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SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
31. 12. 2013 od 23:45 hodin

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

Město Trutnov a UFFO - SCT už tradičně všech-
ny zvou na Silvestrovský ohňostroj, který se 
uskuteční na Krakonošově náměstí čtvrt ho-
diny před půlnocí. V následujících několika 
posledních minutách roku pak budeme mít 
chvilku času na to, abychom si připravili přípi-
tek a společně odpočítali poslední vteřiny roku 
2013. Samotnou půlnoc ohlásí výstřel, který 
bude vypálen z děla Klubu vojenské historie 
Trutnov.
Jako obvykle bude také nezbytné provést ně-
která organizační a bezpečnostní opatření:
✱ Od 15:00 hodin bude dne 31. 12. uzavřen 

průjezd spodní částí náměstí před radnicí.
✱ Prostor vyhrazený před radnicí až téměř 

ke kašně by měl návštěvníkům akce jasně 
napovědět, že se jedná o místo, kam nemají 
v zájmu vlastní bezpečnosti přístup. 

✱ Od 9:00 hodin bude pro veřejnost uzavřen 
průchod podloubím radnice, v tutéž dobu 

budou prostory radnice přístupné pouze po-
řadatelům akce.

✱ Parkování aut na náměstí v místech k tomu 
určených zakázáno nebude, všem majitelům 
aut však doporučujeme, aby ve vlastním zá-
jmu (a v zájmu svého auta) na Krakonošo-
vě náměstí od 20:00 hodin posledního dne 
roku neparkovali!

A na závěr ještě jedno již dobře známé upo-
zornění: Pokud si na náměstí přinesete vlastní 
pyrotechniku, nechte, prosíme, její odpálení až 
na dobu po skončení ohňostroje. Uškodilo by to 
Vám i všem ostatním při jeho sledování. A pře-
devším dobře zvažte, kde své rachejtle odpálíte. 
Předejdete tak riziku zranění dalších lidí na ná-
městí, mezi kterými bývají vždy i malé děti.

Děkujeme za pochopení a srdečně Vám přeje-
me, aby byl tento Silvestr krásným zakončením 
letošního roku a zároveň veselým začátkem 
úspěšného roku 2014!

Změna pracovní 
doby na Městském 
úřadě v Trutnově
Upozorňujeme občany města Trut-
nova, že v měsíci prosinci dojde 
ke změně pracovní doby na Měst-
ském úřadě v Trutnově. Ve dnech 
23. 12. a 31. 12. 2013 bude městský 
úřad UZAVŘEN.

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

Inforecepce:

Pátek 27. 12.  7.00 – 14.30 hod.
Pondělí 30. 12.  7.00 – 15.00 hod.

Pokladna:

Pátek 27. 12.  8.00 – 12.00 hod.
Pondělí 30. 12.  8.00 – 12.00 hod. 
 13.00 – 15.00 hod.

Oddělení dopravně správních 
agend (AUTOSTYL):
Pátek 27. 12.  8.00 – 11.00 hod.
 13.00 – 14.30 hod.
Pondělí 30.12.  8.00 – 15.00 hod.



2  | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | prosinec 2013

KRáLOVSKá Věnná MěSTa ZVOu

LEdEn
Hradec Králové
1. 1. 2014 - PRVnÍ dEn SPOLu – nOVO-
ROČnÍ OHŇOSTROJ 
www.adalbertinum.cz, www.ic-hk.cz
19. 1. 2014 - dFa – danCEFLOOR aTTaCK 
www.t-bass.cz

Série nově vydaných kapesních kalendáří-
ků všech devíti královských věnných měst je 
zdarma k dispozici v Turistickém informačním 
centru na Krakonošově náměstí v Trutnově.

naopak budeme chtít v novém roce vy-
lepšit. 
Když se ohlédneme my, ve Stacionáři pro 
zdravotně oslabené a tělesně postižené 
v Trutnově, zjistíme, že ten odcházející 
rok nebyl špatný a že se nám plno věcí 
podařilo. Mimo velkého množství pove-
dených akcí jak dětí, tak i dospělých kli-
entů (např. výlety, besídky, kulturní akce, 
sportovní úspěchy, veřejná vystoupení 
s tanci i se zpěvem a mnoho dalších) se 
nám podařilo pro předškolní děti nově 
vybavit zahradu, zakoupit 2 ks iPadů 
a nakoupit nové učební pomůcky. Pro 
dospělé klienty se nám podařilo získat 
sadu k provádění magnetoterapie, ne-
chat ušít nové taneční kostýmy a pořídit 
vaky na jejich převoz i nový počítač s tis-
kárnou. Absolvovali jsme pravidelné jar-
ní a podzimní lekce hipoterapie. Všech-
ny tyto jmenované aktivity jsme mohli 
realizovat nejen díky našemu zřizovateli 
městu Trutnovu, ale také finančním da-
rům od sponzorů, jednotlivců či firem, 
kterým nezáleží jen na vlastním úspěchu 
a blahobytu, ale dovedou se radovat 
i z toho, že mohou obdarovat něko-
ho jiného, kterému jejich dar pomůže 
ke zlepšení kvality života.
Takových dárců se nám za rok 2013 sešlo 
nečekaně hodně a jsme tomu rádi. Někte-
rým jsme již poděkovali v průběhu roku, 
ale díky si zaslouží i ti zatím nejmenovaní, 
kteří naši činnost v tomto roce podpořili. 
Jsou to: P.F. art s.r.o. Brno, Tyco Electronics 
EC Trutnov s.r.o., Společnost DUHA Nada-
ce pro děti postižené mozkovou obrnou, 
Tesco Stores CR a.s., Lesy České republiky 
s.p., Magrix s.r.o. Dubenec, zaměstnan-
ci regionální pobočky VZP Pardubického 
a Královéhradeckého kraje, studenti a uči-
telé Vyšší odborné a Střední zdravotnické 
školy v Trutnově, Český červený kříž, HIPPO 
FOTO Trutnov.
Všem dárcům děkujeme a přejeme jim 
do nového roku hodně pracovních, ale 
i osobních úspěchů a pevné zdraví.

Renata Bezděková
ředitelka stacionáře

nové kontejnery na použitý 
textil v Trutnově
Diakonie Broumov umístila v Trutnově tři 
kontejnery na použitý textil. Kontejnery 
mají žlutou barvu a naleznete je:
• Zelená Louka – ul. Mládežnická
• Šestidomí – ul. Slévárenská
• ulice Roty Nazdar 427
Máte doma nepotřebné věci, ošace-
ní, obuv, hračky a nevíte, co s nimi? Tak 
na tuto otázku existuje jediná smysluplná 
odpověď: Pomozte potřebným prostřed-
nictvím Diakonie Broumov.
V případě potřeby nás můžete kontak-
tovat na telefonních číslech 491 524 342, 
224 316 800.

Vzdělávací centrum 
Most k životu, o.p.s.,
Vám přeje krásné vánoční svátky a úspěš-
ný vstup do nového roku!

V měsíci lednu 2014 otvíráme kurs PRa-
COVnÍK SOCIáLnÍ PÉČE na 150 hodin – ví-
kendově.
Nabídku vzdělávacích seminářů na první 
polovinu roku 2014 najdete na www.most-
kzivotu.cz
Rezervace a informace: Mgr. Andrea Zvo-
lánková, tel.: 775 303 116, 499 841 998, 
most.zvolankova@seznam.cz

TřÍKRáLOVá  
SbÍRKa 2014
Oblastní charita Trutnov chce touto ces-
tou oslovit širokou veřejnost v souvislosti 
s tradičně pořádanou Tříkrálovou sbír-
kou, která bude tentokrát probíhat v ter-
mínu od 3. 1. do 12. 1. 2014. V tomto čase 
potkáte v ulicích skupinky tříkrálových 
koledníků, kteří budou žádat příspěvek 
na pomoc potřebným. Výtěžek Tříkrálo-
vé sbírky 2014 bude použit na národní 
i zahraniční humanitární pomoc. Část 
výtěžku zůstane Oblastní charitě Trutnov 
a bude rozdělen mezi charitní pečovatel-
skou službu a centrum dobrovolníků. Te-
rénní pečovatelská služba pomáhá lidem 
s hendikepem, kteří by bez její pomoci 
nemohli zůstat doma jako většina z nás, 
ale trávili by své dny v ústavních zaříze-
ních. Centrum dobrovolníků je tu pro ty, 
kteří ze své vůle, ve volném čase a bez 
nároku na finanční odměnu vykonávají 
činnost ve prospěch druhých lidí. Každá 
tříkrálová skupinka bude vybírat finanční 
příspěvky do úředně zapečetěné kasičky 
opatřené charitním logem a vedoucí sku-
pinky bude vybaven průkazem koledníka. 
Smyslem tříkrálové sbírky je i snaha ob-
novit historickou tradici, které Charita ČR 
dala nový rozměr. Tento svátek byl vždy 
spojován s příchodem mudrců z daleké-
ho východu, kteří se přišli s dary poklonit 
do Betléma právě narozenému Ježíškovi. 
Chudé děti pak tento příběh připomínaly 
zpěvem koled a v převlečení za Tři krále 
– Kašpara, Melichara a Baltazara obchá-
zely domy, kde posvěcenou křídou vepsa-
ly na dveře nápis K + M + B s příslušným 
letopočtem. Tříkráloví koledníci tak i ten-
tokrát poputují od domu k domu a na-
bídnou dárcům možnost finančně přispět 
těm, kteří to potřebují. Dárce pak koled-
níci odmění drobnou pozorností. 
Všem koledníkům i dárcům předem děku-
jeme.

Martina Vágner Dostálová
 koordinátor sbírky

JEšTě SE naJdOu 
LIdÉ SE SRdCEM 
na PRaVÉM MÍSTě …
S končícím rokem se většinou ohlížíme 
za tím, co nám přinesl, co se nám poved-
lo, co nám udělalo radost, ale také co 

Zápis do prvních tříd
na Základní škole, Trutnov 3, Náchod-
ská 18, proběhne ve dnech 16. a 17. 
ledna 2014 od 15 do 18 hodin na ved-
lejší budově školy.
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Vánoční farmářské trhy 
Trutnov – Poříčí
Sobota 21.12. 2013 od 8 do 12 hod., Voletin-
ská ul., Poříčí, areál DIANA SEVEN a.s.
Vánoční zabijačkové speciality, vánoční cuk-
roví, mořské ryby, medoviny, ořechy.
 

Sběrný dvůr Trutnov
Provozní doba:
Pondělí 13:00 - 17:00 hod.
Úterý zavřeno
Středa 7:00 - 11:00 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek  13:00 - 17:00 hod.
Sobota 8:00 - 12:00 hod.
Neděle zavřeno

Provozovatelem této služby pro občany města 
je firma Transport Trutnov s.r.o., která je čle-
nem společnosti Marius Pedersen a. s. Sběrný 
dvůr přijímá větší objemový odpad, který není 
možno vyhodit prostřednictvím kontejnerů 
a popelnic. Dále přijímá tříděný odpad, a to pa-
pír, plasty, sklo a železo. Sběrný dvůr zajišťuje 
likvidaci nebezpečných odpadů - barvy a che-
mikálie (pouze označené), domácí spotřebiče 
(TV, lednice), autobaterie atd. Odpad se uklá-
dá a likviduje pro trutnovské občany zdarma 
v rámci poplatku za komunální odpad.

Adresa: Horská ul., Trutnov – Dolní Staré 
Město, tel.: 499 819 628, www.transporttrut-
nov.cz.

POHOTOVOST - STOMaTOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hod. 

Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
21. a 22.12. 2013 – MUDr. Věra Holubcová, 
Polská 91/14, Trutnov, 499 879 116 
24. 12. 2013 – MUDr. Táňa Šťovíčková, Ko-
menského 821, Trutnov, 499 907 260 
25. 12. 2013 – MUDr. Ivona Hejzlarová, Polská 
91/14, Trutnov, 499 818 003 
26. 12. 2013 – MUDr. Vladimír Hrudík, Žižko-
va 239/16, Trutnov, 499 817 592 
28. a 29. 12. 2013 – MUDr. Petr Bednář, 
Dr. Hejny 133, Úpice, 602 623 210 
1.1. 2014 – MUDr. Milena Brátová, zubní ordi-
nace, Pilníkov č. p. 100, 499 898 125 
Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 

Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých pří-
padech akutní a neodkladné péče poskytuje 
Stomatologická klinika Fakultní nemocni-
ce v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.: 
495 833 487; Lékařská služba první pomoci - 
zubní - Hradec Králové, tel.: 495 755 223.

Matriční události 
v  listopadu 2013
noví občánci města
V měsíci listopadu se v trutnovské porodnici na-
rodilo celkem 57 dětí, z tohoto počtu je 27 ob-
čánků města Trutnova, 14 chlapců a 13 děvčat. 

uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřelo manželství před 
Městským úřadem v Trutnově celkem 5 párů, 
(z celkového počtu jde o 2 sňatky uzavřené 
„na jiném vhodném místě“ na základě žádosti 
snoubenců). 

Úmrtí
V měsíci listopadu zemřelo v Trutnově 31 ob-
čanů (po 1 úmrtí v obci Hajnice a Radvanice), 
z tohoto počtu bylo 22 trutnovských občanů, 7 
mužů a 15 žen.

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti navští-
vily při životních jubileích v měsíci listopadu 
celkem 30 občanů s gratulací, kytičkou a malým 
dárkem. Kytička byla předána i občanům z Do-
mova pro seniory v Trutnově: středisko R. Frimla 
– 12 jubilantů; středisko Dělnická – 2 jubilanti. 
Touto cestou ještě jednou všem občanům bla-
hopřejeme.

Ve dnech 2., 9., 16. a 30.11. 2013 byli na Staré 
radnici slavnostně přivítáni do života noví ob-
čánci města Trutnova. Do pamětní knihy města 
bylo zapsáno celkem 57 dětí.

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Vážení klienti,
dovolujeme si Vás upozornit na služby v ob-
lasti sociálně-právního poradenství poskyto-
vané Centrem pro integraci osob se zdravot-
ním postižením Trutnov (dříve Centrum pro 
zdravotně postižené Trutnov). Také zabezpe-
čujeme půjčování rehabilitačních a kompen-
začních pomůcek, např. mechanický a toalet-
ní vozík, sedačka do vany a další.

najdete nás na adrese:
Centrum pro integraci osob se zdravotním 
postižením Trutnov, Horská 5/1 (budova bý-
valého OÚ – naproti autobusovému nádraží), 
3. patro, č. dveří 440.
Úřední hodiny:
Po, St 8 – 12 hod. 13 – 17 hod.
Út, Čt 8 – 12 hod. 13 – 16 hod.
Pá 8 – 12 hod. 13 – 14 hod.

Věra Stasiňková 
vedoucí CIOZP Trutnov

Mateřské centrum KaROlínka
Přejeme Vám všem klidné prožití vánočních svátků, nezapomeňte si darovat čas  
na setkání s blízkými lidmi. do roku 2014 pak pevné zdraví, hodně úsměvů a lásky.

SpolečenSká rubrika

krátce

Leden 2014
Pravidelný provoz

POnděLÍ  

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

9:30 – 11:00 Walinka – setkávání maminek se 
zájmem o waldorfskou pedago-
giku – maminky se střídají v pří-
pravě programu pro děti ve věku 
od 0 do 4 let. Společné prožívání 
přirozeného rytmu roku ve zpívá-
ní a tvoření. V případě zájmu se 
můžete kdykoli připojit. 

16:30 – 17:30  Výtvarný kroužek pro předškolní 
děti. Lektorka Bc. Jana Švecová. 

ÚTERÝ

8:00 – 15:00 školka nanečisto – příprava dětí 
na „školkový režim“. Společný te-
matický program v menším kolek-
tivu dětí. Dopolední program od 8 
do 12 hod. pro přihlášené děti.

10:00 – 11:00 Gravidjoga – jóga pro těhotné. 
Lektorka Ilona Limberská.

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

STřEda

8:30 – 14:00 nastávající maminky a mimin-
ka – volný prostor pro vzájemné 
sdílení nastávajících a novopeče-
ných maminek. Cvičení maminek 
s dětmi do 1 roku. Poradna psy-
chomotorického vývoje a laktační 
poradna.

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

10:10 – 11:10 Mimihrátky – cvičení maminek 
s lezoucími miminky. Lektorka Da-
rina Albrechtová. 

16:00 – 17:00 KOŤaTa – cvičení a pohybové hry 
pro děti od 3 do 7 let. Lektorka 
Darina Albrechtová.

ČTVRTEK

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

9:30 – 10:15 Výtvarná dílna pro děti 

10:30 – 11:00 Cvičení pro radost – rodiče s dětmi

13:00 – 17:00 Hudební stavebnice (Building 
Blocks of Music) s Drážou (klavír) 
pro přihlášené

18:00 – 20:00 arteterapie pro rodiče – zábava, 
relaxace, sebepoznání. Lektorka 
Bc. Petra Adamcová. 

PáTEK

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

9:00 – 10:00 Cvičení rodičů s dětmi – lektorka 
Darina Albrechtová

10:00 – 10:30 Zpívání s notičkou – písničky, prv-
ní zkušenost s hudebním nástro-
jem a tanečky

Připravujeme:
Cvičení rodičů s dětmi – každý pátek od 9 
do 10 hod.
Provoz mateřského centra bude zahájen 
v pondělí 6. ledna 2014. Těšíme se na se-
tkání s Vámi.
Bližší informace o veškerých aktivitách a pro-
vozu na tel. 737 335 651 nebo na www.mcka-
rolinka.cz, e-mail: mckarolinka@volny.cz.

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

nabídka tanečního sálu
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská, nabízí 
k pronájmu nově opravený taneční sál. Sál 
je vhodný pro různé pohybové aktivity, pře-
devším pro kondiční a aerobní cvičení. Může 
ale například také sloužit jako tančírna. 
Taneční sál má svůj vlastní vchod a je zde 
možnost využívat prostor bufetu, který 
je umístěný přímo v sále. Cena pronájmu 
za 1 hod. pro děti a mládež je 100,- Kč, pro 
dospělé a komerční účely 150,- Kč.

Zdeněk Švarc
ředitel školy
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odbory měStSkého úřadu informují

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 9.12. 2013 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov – na Struze čp. 159
/objekt na st. p. 32/2 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře - 
kuchyň 13,40 m2, 1. pokoj 26,40 m2, 2. pokoj 
19,35 m2, 3. pokoj 16,00 m2, standardní byt, 
číslo bytu 3, 2. podlaží. Součástí bytu je WC + 
koupelna 4,50 m2, předsíň 4,50 m2, spíž 3,75 
m2, komora 7,28 m2, sklep 10,00 m2 a půda 
4,30 m2. Topení plynové etážové. 

Minimální měsíční nájemné: 5 648,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 7.1. 
2014 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – bulharská čp. 141
/objekt na st. p. 82 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře - 
kuchyň 26,85 m2, 1. pokoj 18,00 m2, 2. pokoj 
8,00 m2, standardní byt, číslo bytu 2, 2. pod-
laží. Součástí bytu je WC 0,64 m2, koupelna 
5,85 m2, předsíň 6,00 m2 a komora 3,95 m2. 
Topení lokální plynové. 

Minimální měsíční nájemné: 3 574,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 7.1. 
2014 v 8.45 hod. přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurči-
tou na základě výběrového řízení, kde se 
bude nabízet měsíční nájemné a zároveň 
předplacení nájemného. Předplacení ná-
jemného musí být nabídnuto minimálně 
ve výši 50 000,- Kč. Bude se posuzovat mě-
síční nájemné. V případě rovnosti nabídek 
se bude posuzovat i výše předplacení ná-
jemného.

Žádosti je možné podat do 10.1. 2014 
do 12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 13.1. 
2014 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

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

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 25.11. 2013 zveřejňujeme záměr měs-
ta pronajmout byty:

Trutnov – na Struze čp. 159
/objekt na st. p. 32/2 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+4 o výměře 
- kuchyň 9,80 m2, 1. pokoj 18,93 m2, 2. pokoj 
12,68 m2, 3. pokoj 14,00 m2, 4. pokoj 17,90 
m2, standardní byt, číslo bytu 2, 2. podlaží. 
Součástí bytu je WC 1,40 m2, koupelna 4,48 
m2, předsíň 11,77 m2, spíž 1,00 m2, komora 
3,64 m2. Topení plynové etážové. 

Minimální měsíční nájemné: 4 932,- Kč

Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 7.1. 
2014 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
/objekt na st. p. 31 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 7,30 m2, 1. pokoj 21,80 m2, 2. po-
koj 14,12 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 2. 
podlaží. Součástí bytu je koupelna 6,70 m2, 
WC 1,35 m2, předsíň 5,90 m2 a půda 21,15 m2. 
Topení etážové plynové.

Minimální měsíční nájemné: 4 039,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 7.1. 
2014 v 8.15 hod. přímo na místě.

Trutnov – bulharská čp. 56
/objekt na st. p. 72 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 9,31 m2, 1. pokoj 18,57 m2, 2. pokoj 
7,50 m2, standardní byt, číslo bytu 4, 3. podla-
ží. Součástí bytu je WC 1,00 m2, koupelna 4,50 
m2, předsíň 2,50 m2. Topení plynové etážové. 

Minimální měsíční nájemné: 2 237,- Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 7.1. 
2014 v 8.30 hod. přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurči-
tou na základě výběrového řízení, kde se 
bude nabízet měsíční nájemné a zároveň 
předplacení nájemného. Předplacení nájem-
ného musí být nabídnuto minimálně ve výši 
50 000,- Kč. Bude se posuzovat měsíční ná-
jemné. V případě rovnosti nabídek se bude 
posuzovat i výše předplacení nájemného.
 
Žádosti je možné podat do 10.1. 2014 
do 12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 13.1. 
2014 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

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

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

PŮJČKY ZE STáTnÍHO 
FOndu ROZVOJE 
bYdLEnÍ na OPRaVY 
bYTŮ a dOMŮ
Jak již jistě z Radničních listů víte, město 
Trutnov obdrželo v roce 2010 od Státního 
fondu rozvoje bydlení ČR úvěr ve výši 25 mil. 
Kč na opravy a modernizaci bytů a domů 
na území města Trutnova. Původní termín 
poskytnutí půjček je nyní prodloužen až 
do 31. 12. 2014.

Žádosti o půjčku si mohou podat jak práv-
nické osoby (společenství vlastníků bytových 
jednotek, bytová družstva), tak i fyzické 
osoby na opravu bytových domů, rodinných 
domků a bytů. Půjčky jsou poskytovány 
na výměnu střešních krytin, zateplení fasád, 
výměny oken a dveří, opravy ústředního to-
pení a dalších vnitřních instalací, opravy výta-
hů a jiné práce na opravách a modernizacích 
bytů a domů. Nejzazší možný termín splacení 
půjčky je 30. 6. 2020 s výhodným úrokem 3 % 
p.a. a žadatelé mohou žádat až do výše 3 mil. 
Kč, přičemž půjčka nesmí přesáhnout 50 % 
rozpočtu opravy nebo modernizace. Zbývají-
cích 50 % musí žadatel krýt z jiných zdrojů.

V současné době je vyčerpáno celkem 
8.496.862,- Kč na půjčky ze Státního fondu 
rozvoje bydlení. Vedení města má zájem 
podpořit vlastníky bytového fondu v Trutno-
vě a umožnit jim provedení jeho oprav a mo-
dernizací, a proto počítá s uvolněním maxi-
mální možné částky. 

Žádosti o poskytnutí úvěru na výše uvedené 
účely mohou být podávány denně v době 
od 8.00 do 15.00 hod., v úředních dnech 
(pondělí, středa) od 8.00 do 17.00 hod. pro-
střednictvím podatelny Městského úřadu 
v Trutnově nebo na odboru rozvoje a majet-
ku města.

Bližší informace včetně formulářů žádostí 
o půjčku můžete získat na odboru rozvo-
je a majetku města MěÚ Trutnov, č.dv. 415, 
nebo na webových stránkách města www.
trutnov.cz.

Eva Novotná
odbor rozvoje a majetku města

Finanční příspěvky na rok 2014
upozornění pro žadatele

Žádosti o finanční příspěvky na rok 2014 
poskytované z rozpočtu města Trutnova 
pro oblast sportu, kultury a zájmové čin-
nosti a ostatních podobných aktivit je nut-
no předložit na Městský úřad v Trutnově 
v termínu od 1. 1. 2014 do 15. 11. 2014. 
U žádostí, které jsou poskytovány pro ob-
last sportu v návaznosti na velikost členské 
základny, je nutné podat žádost do konce 
ledna 2014 a k žádosti přiložit seznam člen-
ské základny (tabulku je možné stáhnout 
na webových stránkách města Trutnova – 
finanční odbor, formuláře).
Žádost musí obsahovat všechny náležitosti 
v souladu se Zásadami č. 3/2010 pro posky-

tování a čerpání veřejné finanční podpory. 
Přílohou zásad je tiskopis Žádosti o finanční 
příspěvek.
Prosíme žadatele, aby tiskopis vyplni-
li ve všech kolonkách, aby nezapomínali 
uvést oprávněného zástupce včetně data 
narození a bydliště a dále platné telefonní 
spojení na kontaktní osobu.
Tiskopis žádosti i Zásady č. 3/2010 jsou k dis-
pozici na finančním odboru MěÚ, 3. podla-
ží, č. dveří 314, dále v přízemí úřadu v in-
forecepci a jsou dostupné i na webových 
stránkách města.

Zuzana Trösterová 
finanční odbor
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Rada města v Trutnově na své 23. schůzi dne 26.11. 2013 přijala usnesení č. 2013-1270/23, 
kterým schválila záměr města obecně zveřejnit pronájem části p. p. 195/1 (cca 2180 m²) v k. ú. 
Dolní Staré Město za minimální nájemné ve výši 230 000,- Kč/rok. Dle územního plánu se jedná 
o plochu technické infrastruktury, tj. plochu pro stavby a zařízení pro nakládání s odpady. 

OZnáMEnÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zase-
dání dne 21.10. 2013 přijalo usnesení:

* č. 2013-134/5, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje budovy fary čp. 236 Lípové 
náměstí, včetně příslušenství, na pozemku 
st.p. 244/1, v rozsahu znaleckého posudku 
- aktualizace ze dne 14.2. 2011, obecným 
zveřejněním na dobu min. 60 dnů mimo 
Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 20% 
slevy ze sjednané ceny s upřednostněním 
nájemců.

Lípové náměstí čp. 236 
v obci Trutnov, v k.ú. Poříčí u Trutnova, 
v části obce Poříčí
na st.p. 244/1 152 m2 
spolu se st.p. 244/1 152 m2 

Úvodní cena k jednání je 1 731 660 Kč.

Jedná se o zděný čtyřpodlažní objekt, 
který je částečně podsklepen, má dvě 
nadzemní podlaží a podkroví. Objekt je 
napojen na veřejný vodovod a veřejnou 
kanalizaci. Rozvody horkovodu jsou přive-
deny do 1. podzemního podlaží.

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 pro-
dávajícího. V případě odstoupení od na-
bídky 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 
3629489, konst. symbol 0558. Do zprávy 
pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, 
příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „neotvírat!“ s heslem 
„Lípové náměstí 236“ zasílejte v uzavře-
ných obálkách na adresu MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 
165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 20.1. 
2014 - 12:00 hodin. Nabídky lze podat 
i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou 
cenu, způsob její úhrady a předpokládaný 
způsob využití objektu. K nabídce je nutné 
přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž ne-
bude kauce v požadované výši a ve stano-
vené lhůtě složena, nebude brán zřetel.

Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-
nat dne 21.1. 2014 v 8:05 hodin v malém 
sále v suterénu Městského úřadu v Trutno-
vě. Zájemci mohou být přítomni.

* č. 2013-130/5, kterým schválilo zveřejně-
ní záměru prodeje obecným zveřejněním 
mimo Zásady pro prodej ..., bez uplatnění 
20% slevy ze sjednané ceny, bez upřed-
nostnění nájemců:

Obsazená nebytová jednotka  
č. 220/7 v čp. 220 v ul. Horská 
v obci a k.ú. Trutnov, v části obce Střední 
Předměstí
na st.p. 497/3 356 m2 
včetně spoluvlastnického podílu na spo-
lečných částech domu čp. 220 a na po-
zemku st.p. 497/3.

Jako každoročně vyzývá město Trutnov 
příznivce kultury v Trutnově a okolí, aby 
na MěÚ v Trutnově písemně oznámili 
jména jednotlivců nebo kolektivů, kteří 
významně přispěli ke kulturnímu životu 
ve městě v roce 2013 nebo městu přinášejí 
trvalé hodnoty v oblasti umění, zájmové 
umělecké činnosti, případně v dalších kul-
turně-společenských aktivitách. 

Kulturní cenu může získat jednotlivec 
nebo kolektiv, cena může být udělena rov-
něž in memoriam.

Návrh na udělení kulturní ceny může po-
dat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 
let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalé-
mu pobytu 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 sta-

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

Příznivci sportu mohou písemně oznámit 
jména těch sportovců, sportovních kolekti-
vů, trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se 
v roce 2013 nejvíce přičinili v oblasti rozvo-
je sportu a tělovýchovy se záměrem trvale 
podporovat sportovní dění ve městě.

Návrh na udělení sportovní ceny může po-
dat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 
let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalé-
mu pobytu 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 sta-

novení přínosu pro město,
– jméno, bydliště a podpis navrhovatele. 
Návrhy je možno podat písemně do 31.1. 
2014 na podatelnu MěÚ v Trutnově.

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

-rl-

Přijímáme návrhy na udělení Kulturní ceny 
města a Sportovních cen města za rok 2013

OZnáMEnÍ

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte nejpozději do 2. 1. 2014 do 12.00 hod. Obálky 
budou otevírány v zasedací místnosti č. 407 městského úřadu dne 3.1. 2014 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: 

„Sběrna druhotných surovin“ Městský úřad Trutnov – p. Šmída
k. ú. Dolní Staré Město Slovanské náměstí 165
„NEOTVíRAT“ 541 16  Trutnov

Katastrální mapy na uvedené pozemky a bližší informace poskytuje majetkový odbor 
Městského úřadu v Trutnově, kancelář č. 411 ve 4. poschodí, telefonní číslo 499 803 285. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky nebo připomínky k uvedenému záměru. Tyto 
adresujte na Městský úřad v Trutnově, odbor rozvoje a majetku města, Slovanské nám. 
165, nejdéle do 2. 1. 2014 do 12.00 hod. Po zhodnocení nabídky konečné rozhodnutí 
přísluší radě města.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města 

pokračování >>
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Úvodní cena pro jednání je 248 000 Kč.

Jedná se o nebytový prostor o třech míst-
nostech (místnost s předsíní a chodbou). 
Celková výměra podlahové plochy činí 18,9 
m2. Nebytový prostor se nachází ve 4. NP. 
Není napojen na el. energii a nemá žádné 
vybavení. K nebytové jednotce č. 220/7 je 
zřízeno věcné břemeno na umístění a pro-
vozování předávacích stanic tepla. Nebyto-
vý prostor je volný.

Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 10 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že 
prodej nebude uskutečněn ze strany pro-
dávajícího. V případě odstoupení od na-
bídky 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 
3629478, konst. symbol 0558. Do zprávy 
pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, 
příp. název právnické osoby.

Nabídky označené „neotvírat!“ s heslem 
„nebyt Horská 220/7“ zasílejte v uzavře-
ných obálkách na adresu MěÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 
165, Trutnov, 541 16, nejpozději do 20.1. 
2014 - 12:00 hodin. Nabídky lze podat 
i osobně. V nabídce uveďte navrhovanou 
cenu, způsob její úhrady a předpokláda-
ný způsob využití objektu. K nabídce je 
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení 
kauce v požadované výši. Na nabídky, 
u nichž nebude kauce v požadované výši 
a ve stanovené lhůtě složena, nebude 
brán zřetel.

Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-
nat dne 21.1. 2014 v 8:00 hodin v malém 
sále v suterénu Městského úřadu v Trutno-
vě. Zájemci mohou být přítomni.

K záměru je také možno podat připo-
mínky nebo námitky písemným podáním, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
nabídky.

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

O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města.

Město Trutnov si vyhrazuje právo od zámě-
ru prodeje odstoupit či změnit podmínky. 

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

V současné době město 
Trutnov nabízí pronájem těchto 
nebytových prostor

Na základě usnesení Rady města v Trut-
nově č.j. 2013-1258/23 ze dne 26. 11. 2013 
zveřejňujeme záměr města pronajmout 
nebytové prostory:

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

Jedná se o nebytové prostory umístěné v I. 
a II. NP o celkové výměře 120,10 m2 (v I. NP: 
1 prodejna 31,60 m2, 1 výloha 3,70 m2, 1 
kancelář 7,70 m2, 1 sklad 25,90 m2 a ve II. 
NP: 2 sklady 28,70 m2 a 9,30 m2, 1 chodba 
6,00 m2, 1 schodiště 4,50 m2 a 1 WC 2,70 
m2).

Úvodní cena pro jednání: 
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, výlohu,  
kancelář 
1 111 Kč/m2/rok za sklady, chodbu, scho-
diště     
695 Kč/m2/rok za WC

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziroč-
ního inflačního nárůstu nájemného. Ná-
jemce provede na vlastní náklady úpravy 
nebytových prostor k požadovanému způ-
sobu využití s tím, že v případě ukončení 
nájemní smlouvy nebude zhodnocení ne-
bytového prostoru nájemci uhrazeno. Ne-
bude povoleno provozování kasina, herny, 
videoterminálu a sázkové kanceláře.

Žádosti je možné podat do: 10. 1. 2014 
do 14.00 hod.

Veřejné otevírání obálek: 13. 1. 2014 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 18 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620555, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, pří-
padně název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového pro-
storu žadatel přiloží doklad o složené 
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro 
vrácení kauce. Kauce úspěšného žadate-
le bude použita na úhradu nájemného. 
Neúspěšným žadatelům bude kauce vrá-
cena. Kauce nebude úročena. V případě 
odstoupení od uzavření nájemní smlouvy 
ze strany žadatele propadá kauce ve pro-
spěch města. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ 
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmí-
da, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, 
a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PRO-
STOR, Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 16, 
„NEOTVíRAT“.

Na základě usnesení Rady města v Trut-
nově č.j. 2013-1260/23 ze dne 26. 11. 2013 
zveřejňujeme záměr města pronajmout 
nebytové prostory:

Trutnov – Max. Gorkého čp. 261
objekt na st.p. č. 1996 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Kryblice

Jedná se o nebytové prostory v I. NP - pro-
dejna B (pravá strana) o celkové výměře 
247,00 m2 (1 prodejna 90,70 m2, 6 výloh 
o celkové výměře 4,80 m2, 1 kancelář 9,50 
m2, 2 sklady 28,10 m2 a 38,60 m2, 4 sociální 
zařízení o celkové výměře 10,80 m2, 1 zá-
sobovací rampa 28,50 m2 a 6 sklepů o cel-
kové výměře 36,00 m2). 

Nebytové prostory jsou vhodné ke zřízení 
prodejny, provozovny služeb apod.

Úvodní cena pro jednání: 
226 116 Kč/rok za celé nebytové prostory 
– za účelem zřízení prodejny 
162 540 Kč/rok za celé nebytové prostory 
– za účelem zřízení provozovny služeb

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce 
provede na vlastní náklady úpravy neby-
tových prostor k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájem-
ní smlouvy nebude zhodnocení nebytové-
ho prostoru nájemci uhrazeno. V objektu 
nebude povolen provoz ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách ve znění pozdějších předpisů. 

Žádosti je možné podat do: 10. 1. 2014 
do 14.00 hod.

Veřejné otevírání obálek: 13. 1. 2014 v 8.00 
hod., malý sál MěÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 23 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620556, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, pří-
padně název právnické osoby.

K žádosti o pronájem nebytového prosto-
ru žadatel přiloží doklad o složené kauci 
a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude 
použita na úhradu nájemného. Neúspěš-
ným žadatelům bude kauce vrácena. Kau-
ce nebude úročena. V případě odstoupení 
od uzavření nájemní smlouvy ze strany ža-
datele propadá kauce ve prospěch města. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ 
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmí-
da, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov, 
a heslem: PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PRO-
STOR, Trutnov – Max. Gorkého čp. 261, 
„NEOTVíRAT“.

Žádost je možné podat na předepsaném 
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nej-
později do doby možnosti podání žádosti. 
V žádosti uveďte identifikační číslo organi-
zace, případně přiložte kopii živnostenské-
ho listu nebo výpisu z obchodního rejstří-
ku. (Součástí nájemní smlouvy bude kopie 
živnostenského listu nebo výpis z OR.)

Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v pří-
loze, příp. na odboru rozvoje a majet-
ku města MěÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 
499 803 283). Cenová nabídka musí být 
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou. 

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel 
možnost dávat písemné připomínky a ná-
mitky, nejpozději však do doby možnosti 
podání žádosti, jinak k nim nemusí být 
brán zřetel. 

Na pronájem nebytového prostoru není 
právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje 
právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města
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Zprávy Z měSta

Naše škola je zapojena do projektu „Příběhy 
bezpráví – Měsíc filmu na školách“. V letošním 
roce jsem vybrala pro dnešní dospívající gene-
raci téma z novodobé historie už pro ni velice 
vzdálené, ale přesto dosti důležité a zásadní 
ve vývoji naší země – komunistická diktatura 
a perzekuce v 50. letech. Program sestával ze 
dvou částí – beseda s pamětníkem a filmová 
projekce.
V pondělí 2. 12. 2013 k nám tedy zavítala vzácná 
a velmi očekávaná návštěva. Bylo nám ctí přiví-
tat paní Hanu Truncovou, která byla z politic-
kých důvodů devět let vězněna a život její i její 
rodiny provázela perzekuce totalitního režimu 
po desítky let. Druhou pamětnicí byla paní Ma-
rie Ryšavá, dcera politického vězně, která po-
znala svého tatínka pouze díky jedné návštěvě 

ve věznici ve Valdicích a jedné za zdmi pevnos-
ti v Leopoldově. Když byl její otec v roce 1950 
zatčen a roku 1951 odsouzen Státním soudem 
za velezradu, vyzvědačství a teror na dvacet dva 
let odnětí svobody, propadnutí celého jmění, 
ztrátě čestných práv občanských, bylo jí pouhých 
sedmnáct měsíců. Ji i její rodinu postihla rovněž 
komunistická perzekuce po desetiletí. 
Obě pamětnice velice zajímavě a poutavě vy-
právěly o svých životních osudech, jejich proná-
sledování, zážitcích z vězení, dalších dopadech 
na rodiny, na blízké či o účasti v třetím odboji. 
Všichni přítomní se zájmem a pozorně naslou-
chali, někteří se neubránili dojetí a slzám. At-
mosféra byla místy i o to působivější, jelikož ji 
prostupovalo vědomí, že mezi posluchači (na-
šimi žáky) sedí rodinný příslušník jedné z dam. 
S obdivuhodnou vitalitou a noblesou s námi 
paní Truncová i Ryšavá besedovaly, vytrvale 

a podrobně odpovídaly na naše dotazy a nako-
nec jsme se rozcházeli až po několika společně 
strávených hodinách.
Jaké to asi je – být označován a žít jako „ne-
přítel státu“?! Sami žáci odcházeli s pocity, že 
totalitu 50. let by rozhodně nechtěli zažít, a věř-
me, že k obdobím nesvobody se naše společnost 
nenavrátí, přestože každá doba si nese své … 
Jak již bylo uvedeno, součástí programu byla též 
filmová projekce. K danému období moderních 
československých dějin žáci zhlédli dokumen-
tární film „Postavení mimo hru“, který jim pro 
ně srozumitelnou formou přibližoval osudy mla-
dých československých hokejistů – těch, jež měli 
v Londýně 1950 obhajovat mistrovský titul, ale 
do Anglie už neodletěli. Dokumentem provází 
a vzpomíná jeden z perzekuovaných hráčů slav-
ného hokejového mužstva, pan Augustin Bub-
ník. Sportovní tematika byla žákům blízká a při 
dalších diskusích jsme rozvinuli téma politických 
procesů v 50. letech či například politizace spor-
tu.
Závěrem nelze nezmínit, že ještě téhož večera 
po besedě mi paní Truncová zaslala e-mailovou 
zprávu s přiloženými fotografiemi. Z jejích vře-
lých slov bych ráda ocitovala: „S dobrým poci-
tem jsme dnes odjížděly ze ZŠ ve Voletinách – 
děkujeme především Vám za organizaci besedy, 
děkujeme za zájem dalších Vašich kolegyň či ko-
legů, za zájem žákyň a žáků, bylo nám potěše-
ním rozdávat své vzpomínky na dobu zahalenou 
dějinami spletitými - až dnešní historikové roz-
plétají lecjaký UZEL dávného mlčení a cenzurou 
ušlápnutou událost. Každá generace si nese své 
břímě na úkor životního časového prostoru – 
proto právě dnes by měli lidé zacházet díky mo-
derní technice se svým ČASEM tak, aby mohli žít 
svobodně. Děkujeme za dary a dárečky, za po-
hoštění - posílám momentky ze svého objektivu. 
Zdravím i jménem Marušky Ryšavé Vás, všechny 
naše posluchače, posluchačky! Hana Truncová“
Ještě jednou děkuji za nás za všechny, bylo vel-
kým potěšením Vás obě osobně poznat. Zdra-
víme také pana Václava Macha, který se ze 
zdravotních důvodů besedy v naší škole nemohl 
zúčastnit.

Mgr. Kateřina Javůrková
ZŠ pro žáky se SPU, Trutnov 3, Voletiny 1

„Příběhy bezpráví“ v Zš ve Voletinách

Zápis 
do 1. třídy

16.-17.1. 20
14

čtvrtek a
 pátek

15-18 hod
in

v přízem
í školy

 občanský průkaz, rodný list dítěte(popř. zprávy ze školských poradenských zařízení - PPP či SPC)

V rámci zápisu připravujeme pro zájemce sportovně zdravotní vyšetření, hernu pro děti, občerstvení pro rodiče spojené se sladkým překvapením pro děti.

www.zskomtu.cz

S sebo
u:

„Vánoce patří 
dětem“
V naší Mateřské škole speciální Na Struze 
propukla 2.12. vánoční atmosféra. Peda-
gogové i rodiče se zapojili do akce „Vá-
noce patří dětem“, která vznikla na pod-
poru dětí v dětských zařízeních Klokánek. 
Prostřednictvím paní Marcely Neumanové 
ze Rtyně v Podkrkonoší, která tuto akci 
propaguje a plně podporuje, jsme využi-
li možnost nadělit vánoční dárky dětem, 
které nemají to štěstí mít vedle sebe milu-
jící rodiče. Celá akce proběhla v přátelské 
atmosféře. Vánoční dárky byly odvezeny 
do Prahy, aby potěšily děti pod vánočním 
stromečkem.

Poděkování
Mateřská škola speciální Na Struze děkuje 
touto cestou za finanční a věcnou podporu 
našim sponzorům: 
Smíšené zboží Úpice, Pohřební služba 
Úpice, Velkoobchod květin Rtyně v Pod-
krkonoší, Účetnictví, mzdy Rtyně v Podkr-
konoší, panu Konopáčovi, Karlovi Zvárovi, 
Haně Hlízové, Markovi Hlízovi, manželům 
Rudolfovým, manželům Rybovým a ro-
dičům dětí z našeho zařízení. Dále dě-
kujeme za stálou pomoc a podporu při 
úpravách jednotlivých tříd naší mateřské 
školy i poradenského zařízení (SPC) p. Fi-
šerovi, p. Eflerovi, p. Prokůpkovi, p. Kul-
dovi, p. Fizérovi, p. Stolínovi, p. Trejbalovi, 
p. Štěpánkovi, p. Droščákovi, p. Krátkému, 
p. Hübnerovi, p. Fitlovi, p. Schmidtovi, 
p. Makovskému, p. Zahradeckému, p. Roz-
sévačovi, p. Patzeltovi a jeho týmu, man-
želům Šimkovým.

Všem rodičům a zaměstnancům školy pře-
jeme pohodové vánoční dny. Do nového 
roku přejeme hlavně hodně štěstí, zdraví 
a spokojenosti v roce 2014. 

ředitelství MŠS
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Mateřský klub 
ŽELVIČKa,
při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2

Pravidelný provoz v MK Želvička: 
Pondělí 
9 - 15 h volná herna, 10 - 11:30 h manipulace s mi-
minky a malými dětmi – na objednání, 9 - 10 h díl-
nička – volné tvoření
Úterý 
9 - 15 h volná herna, 9 h cvičení rodičů s dětmi 
od 1,5 do 2 let – Kulihrášci II, 10 h cvičení rodičů 
s dětmi od 2 let – Rarášci, 9 -12 h dílnička – volné 
tvoření
Středa 
9 - 15 h volná herna, 9 h cvičení rodičů s dětmi od 1 
do 1,5 roku – Kulihrášci, 10 h cvičení rodičů s dětmi 
od 4 měs. do 1 roku – Klubíčka, 10:30 h stimulace 
dětí do 1 roku – na objednání 
Čtvrtek 
9 - 15 h volná herna, 9:30 h hravé zpívání a tanečky 
– Notička x Muzikohrátky, 10:30 h stimulace dětí 
do 1 roku – na objednání
Pátek 
9 - 15 h volná herna, 10 h dílnička – šikulky

nOVÉ PRaVIdELnÉ aKTIVITY:
HIIT – VYSOCE InTEnZIVnÍ InTERVaLOVÝ TRÉnInK 
– každý čtvrtek v 17:30 h. Více informací se dozvíte 
na stránkách Želvičky.
TanEČně POHYbOVá VÝCHOVa – Z POHádKY 
dO POHádKY – každou lichou středu 15 - 16 h
bubnOVánÍ V ŽELVIČCE – každou sudou STŘEDU 
14:45 - 16 h - pro malé i velké. Děti od 6 let mohou 
bubnovat bez rodičů. 

JEdnORáZOVÉ aKCE:
23. 12. – 3. 1. budE ŽELVIČKa uZaVřEna – VÁNOČ-
Ní PRÁZDNINY!
16. a 23. 1. OdPOLEdnÍ HERna S POHádKOu – her-
na otevřena od 9 do 18:30 h, pohádka v 16:30 h
ManIPuLaCE S nOVOROZEnCI a MaLÝMI děTMI – 
13., 20. a 27.1. od 10 h - kurz nejen pro nastávající 
rodiče, těhotným ženám kurz hradí ZP!
STIMuLaCE KOJEnCŮ  – 0 - 6 m - ST 22. a 29.1., 
6 - 12 m - ČT 23. a 30. 1. od 10:30 h
- na manipulace i stimulace se můžete přihlásit 
u lektorky kurzu Mgr. Ivy Bolehovské, brzla@se-
znam.cz nebo tel. 605 414 719 (www.brzla.cz)
V ÚNORU SE MŮŽETE TĚŠIT NA:
baZaR děTSKÉHO ObLEČEnÍ a POTřEb – 17. - 21. 2. 
2014
KaRnEVaL S bOnIFáCEM – 22. 2. 2014 od 15 h

Podrobné informace k připravovaným akcím najde-
te na stránkách www.zelvicka.webnode.cz. Všech-
ny aktivity MK Želvička jsou přístupné široké veřej-
nosti! 

Lenka Kuchařová, DiS.

ZáKLadnÍ šKOLa 
V dOMCÍCH TRuTnOV
Milé děti, vážení rodiče, zveme Vás na 
den otevřených dveří
Z POHádKY dO POHádKY
v pátek 10. ledna 2014.

Program: 
13 – 16:30 hod. pohádková cesta po škole
14 – 15 hod. ukázka golfového a florbalové-
ho tréninku v tělocvičně
Na každého předškoláka čeká dáreček.

ZáPIS do prvních tříd
pátek 17. ledna 2014 od 13 do 18 hodin 
sobota 18. ledna 2014 od 9 do 13 hodin 
Rodiče s sebou donesou občanský průkaz 
a rodný list dítěte.

šKOLnÍ PORadEnSKÉ PRaCOVIšTě
nabÍZÍ daLšÍ SLuŽbY:
• logopedickou péči
• předškolní přípravu 
• (od února každý čtvrtek pravidelná setkání 

budoucích prvňáčků i z jiných škol k cílené-
mu odbornému vedení dětí)

• fonematické uvědomování 
• grafomotorická cvičení 
• zrakové vnímání a matematické představy

Těšíme se na Vás. 
Vedení školy a pedagogický sbor.
Další informace naleznete na:  
www.zsvdomcich.cz, tel.: 499 813 076, 
602 612 851.

Veřejná prezentace 
žákovského 
parlamentu „Safari“ 
při Základní škole Trutnov 2,  
Mládežnická 536

Víte, co jsou „Žákovské parlamenty SOS“? 
Jedná se o projekt, který je zaměřen na kom-
plexní metodickou podporu škol při práci se 
žákovskými parlamenty především na prvním 
stupni. S partnerskými školami se vyvíjí a ově-
řuje zavádění efektivního systému zapojová-
ní žáků z prvního stupně do participace na ži-
votě třídy, školy a jejich přípravu na přechod 
z prvního na druhý stupeň. Naše škola během 
svého dvouletého působení v tomto projektu 
získala už řadu zkušeností.
Dne 27. listopadu 2013 proběhla na ZŠ Mlá-
dežnická veřejná prezentace žákovského 
parlamentu, při které došlo ke slavnostnímu 
vyhlášení Konzultačního centra na podpo-
ru žákovských parlamentů. Za účasti učitelů 
a žáků některých škol z našeho regionu se 
představili zástupci parlamentu z druhých až 
devátých tříd. 
Naši „parlamenťáci“ hostům popsali začát-
ky fungování parlamentu Safari a předvedli 
ukázku zasedání. Následovaly dotazy a dis-
kuze k projektu. Na akci promluvil i zástup-
ce Centra pro demokratické učení pan Jan 
Froněk, který zároveň školám nabídl pilotní 
materiály CEDU. Pro zájemce z řad hostů ná-
sledovala prohlídka zasedací místnosti parla-
mentu a zajímavých míst naší školy. 

Mgr. Soňa Knapová  
a Mgr. Ludmila Kuželová

koordinátorky projektu

KdE ČÍHá RIZIKO
V pátek 29. 11. 2013 se žáci obou devátých tříd 
ZŠ Mládežnická zúčastnili projektu Obchodní 
akademie v Trutnově na pomoc finančnímu 
vzdělávání žáků základních škol v našem regi-
onu. V tématu „Kde číhá riziko“ se žáci od stu-
dentek druhého ročníku pod vedením Ing. Mi-
chaely Slámové např. dozvěděli, jak předcházet 
riziku při placení kartou, jaká rizika jsou spoje-
na s půjčkami a úvěry, proč je dobré uzavřít ces-
tovní pojištění při zájezdu do zahraničí apod. 
Zajímavá přednáška byla doplněna krátkými 
scénkami. Téma „Bankovnictví aneb Rychlým 
letem peněžním světem“ prezentovali studenti 
druhých ročníků za asistence Ing. P. Vika for-
mou přednášky. V průběhu prezentace žáci vy-
plňovali pracovní listy a na závěr vědomostní 
test z oblasti finanční gramotnosti. Z 9. A byli 
nejlepšími řešiteli závěrečného testu Lucie On-
dráčková, Martin Madaj a Ivo Bauer. Lucie On-
dráčková, Jan Báchor, Markéta Teichmanová 
a Aneta Selingerová byli studenty OA odmě-
něni pěkným dárkem. Za přípravu a provedení 
tohoto programu patří studentům i vyučujícím 
Obchodní akademie v Trutnově velký dík.

Mgr. S. Šubrová a Mgr. B. Klomínský

šKOLa TROCHu JInaK
Poříčská základní škola sídlí v nejstarší budově 
v Trutnově. V současné době se však stává i vel-
mi moderní školou, a to především z hlediska 
vybavení tříd didaktickou technikou a pokroko-
vými metodami výuky. V září se na škole usku-
tečnil ve spolupráci s libereckou Technickou 
univerzitou Den vědy a techniky. Vědci ukázali 
žákům i učitelům mnoho zajímavých věcí: elek-
tronická měření, přístroje na měření teploty, vý-
robu nanovláken, druhy textilií, „chytré mate-
riály“, které se po zahřátí vrací do původního 
tvaru, plazmovou kouli s elektrickým polem, 
které dokáže rozsvítit i žárovku.
Přiblížili tak vědu a techniku žákům a ukázali 
jim, že je to oblast velmi zajímavá.
V listopadu se uskutečnil projektový Den pro 
Zemi. V úvodu proběhlo slavnostní vyhlášení 
výsledků sběru papíru a kaštanů doprovázené 
soutěží mezi třídami. Potom se žáci rozdělili 
do skupin, ve kterých se učili, proč a jak správ-
ně třídit odpad. To probíhalo se zástupci spo-
lečnosti Eco-com a s  Tondou Obalem. Ukazo-
vali si také jiná nebezpečí, která Zemi hrozí, 
např. globální oteplování, přelidnění, teroris-
mus a války, nebezpečí z Vesmíru, a snažili se 
najít v rámci svých možností způsob, jak Zemi 
ochránit.

RNDr. Eva Rusová
zástupkyně ředitele školy
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Poslední, již 4. slezská válka byla zahá-
jena, když byl dne 19. srpna 1778 ještě 
za úsvitu proveden pruský vpád do Trut-
nova a rychlé ubytování vojáků ve městě. 
Magistrát byl pruským velitelem vyzván 
složit zvláštní kontribuční poplatek jako 
výpalné ve výši 3 tisíc zlatých. V případě 
odmítnutí hrozila zase městu vojenská 
exekuce, která by se způsobenými ško-
dami pohybovala mezi 15 až 20 tisíci 
zlatými. Na pruských násilnostech toho 
však ještě nebylo dost. Magistrát byl pod 
tlakem dalších požadavků. K jednání byl 
poslán do rady jen docela obyčejný nižší 
poddůstojník, což se chápalo jako určitá 
potupa. Ten pak dal celý magistrát uvěz-
nit v jedné místnosti. Při odchodu z Trut-
nova odvlekli Prusové Josefa Bernarda 
Stieffa, Kašpara Ignáce Justa, Václava 
Soudního a Leopolda Fischera bez jedi-
ného vysvětlení. Tyto čelné představitele 
města nutili vyzradit požadované údaje. 
Následně je odvlekli do Žacléře. Zde 
byli drženi za těžkých podmínek od 19. 
do 24. září. Následující den byli odvle-
čeni do Kamenné Góry a „Bůh ví, co se 
s nimi dále bude dít“, jak si povzdechl 
tehdejší kronikář. Krajský úřad byl v této 
době žádán radou města, aby se odvle-
čených radních otcovsky ujal.

Nepřátelská pruská armáda se v trut-
novské krajině zdržovala až do 15. říj-
na 1778, zatímco císařští byli utábořeni 
v prostoru Trutnova až k Labi. K větší-
mu boji však mezi nimi nedošlo. Vyklá-
dá se, že se v ten čas ze Sněžky dalo sle-
dovat, zvláště za nocí, jak vojáci táboří 
a zapalují v krajině četné ohně. Tento 

pohled přilákal tenkrát do hor nemálo 
zvědavců.

Postižen Prusy byl i Žacléř. Zdejší purk-
mistr Breuer a radní Langer byli jako ru-
kojmí vlečeni vojáky do Trutnova. Když 
dorazili do Dolního Starého Města, byli 
jejich věznitelé napadeni 18 císařskými 
vojáky. Ti Prusy zahnali a vězně osvobo-
dili.

Písemné podání městské rady z 8. listo-
padu 1778 se týká likvidace všech škod 
způsobených nepřátelskými vojáky. Do-
klady o tom měly být dodány. Trutnov 
poukazuje na to, že čtyři radní odvleče-
ní pruskými vojáky se stále ještě nevrátili 
domů. A jenom ti by mohli podat údaje 
o způsobených škodách městu. Proto 
žádný soupis nemůže být předložen. 
Aby město mohlo alespoň z části něco 
předložit, bylo by nutné nalézt záznamy 
zmíněných radních a podle nich podat 
žádané údaje.

Dne 18. listopadu si městská rada stěžo-
vala úřadu podkomořího na to, že čtyři 
trutnovští radní jsou stále zadržováni 
jako rukojmí. K tomu na Trutnovu Pru-
sové nepochopitelně vyžadují 550 zla-
tých za jejich obživu.

Statečně se za této okupace Trutnova za-
choval děkan Gärtner. Neutekl z města, 
zůstal a utěšoval v těžké chvíli své farní-
ky. Svými prosbami zapůsobil na nepří-
tele natolik, že kostel nebyl přeměněn 
na lazaret. Tímto činem zabránil jeho 
poškození a znesvěcení.

Antonín Just

Děkujeme všem návštěvníkům a příznivcům 
Rekreačního areálu Dolce, bez kterých by 
léto na Dolcích nebylo tím pravým létem, 
barevným, veselým a plným zajímavých zá-
žitků! 

Díky hodnocení Vás a rekreantů z celé ČR byl 
areál oceněn jako 5. nejlepší kemp v ČR a zá-
roveň 1. nejlepší kemp v Královéhradeckém 
kraji!

Do nového roku 2014 Vám srdečně přejeme 
hodně sluníčka, pohody a veselých zážit-
ků! Pokud budete mít chuť oslavit Silvestra 
s námi, přijměte pozvání do Restaurace Dol-
ce. Více na www.camp-dolce.cz.

Život Trutnova v druhé polovině 18. století

pohledy do minuloSti

StřediSko volného čaSu, trutnov
informuje
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VOLEJbaL

Ve dnech 2. - 3. 11. 2013 pořádal volejba-
lový oddíl Loko Trutnov první kolo Čes-
kého poháru starších žákyň. Našim děv-
čatům, která byla oslabena o 2 zraněné 
hráčky, se sice moc nedařilo, ale přesto 
se udržela mezi nejlepšími 8 týmy v české 
skupině poháru. Celkově naše družstvo 
skončilo na 6. místě, když do druhé sku-
piny sestoupila družstva Loko Plzeň a Sla-
via Plzeň. Turnaj se vyznačoval velkou 
vyrovnaností všech družstev. Po velkých 

bojích vyhrála děvčata z Českých Budějo-
vic. Mladé volejbalistky se rovněž účast-
ní krajských soutěží v kategorii mladších 
žákyň, starších žákyň a kadetek. Ve všech 
těchto kategoriích jsou trutnovská děvča-
ta v probíhajících soutěžích na 1. místě.

SPORTOVnÍ GYMnaSTIKa

Zlato a stříbro z republikového finále 
TeamGymu
V podzimní části závodní sezóny držely 
trutnovské gymnastky vynikající formu 
nastavenou již od začátku roku.

V říjnu se rozjely na Příbramském pohá-
ru, který je již tradičně prvním podzim-
ním závodem. Dívky Junior I (do 11 let) 
předvedly výborný výkon a získaly nej-
vyšší bodové ohodnocení spolu s gym-
nastkami z Plzně. Rozhodnutí o vítězi dle 
pravidel nakonec mluvilo ve prospěch 
soupeřů a TJ Lokomotiva Trutnov si od-
vezla stříbrný pohár.
Starší děvčata z týmu Junior II rozjela 
podzim v duchu přípravy na příští rok, 
kdy budou většinou závodit ve vyšší kate-
gorii. Proto se již nyní trenéři rozhodli jít 

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

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

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

mebyS trutnov s. r. o.
informuje

Sledujte aktuální informace, videa, fotky 
a získejte větší přehled i ze zákulisí správy 
sportovišť. Buďte on-line a staňte se přáteli 
sportoviště-trutnov na facebooku. Zaregis-
trujte se na stánkách www.sportoviste-trut-
nov.cz a odebírej newsletter.

Změny v provozu krytého bazénu:

Den
datum

Důvod změny 
provozních hodin

Čas určený pro veřejnost 
bazény

Čas určený pro veřejnost
sauny, fitness, solárium

Pondělí *
23.12. 2013

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

beze změn

Úterý
24.12. 2013

Vánoční prázdniny
Štědrý den

10.00-14.00 10.00-14.00

Středa
25.12. 2013

Vánoční prázdniny
1. svátek vánoční

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

beze změn

Čtvrtek *
26.12. 2013

Vánoční prázdniny
2. svátek vánoční

9.00-21.00 beze změn

Pátek *
27.12. 2013

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

beze změn

Sobota
28.12. 2013

Vánoční prázdniny 11.00-20.00 beze změn

Neděle
29.12. 2013

Vánoční prázdniny 9.00-10.00 NUDI
10.00-18.00

beze změn

Pondělí *
30.12. 2013

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

beze změn

Úterý
31.12. 2013

Vánoční prázdniny
Silvestr

10.00-14.00 10.00-14.00

Středa
1.1. 2014

Vánoční prázdniny 14.00-21.00
17.00-19.00 2 dráhy obsazeny

beze změn

Čtvrtek *
2.1. 2014

Vánoční prázdniny 5.45-21.00
17.00-19.00 2 dráhy obsazeny

beze změn

Pátek *
3.1. 2014

Vánoční prázdniny 5.45-13.00 14.00-17.00
19.00-21.00

beze změn

Pátek 
31.1. 2014

Pololetní prázdniny 5.45-17.00 19.00-21.00 beze změn

Sobota
 1.2. 2014

MČR družstev – kraj-
ské kolo

ZAVŘENO beze změn

*2 - 3 dráhy obsazeny 7.30 - 11.00 hod.

Více informací o provozu krytého bazénu naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz

Nové pomůcky v krytém bazénu - Pro rodiče s dětmi jsme připravili nové pomůcky k zapůjčení 
(zdarma). Přijďte vyzkoušet. 

bRuSLEnÍ VEřEJnOSTI

Datum Den Od Do Od Do

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

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

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

24.12. Út x x x x

25.12. St 09:00 11:00 12:15 14:00

26.12. Čt x x x x

27.12. Pá 09:00 12:00 12:15 15:00

28.12. So x x x x

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

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

31.12. Út 09:00 12:00 12:15 15:00

1.1.
2014 

St x x x x

2.1. 
2014

Čt 09:00 12:00 12:15 15:00

Aktuální rozpis naleznete na www.sportovis-
te-trutnov.cz

pokračování >>
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do vyšší obtížnosti, aby si dívky vyzkoušely 
předepsané prvky. Vyšší obtížnost s sebou 
nese i vyšší riziko chyb. S tím se  gymnast-
ky popraly ke spokojenosti svojí i trenérů 
a vybojovaly stříbrný pohár.
Více o oddílu sportovní gymnastiky na: 
www.lokotrutnov.cz/oddily/sportovni-
gymnastika.cz

JudO

Finále dorostenecké ligy - Ostrava
V neděli 24. 11. 2013 se konalo poslední 
finálové kolo dorostenecké ligy v Ostra-
vě. V barvách Nového Bydžova nastoupil 
domácí borec Loko Trutnov Tomáš Va-
lenta do 90 kg. Vybojovali 2. místo, když 
nestačili pouze na JC Železo Hranice.

XX. ročník Vánočního turnaje v judu
V sobotu 30. 11. 2013 se konal tradiční Vá-
noční turnaj mladších žáků, žákyň a mláďat 
v judu. Jednalo se již o dvacátý ročník a při 
příležitosti šedesátého výročí založení klu-
bu byl turnaj tentokrát situován na tři tata-
mi (žíněnky) a bylo pozváno více oddílů ze 
zahraničí. Konkrétně Němci z Fürstenwal-
de, Poláci z Poznaně a Strzegomi, Slováci 
z Kolárova a Galanty a samozřejmě oddíly 
z Čech. Přijelo necelých dvě stě závodníků. 
Trutnovských borců nastoupilo dvacet dva 
a vybojovali celkem jedenáct medailí. Zlato 
- Robin Fürbacher, Jan Knap, Radek Got-
twald, Jan Lisý. Stříbro - Martin Jedlička, 
David Šopinec. Bronz - Šimon Brezáni, Pa-
vel Koryťák, Matouš Pražák, Matěj Krčmář 
a Tobiáš Chmelík. Celý turnaj byl slavnostně 
ukončen v hotelu Patria,  kam byli kromě 
zástupců spřátelených klubů pozváni i zá-
stupci Českého svazu juda, Krajského svazu 
juda, pan starosta Ivan Adamec a dlouho-
letí členové a přátelé oddílu. 
Více o úspěších judistů Loko Trutnov na: 
www.lokotrutnov.cz/oddily/judo 

STOLnÍ TEnIS 

V neděli 1. 12. 2013 se v Hostinném 
uskutečnil Regionální přebor mladšího 
žactva ve stolním tenise, kterého se zú-
častnili i hráči TJ Lokomotiva Trutnov. 
Ve dvouhře chlapců za účasti 13 hráčů 
ze 4 oddílů naši hráči Matěj Břeň, Michal 
Doubek, Tomáš Březina a Tomáš Horný 
na medailová umístění nedosáhli. První 
čtyři místa obsadili hráči domácího od-
dílu TJ Tatran Hostinné, přeborníkem re-
gionu Trutnov se stal Matěj Hauschwitz. 
Z obsazení celkového 3. - 4. místa a zis-
ku bronzové medaile se však mohli naši 
hráči Břeň a Doubek radovat ve čtyřhře 
mladších žáků. I tuto kategorii vyhrá-
li domácí zásluhou dvojice Petr Bartoš 
a Matěj Klimenta. Ve dvouhře mladších 
žákyň jsme byli zvědavi, zda na loňské 
vítězství Natálie Holé naváže další naše 
hráčka Klárka Prokopcová. Zisk další-
ho titulu pro náš oddíl se však nezdařil 
po těsné pětisetové prohře s domácí 
hráčkou Magdalenou Ráchel Švábovou. 
Přesto i ona se nakonec mohla radovat 
ze zlaté medaile a titulu regionální pře-
borník ve smíšené čtyřhře mladšího žac-
tva, kterou vybojovala společně s Petrem 
Bartošem po vítězství nad domácí dvojicí 
Švábová, Klimenta.
Ve stejném termínu 1. 12. 2013 se v Úpici 
uskutečnily Regionální přebory dorostu 

ve stolním tenise, na kterých měl náš 
oddíl TJ Lokomotiva Trutnov zastoupe-
ní zásluhou starších žáků Jáchyma Dra-
šara a Adama Dotlačila a dorostence 
Michala Hovorky. S ohledem na krát-
kou dobu působení v oddíle odpovídá 
celkové umístění na 9. - 13. místě ze 17 
účastníků ve dvouhře chlapců součas-
ným možnostem našich hráčů. Po třech 
zlatých medailích a titulech regionálních 
přeborníků získali hráči TJ Dvůr Králové 
nad Labem Jan Janovský a Natálie Holá, 
společně s nimi se z vítězství ve čtyřhrách 
mohli radovat hráči TJ Trutnov – Poříčí 
Jakub Benko a Nikola Kobrlová. 

KRaSObRuSLEnÍ 

Trutnovská bruslička 2013 
na výbornou!
V sobotu 7. 12. hostil trutnovský zimní 
stadion účastníky 2. ročníku krasobrus-
lařského mezioddílového závodu Trut-
novská Bruslička 2013. Skvělou organi-
zátorskou práci, stejně jako při loňském 
prvním ročníku, odvedl domácí oddíl 
krasobruslení Lokomotiva Trutnov. Jeho 
zástupci z řad závodníků se prosadili 
i na stupně vítězů.

 
Trutnovské krasobruslařské klání přiláka-
lo na zimní stadion 80 závodníků z osmi 
oddílů z celé České republiky. Více čtěte 
na: http://www.lokotrutnov.cz/oddily/
krasobrusleni/1672-trutnovska-bruslic-
ka-druhy-rocnik

PLaVánÍ 

Plavkyně mají z republiky 18 medailí, 
rovnou třetinu vybojovala Elhenická
Pětice plavkyň TJ Loko FM Servis bojovala 
v plzeňském bazénu o mistrovské tituly 
v kategorii dospělých a dorostu. Závod 
byl současně posledním nominačním 
na Mistrovství Evropy v dánském Hernin-
gu. Aneta Pechancová i Martina Elhenic-
ká měly již účast zajištěnou v podobě B-

limitu, takže odjížděly s cílem „porvat“ se 
o A-limit. Celkem vybojovaly 18 medailí (3 
zlaté – 10 stříbrných – 5 bronzových, navíc 
7 „bramborových“) – Elhenická (1-4-1), 
Pechancová (0-2-1), Holubová (2-1-0), Su-
ková (0-1-3), štafety (0-2-0). Podrobnosti 
se dočtete na: http://www.lokotrutnov.
cz/oddily/plavani/1669-plavkyne-maji-z-
republiky-18-medaili-rovnou-tretinu-vy-
bojovala-elhenicka

MuaY-THaI

HIGHLandERS a víkend plný akce
MMa - V sobotu 30. 11. 2013 se na 20 
„bojovníků“ účastnilo semináře MMA 
a Luta Livre pod vedením Bohumila Lun-
grika (legenda MMA z Hradce Králové). 
Motto: Více techniky a tím i více spánku 
s použitím méně síly - bylo inspirující.
Muay-Thai - 1. 12. 2013 se Ondřej Marvan 
z oddílu Highlanders Muay-Thai účastnil 
prestižní pyramidy, kde se nejlepších 8 
bojovníků v jedné váze utká o titul. Ten-
to evropský projekt má vyvrcholení v Ně-
mecku a následně v Thajsku. Plná pravidla 
Muay-Thai, 3 x 3 minuty, a to v pyramidě. 
Ondra si bohužel hned na začátek vyloso-
val jednoho z nejtěžších bojovníků, a to 
Adama Chajkina z legendárního Hanu-
man Gymu Praha. Zápas byl velmi vyrov-
naný a v tempu, které spíše sluší kratším 
fightům. Ondra hned v prvním kole po-
slal po úderu na spodek Chajkina do po-
čítání a tím vyrovnal svoje skóre v prvním 
kole, kam nastupoval s notnou dávkou 
respektu. Druhé a třetí kolo již byla řád-
ná štípaná a bylo to opravdu na rozhod-
čích, komu přiřknou vítězství. Bohužel 
Ondra prohrál 2:1 na body, ale ukázal 
ohromnou vůli a progres. Velká gratulace 
a snad i motivace do další práce.

nové kurzy plavání rodičů s dětmi začí-
nají ve čtvrtek 6. ledna v 17 hod. 
Informace a přihlášky p. Mošna, tel.: 
603 441 334.
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

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

Od 1. 1. 2013 můžeme (v případě volné kapa-
city) fungovat i jako hotel pro psy. 

návštěvní doba: 
pondělí  13.00 – 16.00 hod.
středa  13.00 – 16.00 hod.
sobota  11.00 – 13.00 hod.

Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou 
dobu. 

Útulek děkuje zaměstnacům prodejny SuPER 
ZOO OC Family center, Horská 687, Trutnov 
za uspořádání vánoční sbírky a hlavně jejím 
zákazníkům za zakoupení dárků pro naše 
opuštěné pejsky.

Jiří Hejna
odbor životního prostředí
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FOTbaLISTKY MFK 
PORaZILY SLaVII PRaHa 
a PřIVEZLY bROnZ!
V sobotu 7. 12. se v Moravanech u Pardubic 
konal již 5. ročník Mikulášského turnaje pří-
pravek, tentokrát pro ročníky 2003 a mladší. 
Po loňském 5. místě odjížděly malé fotbalistky 
s odhodláním posunout se ve výsledkové lis-
tině výše. Hned na úvod jim ale pořadatelé 
přisoudili slavnou Slavii Praha. Trutnovačky 
se do soupeřek pustily s velkým nasazením 
a hned na konci první minuty je rozhodily 
díky brance Sáry Šaldové. Když o čtyři minuty 
později stejná hráčka přidala druhou branku, 
byla trutnovská lavička v euforii. Naše holky 
se radovaly z vítězství 2:0 a získaly si sympatie 
i respekt publika a soupeřek. Ve druhém zá-
pase je čekal tým chlapců z Moravan. Bohužel 
střela Viky Vobrubové skončila na tyči, krásné 
kombinaci Terky Fuchsové se Sárou Šaldovou 
chyběla lepší koncovka a hlavičku Terky Fuch-
sové domácí brankář skvěle vytáhl na břevno. 
Zápas tak skončil 0:0. Poté čekala holky série 
tří těžkých zápasů s prvoligovými týmy. Jako 
první nastoupily proti TJ Sokol Třebeš, se kte-
rou za poslední rok hrály 4x a všechna utká-
ní prohrály. Tentokrát měl zápas úplně jiný 
průběh. Trutnovačky Třebeš prakticky k niče-
mu nepustily a během dvou minut v třetině 
zápasu rozhodly o vítězství 2:0. Dalším sou-
peřem byla Zbrojovka Brno, která na turnaji 
předváděla skvělé výkony. Naše čtveřice byla 
neustále pod tlakem a čelila jednomu útoku 
za druhým. Nejlepší střelkyně turnaje dosta-
la příliš mnoho času a prostoru a využila je. 
Tvrdou ranou k tyči rozhodla zápas 0:1. Hol-
ky měly čtvrthodinu na to, aby se oklepaly 
z prohry a už opět stály na palubovce – ten-
tokrát proti FC Hradec Králové, se kterým také 
za poslední rok 4x prohrály. Bohužel síly rych-
le ubývaly, a když pak holky trochu nešťast-
ně inkasovaly, bylo prakticky rozhodnuto. 
Hradec navíc přidal druhou branku. Turnaj se 
začínal pěkně „zamotávat“ a holky věděly, že 
hrají o medaile. Čekal je poslední zápas s SK 
DFO Pardubice. Pardubice šly opět do vedení, 
na což už holky nedokázaly odpovědět. Turnaj 
pokračoval ještě čtyřmi zápasy a šance na me-
daile vzhledem k vyrovnanosti týmů sále žila – 
jen jsme to již nemohly ovlivnit. Favorité však 
svou roli zvládli, a tak se naše holky mohly 
radovat z bronzových medailí! Úspěchem je 
i individuální ocenění „nejlepší gólmanka“ 
pro Terku Fuchsovou. Sára Šaldová měla no-
minace na nejlepší hráčku turnaje, nakonec jí 
toto ocenění „vyfoukla“ kapitánka Slavie.
Sestava MFK: Viky Vobrubová, Sára Šaldová, 
Terka Fišerová, Kája Najmanová, Pavlínka 
Langweberová, Terka Fuchsová, Eliška Seide-
lová. Děkujeme! 

trenérky Věrka a Dita

Vydařená akce trutnovské 
basketbalové rodiny
Za bezmála dvousetčlenné účasti se v hale 
ZŠ Komenského uskutečnila Mikulášská 
akce basketbalového klubu Kara Trutnov. 
Hráči a hráčky, trenéři a trenérky, předsta-
vitelé klubu, ti všichni byli u toho. Na pro-
gramu bylo nejprve představení všech 
družstev, od těch nejmenších a nejmladších 
z přípravky, po největší a nejzkušenější ze 
seniorských kategorií, a poté fotografování 
jednotlivých týmů. Ve druhé polovině vyda-
řeného večera přišly na řadu soutěže, které 
měly veliký náboj a všichni si je velice užili. 
Jednotlivé týmy, rozdělené podle věkových 
kategorií, měly „nehrající kapitánky“ v po-
době hráček z ligového družstva žen, kte-
ré výrazně přispěly k povedené akci. Mezi 
účastníky setkání členů BK KARA Trutnov 
dorazila rovněž kompletní mikulášská se-
stava a pozdravila početnou trutnovskou 
basketbalovou rodinu. Sladké i nesladké 
odměny si nakonec odnesli všichni, ceny 
předávali předseda oddílu basketbalu 
Ing. arch. Vladimír Smilnický a prezident 
ligového týmu Mgr. Tomáš Hendrych, mís-
tostarosta Trutnova.

„Myslím si, že se akce velice vydařila. 
Bylo potěšitelné sledovat nadšené tváře 
nejmenších při soutěžích, snahu starších 
bojovat za svůj tým i velké zapálení kapi-
tánek pro svá družstva. A hlavně si všichni 
navzájem fandili, napříč kategoriemi. Opět 
se ukázalo, jak velkým fenoménem basket-
bal v Trutnově je, jak je naše basketbalová 
rodina početná a vstřícná a také kolik ra-
dosti může přinášet týmový sport. Dle ohla-
sů si všichni Mikulášskou užili a já věřím, 
že se díky ní posílila identita všech hráček 
a hráčů ke klubu a také že si naši členové 
našli kamarády a kamarádky i v jiných vě-
kových kategoriích a budou se navzájem 
podporovat stejně bouřlivě i v mistrovských 
zápasech,“ zhodnotil vydařenou událost 
trutnovské basketbalové rodiny šéftrenér 
mládežnických složek BK Kara Trutnov Petr 
Kapitulčin. 

-bk-

Foto: Vilém Fischl


