské Lázně a pražského oddílu Sokol Nusle, 
nezahálelo ani o prázdninách. V červenci a v srp-
nu proběhly celkem 4 tréninkové kempy, kdy 
mladí závodníci měli možnost odtrénovat 9 dní 
formou příměstského soustředění, 5 dní v auto-
kempu Dolní Kalná a 7 dní ve středisku Osečná. 
Přípravu zaměřenou v letních měsících zejména 
na vytrvalost (běh, cyklistika, in-line, plavání, mí-
čové hry) vedli odborní trenéři Mgr. Blanka So-
chorová, Martin David, Martin Ivanko a Barbora 
Hančíková.

Hlavním sponzorem letní přípravy byla fi rma ČEZ.

Od září navazují tréninky na hřišti a v tělocvičně 
Základní školy R. Frimla, se kterou sportovní stře-
disko dlouhodobě spolupracuje. Tréninky probíh 
ají každé pondělí od 15.30 do 17.00 hodin a mo-
hou se přijít zapojit i noví zájemci o sjezdové lyžo-
vání ve věku 6 – 8 let.
V rámci podzimní přípravy se žákovští závodníci 
zúčastní tří týdenních soustředění na ledovci Hin-
tertux a závodníci ze skupiny předžactva  jedno-
ho týdenního soustředění na ledovci Kaunertal.
Až se tedy zima zeptá, budeme mít připravenou 
odpověď.
Více informací o činnosti lyžařského oddílu na-
leznete na našich internetových stránkách http://
lokolyzovani.webnode.cz. 

 JUDO

Český pohár v Teplicích
V sobotu 3. 10. vyjeli trutnovští judisté do se-
veročeských Teplic na poslední kolo Českého 
poháru - kvalifi kačního turnaje pro přebor ČR. 
Úkol splněn! Starší žák Petr Kudrna, který měl 
na začátku sezóny kvůli zranění absenci na kva-
lifi kačních turnajích a v průběhu roku se nemohl 
dostat do formy, pojistil vše v posledním kole 
v Teplicích. Ve váhové kategorii do 46 kg nastou-
pilo dvacet závodníků. Kudrna díky volnému 
losu v prvním kole a vítězství nad Martinem Pro-
cházkou (Mladá Boleslav) a Vojtěchem Hobzou 
(Čáslav) postoupil do semifi nále. Zde prohrál 
nejtěsnějším rozdílem na výkon rozhodčího s Fi-
lipem Sedláčkem (Prachatice) a v souboji o třetí 
místo nestačil na Davida Hradila (Plzeň). Vybo-
joval páté místo, a připsal tak jistých sedm bodů 
do národního rankingu. A zároveň pojistil start 

na PČR v Jičíně 24. 10. V kategorii mladších žáků 
kraloval opět Jan Lisý. V kategorii do 60 kg na-
stoupilo jedenáct závodníků. Lisý třikrát zvítězil 
nad Antonínem Merglem (Liberec), Petrem Sná-
šelem (Didice), Romanem Urbánkem (Ústí nad 
Labem) a vybojoval zlato! Důležitý bod do ná-
rodního rankingu připsal i Vojtěch Vach po ví-
tězství nad Matějem Kirilenkem (Hulín). Ostatní 
trutnovští judisté Radek Gottwald, Šimon Brezá-
ni a Michal Imerlišvili tentokrát nebodovali.

 CYKLISTIKA

3x zlato z Chorvatska
Výborně reprezentoval cyklistický oddíl Apa-
che LOKO Trutnov Petr Adámek (kategorie 
muži Sport) na závodech horských kol MTB 
Parenzana 2015 na Istrii. Petr zvítězil v první 
etapě, která se jela ve Funtaně, druhý den 
přidal vítězství v Taru a v tomto dvojzávodě 
celkově vyhrál. K tomu přidal další vítězství 
v samostatném maratonu MTB Parenzana 
Cube Clasic.

 MUAY–THAI

Bojovníci z HIGHLANDERS se v září 
nenudili
Zátěžovou zkouškou před HIGHLANDERS 
NIGHT IV. si již prošli všichni aktéři z oddílu 
HIGHLANDERS.
Vše začal Jakub Klauda 27. 9. 2015 v brněn-
ském BOBY centru na ISKA FIGHT NIGHT 
2015 proti Andrijovi Lekičovi, dle pravidel K-1 
na 3x3 minuty, kde bohužel 2:0 na body pro-
hrál. 10. 10. 2015 si do Linze odskočil Ondřej 
Marvan, který se utkal dle pravidel K-1 na me-
zinárodním galavečeru s Ismaelem Nuriadie-
vem, kde zvítězil 2:1 na body. Následně 11. 
10. 2015 se Matěj Trčka utkal dle plných pra-
videl Muay Thai v II. kole amatérského MČR 
C.M.T.A. s Ilechko Olehem z Brna, kde lehce 
zvítězil 3:0 na body. Bojovníci z HIGHLAN-
DERS jsou tedy připraveni ukázat se před 
domácím publikem na HIGHLANDERS NIGHT 
IV., a to 7. 11. 2015 od 19.00 hod. ve společen-
ském centru UFFO.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

Okresní svaz ledního hokeje Trutnov
ZIMNÍ STADION TRUTNOV

pořádá 38. ročník ŠKOLY 
BRUSLENÍ 2015

Pro chlapce i děvčata od 1. do 4. tříd 
základních škol, přihlásit se mohou 
i pětileté děti.
Přihlášky budou přijímány ve čtvrtek 
29. 10. a v pátek 30. 10. vždy od 16.00 
do 18.00 hodin na zimním stadionu 
v Trutnově.
První lekce se uskuteční v sobotu 31. 10. 
od 14.00 hodin, druhá v neděli 1. 11. 
od 14.00 hodin a dále se bude pokračovat 
vždy o sobotách a nedělích.
Poplatek za jedno dítě činí 200,- Kč 
za všechny lekce, v případě sourozenců je 
to 100,- Kč za každé další dítě.
Další informace na telefonu:  604 283 424, 
e-mail: subrt@trutnov.cz
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov 
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,  
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 fi nanční 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
vyhráli ve své kategorii studenti ze Střední 
průmyslové školy Trutnov. Na 5 km dlouhé 
trati, kterou organizátoři z Nové Paky připra-
vili, nechali za sebou pět dalších škol. Před 
druhou školou, jíž bylo Lepařovo gymnázium 
Jičín, jsme měli náskok 5 bodů a před třetí, 
Gymnáziem Trutnov, 9 bodů.
Složení našeho týmu a umístění a čas jednot-
livců v celkovém pořadí kategorie je uvedeno 
následovně:

Jaroslav Korbelář (1. m., 0:19:04), Mike Ophof 
(2. m., 0:19:05), Jan Lebloch (7. m., 0:20:15), 
Matěj Tišler (16. m., 0:20:57).
Blahopřejeme všem čtyřem reprezentantům 
k vítězství a budeme jim držet palce 22. 10. 
2015, kdy se utkají s dalšími krajskými přebor-
níky na republikovém fi nále v Malšově Lhotě 
u Hradce Králové.

Za SPŠ Trutnov 
K. Čichovský

KRAJSKÝ PŘEBOR V PŘESPOLNÍM BĚHU
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