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Letošní kulturní cenu města 
Trutnova převzal za celoživotní 
přínos Zdeněk Trnka

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

Zastupitelstvo města Trutnova rozhodlo o udě-
lení letošní Kulturní ceny trutnovskému peda-
gogovi a hudebnímu skladateli, panu Zdeňku 
Trnkovi. Ten převzal tuto prestižní cenu za svou 
dlouholetou pedagogickou činnost a za mimo-
řádně kvalitní celoživotní hudební tvorbu z ru-
kou starosty města Mgr. Ivana Adamce v pon-
dělí 2. června 2014 při slavnostním podvečeru 
v obřadní síni Staré radnice, a zařadil se tak 
po bok trutnovského kronikáře Antonína Jus-
ta, akademické malířky Dany Holé, výtvarníka 
Miloslava Lhotského a mnoha dalších. „Návrh 
na ocenění pana Trnky jsme obdrželi hned 
od dvou navrhovatelů, jeho dlouholetou čin-
nost zaznamenali nejen odborníci, ale i široká 
veřejnost,“ uvádí Ivan Adamec, starosta města 
Trutnova. 
Oceněný Zdeněk Trnka, 88letý pedagog, kte-
rý vychovával a vzdělával mnoho generací, se 
po celý život věnuje hudbě. Sám jako interpret, 
organizátor hudebních akcí a především jako 
skladatel. Pan Trnka měl k hudbě blízko již bě-
hem studií na gymnáziu v Berouně, kde studo-

val harmonii na zdejší hudební škole. Přestože 
úspěšně složil přijímací zkoušky na pražskou 
konzervatoř, válečné události jeho sny změnily, 
škola byla uzavřena. Po válce nastoupil na Fi-
losofickou fakultu UK, která započala jeho 
mnohaletou kariéru středoškolského profesora 
češtiny a hudební výchovy. Kromě Trutnova pů-
sobil i na školách v Hostinném a v Úpici. 
Jeho vášeň k hudbě jej drží po celý život. Jme-
nujme například založení smyčcového kvarte-
ta v Úpici, vedení smíšeného pěveckého sboru 
Foerster – Smetana, dirigoval a vedl komorní 
orchestry v Trutnově a v Hostinném, řídil sbor 
kostela sv. Jakuba Většího v Úpici i sbor Česko-
slovenského husitského kostela tamtéž. Řadu 
let uváděl koncerty vážné hudby v Trutnově 
a uskutečňoval přednášky s hudební temati-
kou.
„Obrovský přínos vidíme i ve skladatelské čin-
nosti. Trnkova díla se hrají nejen v Trutnově, ale 
i za hranicemi České republiky. V došlých návr-
zích nám píše například operní pěvkyně Gabrie-
la Jelínková, která potvrzuje, že Trnkovy sklad-

pokračování >>

Trutnovští sportovci 
převzali ocenění od města 
za své loňské výkony
Každoroční ocenění, která putují do rukou 
nejlepších trutnovských sportovců, již zna-
jí své držitele. Nejlepším sportovcem města 
byla trutnovskými zastupiteli vyhlášena běž-
kyně na lyžích Eva Vrabcová Nývltová, která 
v loňském roce zvítězila v Českém poháru žen 
a letos si na své konto připsala i mimořádný 
úspěch ze ZOH 2014 v Soči. Další ocenění za-
mířila k trutnovským plavkyním nebo basebal-
listům. Sportovní ceny města Trutnova za rok 
2013 převzali sportovci z rukou starosty města 
Ivana Adamce v pondělí 26. května v 18:00 ho-
din v obřadní síni Staré radnice v Trutnově.
Cenu pro nejlepšího mládežnického sportov-
ce do 18 let získal cyklista Lukáš Slavík, který 
úspěšně reprezentuje trutnovské cyklisty ne-
jen v České republice, ale i v Evropě. Na MČR 
2013 získal dvakrát 1. místo jak na dráze, tak 
v silniční časovce. V holandském Utrechtu 
na Evropských olympijských hrách mládeže vy-
bojoval v časovém závodě 8. místo a na Olym-
piádě dětí a mládeže 2013 dokonce 2. místo. 
Za nejlepší sportovní kolektiv byla vyhlášena 
štafeta plavkyň TJ Lokomotiva Trutnov ve slo-

by již několikrát uvedla na svých koncertech 
a pokaždé se setkaly s obrovským úspěchem,“ 
uvádí starosta Adamec a dodává, že zdaleka 
nebyla jediná: „V přílohách došlých návrhů 
byla i vyjádření sóloviolisty a člena Stamicova 
kvarteta prof. Jana Pěrušky, ředitele ZUŠ Hro-
nov Josefa Vlacha, odborného pracovníka Ka-
binetu hudební historie etnologického ústavu 
AVČR PhDr. Jana Pirnera a mnoha dalších.“
Kulturní cena města Trutnova je udělována již 
od roku 1992. Návrh může podat každý občan, 
došlé návrhy pak projednává kulturní komise, 
jež dává doporučení radě města a ta následně 
zastupitelstvu, kterému přísluší konečné roz-
hodnutí.

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

Foto: Miloš Šálek
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žení Aneta Pechancová, Martina Elhenická, 
Kateřina Holubová a Barbora Suková. Závod-
nice na zimním MČR získaly stříbrnou medai-
li ve štafetě na 4 x 200 m i 4 x 100 m volným  
způsobem. V obou závodech útočily na hrani-
ci stávajícího českého rekordu. Vedle dalších 
úspěchů jsou zároveň všechny závodnice člen-
kami reprezentačních výběrů s účastí na Mis-
trovství Evropy.
Nejlepším mládežnickým sportovním kolekti-
vem města Trutnova do 18 let se za rok 2013 
stalo baseballové družstvo žáků Rytíři Trutnov, 
které v kategorii U10 úspěšně obhájilo titul 
MČR ČSA. Rytíři měli i klíčový podíl na zisku 
3. místa na MČR v kategorii U12, stejně jako 
na úspěších v krajských výběrech ve stejné ka-
tegorii.
V kategorii Nejlepší trenér či cvičitel města 
Trutnova uspěla dvojice trenérů baseballové-
ho klubu Rytíři Trutnov, Michal Rotter a Hed-
vika Stolínová, kteří se podíleli na výrazných 
úspěších družstva žáků.
Cena za významný přínos trutnovskému spor-
tu pak byla udělena Mgr. Karlu Vašíčkovi, kte-
rý působil jako trenér ve fotbalovém oddíle 
Trutnov Baník, později Loko Trutnov, a do-
dnes trénuje fotbalovou přípravku dětí do 5 
let. Vašíček se v minulosti věnoval basketbalu, 
hrával za Loko Trutnov a dodnes je stolním 
tenistou a slaví úspěchy v krajském přeboru, 
v roce 2012 se dokonce na ME veteránů umís-
til na 17. místě.
Nejlepší trutnovskou sportovkyní byla vy-
hlášena reprezentantka v běhu na lyžích 
Eva Vrabcová Nývltová, která s přehledem 
zvítězila v Českém poháru žen. Zlatou me-
daili vybojovala i v mnoha závodech MČR, 
a to ve sprintu klasickou technikou, v běhu 
na 5 km klasickou technikou, v běhu na 30 km 
volnou technikou i v běhu na 10 km volnou 

technikou na kolečkových lyžích. Z úspěchů 
na zahraničních závodech jmenujme na-
příklad 10. místo v běhu na 15 km volnou 
technikou ve Světovém poháru v Davosu 
nebo 28. místo ve třicetikilometrovém běhu 
volnou technikou na MS ve Val di Fiemme, 
a bylo by možné jmenovat i další.

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

KRáLovsKá věnná měsTa Zvou

čeRvenec – sRpen

Dvůr Králové nad Labem  
19. 7. 2014 - svaToanensKÉ ZaHRaDnÍ 
sLavnosTI aneB sLavnosTI BeZ BaRIÉR
www.domovsvatehojosefa.cz
23. 8. 2014 - cHovaTeLsKá vÝsTava DRoB-
nÉHo ZvÍŘecTva, KaKTusŮ a suKuLenTŮ
Tradiční výstava v Žirči v zámeckém parku 
a v parku Domova sv. Josefa.
www.csch-trutnov.cz/zakl-organizace/zo-zirec/

Hradec Králové
3. – 5. 7. 2014 - 148. vÝRočÍ BITvY u HRaDce 
KRáLovÉ – KÖnIGGRaTZ 1866 
www.chlum1866.com, www.gardahk.cz
3. – 5. 7. 2014 - RocK FoR peopLe
www.rockforpeople.cz

Jaroměř
12. 7. 2014 - JoseFovsKá sLavnosT & BoJ 
o pevnosT 
Z dobového vojenského tábora projdou Jose-
fovem vojáci v historických uniformách směrem 
k „Dolíku“, kde poté vypukne bitevní ukázka 
dobývání pevnosti. Akce se účastní historické 
vojenské jednotky nejen z Čech, ale i ze zahra-
ničí. Vojenská bitva je součástí oblíbené akce 
Josefovská slavnost, která každoročně nabízí 
zajímavý program pro celou rodinu. Místo ko-
nání: Dolík v Josefově.
www.josefov.cz

19. 7. 2014 - FesTneFesT 2014
Tradiční letní neziskový kulturní festival. Sou-
částí programu jsou vystoupení kapel různých 
žánrů a bohatý doprovodný program pro děti 
a mládež. Místo konání: Masarykovy sady v Ja-
roměři.
www.milicak.cz

Jedna z největších investičních akcí města Trut-
nova v letošním roce, kterou provádí společně 
se společností Vodovody a kanalizace Trutnov, 
byla zahájena 5. května podpisem smlouvy 
o dílo. Úpravna vody v Temném Dole se dočká 
rekonstrukce. Investice v celkové výši 116,5 mi-
lionu korun bez DPH bude provedena za pro-
vozu. „Jedním z hlavních cílů rekonstrukce 
úpravny vody je dosažení optimální jakosti pit-
né vody a zároveň zmodernizování technologie 
zajišťující jímání vody z řeky Úpy,“ vysvětluje 
Ivan Adamec, starosta města Trutnova, které je 
také hlavním akcionářem trutnovské vodáren-
ské společnosti. 
Rekonstrukcí projde stávající objekt úpravny, jí-
mací technologie, která bude zmodernizovaná 
a v budoucnu bude zajišťovat dostatek vody i při 
proměnlivém průtoku Úpy. „Do objektů, které 
byly postaveny v 60. letech minulého století, se 
investovalo zcela minimálně. My proto v tuto 
chvíli efektivně využíváme jednu z posledních 
možností maximální dotace,“ říká Ivan Adamec 
a upřesňuje, že celých 90 % potřebných zdro-
jů bude uhrazeno z dotací evropských fondů 
a Státního fondu životního prostředí. Rekon-
strukce bude probíhat za provozu od května 
2014. Ukončena by měla být v červnu 2015. 
Cílem rekonstrukce je podle Adamce intenzifi-

kace úpravny vody a dosažení optimálních pa-
rametrů jakosti v souladu s platnými hygienický-
mi normami. Technologická část řeší kompletní 
výměnu zastaralého strojního zařízení včetně 
trubních rozvodů, armatur a uzávěr filtrů. „Mo-
dernizovaná úpravna vody dokáže v budoucnu 
vyčistit 85 l/s. Technologické maximum je pak 
na 130 l/s,“ vyjmenovává Ivan Adamec a dodá-
vá, že výkon se zvýší zhruba o třetinu kapacity. 
Přímá investice města Trutnova bude činit 20 
milionů korun a bude provedena formou ná-
kupu akcií společnosti Vodovody a kanalizace 
Trutnov, a.s., město Trutnov tak ve vodohos-
podářské společnosti dále zhodnotí svůj podíl 
a potvrdí svoji pozici hlavního akcionáře. Dal-
šími akcionáři jsou pak města a obce Pec pod 
Sněžkou, Janské Lázně, Svoboda nad Úpou, 
Mladé Buky a Horní Maršov. Vlastnický podíl 
města Trutnova bude touto transakcí zvýšen ze 
45,5 % na 49,6 %. „I díky tomu, že společnost 
VAK Trutnov je ve vlastnictví místních obcí, je 
cena vodného a stočného v porovnání se srov-
natelnými konkurenčními společnostmi jednou 
z nejnižších,“ upozorňuje na v ČR ojedinělou 
vlastnickou strukturu Ivan Adamec.

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

voda v Trutnově bude chutnat ještě lépe

6. – 9. 8. 2014 - BRuTaL assauLT 2014
Letošní již 19. ročník jednoho z nejprestižněj-
ších metalových podniků v Evropě. Místo ko-
nání: autopark (Ravelin No. XIII) v Josefově.
http://brutalassault.cz/cs

chrudim
do 5. 7. 2014 - 63. LouTKáŘsKá cHRuDIm
Tradiční festival amatérského loutkářství.
www.chrudimsobe.cz
16. 8. 2014 - maRIánsKá pouŤ
www.chrudimsobe.cz

mělník
9. 8. 2014 - měLnIcKÝ KoŠT 
8. ročník svatovavřinecké slavnosti mělnické-
ho vína a gastronomie. Svatováclavská ulice 
se zaplní stánky mělnických vinařů, kteří na-
bízejí k ochutnávce své nejlepší produkty.
www.melnickykost.cz

nový Bydžov
9. – 11. 8. 2014 - svaTovavŘInecKá pouŤ 
a posvÍcenÍ
www.novybydzov.cz

polička
5. – 6. 7. 2014 - KRáLovsKÉ sLavnosTI 
na HRaDě svoJanově 
Šerm, trubači, sokolníci, lovčí se psy, ohnivé 
večerní vystoupení. Akce s loveckou temati-
kou připomene oblíbenou tradici majitelů 
hradu nejen v 19. století.
www.svojanov.cz
2. – 3. 8. 2014 - DIvaDeLnÍ pouŤ na HRaDě 
svoJanově
Divadlo pro děti i dospělé, kejklíři, pouliční 
umělci, herci na chůdách, stylové tržiště s ukáz-
kami řemesel a výtvarnými dílnami pro děti.
www.svojanov.cz

vysoké mýto
25. – 29. 8. 2014 - TÝDen HuDBY
Multižánrový hudební festival.
www.vysoke-myto.cz

Více naleznete v kalendáriu na www.venna-
mesta.cz

Foto: Miloš Šálek
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pRoJeKTY měsTa pRo vás

www.trutnovacek.cz
Web pro rodiny s dětmi, který pomůže pláno-
vat společný volný čas – najdete tu aktuální 
akce i místa přátelská rodině.

www.trutnovmestosportu.cz 
Informační portál o trutnovském sportování 
pro všechny, kdo rádi aktivně sportují, i ty, 
kteří se o sport zajímají pasivně.

poděkování
Děkujeme společnosti LOM BABÍ, a.s., za spon-
zorský dar  RUSKÉ KUŽELKY včetně příslušen-
ství ve výši 6 785,- Kč. Tento sponzorský dar 
významně rozšíří možnost pohybových aktivit 
v naší obci.

Sdružení občanů Babí

LeTnÍ pRovoZ TIc
Turistické informační centrum přináší s letní 
sezonou změnu otevírací doby v letní sezoně 
od 15. 6. do 15. 9. 2014:

 Pondělí 9:00 – 18:00
 Úterý 9:00 – 18:00
 Středa 9:00 – 18:00
 Čtvrtek 9:00 – 18:00
 Pátek 9:00 – 18:00
 Sobota 9:00 – 15:00
 Neděle 9:00 – 12:00

od Trutnova k Žacléři je název ucelené na-
bídky na výlety a mnohá zajímavá zastavení 
a poznání během nich. Průvodce zahrnuje 
schematickou mapu s vyznačenými trasami, 
popis jednotlivých cílů a mnoho zajímavostí 
a poutavých pohledů. V plastovém pouzdru 
doplněném o obdobně zpracované cyklo-
turistické informace ze žacléřského regionu 
je získáte v Turistickém informačním centru 
Trutnov za symbolických 10,- Kč.

Ing. Hana Nýdrlová, ředitelka TIC

Soukromá jazyková školka 
a jesličky 

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

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

5. 7. a 6. 7. – MUDr. Helena Petrová, Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 499 812 376
12. 7. a 13. 7. – MUDr. Rudolf Dušánek, Klad-
ská 466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
19. 7. a 20. 7. – denTu s.r.o., Horská 634, Trut-
nov, tel.: 608 191 099
26. 7. a 27. 7. – MUDr. Věra Holubcová, Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 499 879 116
2. 8. a 3. 8. – MUDr. Irena Millerová, nám. 
K. Čapka 147, Malé Svatoňovice, tel.: 
499 886 384
9. 8. a 10. 8. – MUDr. Miroslav Voženílek, Pol-
ská 91/14, Trutnov, tel.: 499 814 867
16. 8. a 17. 8. – MUDr. Simona Vykouřilo-
vá, zubní ordinace č.p. 35, Hajnice, tel.: 
499 393 810
23. 8. a 24. 8. – MUDr. Ladislava Rudolfová, 
Havlíčkova 8/113, Trutnov, tel.: 499 811 550
30. 8. a 31.8. – MUDr. Rudolf Dušánek, Klad-
ská 466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558

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 květnu 2014
noví občánci města
V měsíci květnu se v trutnovské porodnici  na-
rodilo celkem 49 dětí, z tohoto počtu je 17 ob-
čánků města Trutnova, 9 chlapců a 8 děvčat. 

uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřelo na Staré radnici 
a v Koncertní síni Bohuslava Martinů manžel-
ství celkem 6 párů. 

Úmrtí
V měsíci květnu zemřelo v Trutnově 38 obča-
nů (po jednom úmrtí v obci Staré Buky a Vl-
čice), z tohoto počtu  bylo  13 trutnovských 
občanů, 8 mužů a 5 žen. 

Jubilea a vítání občánků
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci květnu 
celkem 35 občanů s gratulací, kytičkou a ma-
lým dárkem. Kytička byla předána i občanům 
z Domova pro seniory v Trutnově: středisko R. 
Frimla – celkem 9 jubilantů, středisko Dělnic-
ká – 1 jubilantka.  Touto cestou ještě jednou 
všem občanům blahopřejeme.
Od měsíce března do května 2014 bylo 
na Staré radnici slavnostně přivítáno do živo-
ta celkem 100 nových občánků města, noví 
občánci  byli zapsáni do pamětní knihy města 
Trutnova.
Dne 28. 5. 2014 se za účasti starosty města 
Mgr. Adamce a 8 manželských párů uskuteč-
nil na Staré radnici tzv. Stříbrný podvečer. Pro 

SpolečenSká rubrika

krátce

Změna pracovní doby 
v inforecepci
Upozorňujeme občany města, že v měsíci 
červenci a srpnu dojde ke změně pracov-
ní doby v inforecepci Městského úřadu 
Trutnov.
Důvodem změny je čerpání řádných dovo-
lených. Pracovní doba v ostatních dnech 
zůstává zachována.
 
červenec – srpen:
páTeK  do 15.00 hod.  

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

Vás srdečně zve na
akreditovaný kurs 
„pRacovnÍK socIáLnÍ  pÉče“ 
na 150 hodin - VÍKENDOVĚ!
Od září 2014 - poslední volná místa!

Rezervace a informace: Mgr. Zvolánková, tel.: 
775 303 116  nebo 775 303 116, e-mail: most.
zvolankova@seznam.cz, www.mostkzivotu.cz.

mateřské centrum 
KaRolínka
prázdniny 2014
Všem dětem a rodičům přejeme krásně proži-
té prázdniny plné pohody a sluníčka. Užívejte 
léta!
Zvláště rodičům navštěvujícím KAROlínku dě-
kujeme za vše, co vykonali pro své děti i pro 
mateřské centrum. Těšíme se na další spolu-
práci s Vámi všemi! 
V průběhu července se v mateřském centru 
uskuteční příměstské tábory:
14. – 18. 7. 
Matka Země má mnoho tváří 
28. 7. – 1. 8. Dělání, dělání, nudu vždycky za-
hání. 
V těchto dnech bude MC pro veřejnost UZA-
VŘENO.
První dva týdny v červenci – 2., 4., 9. a 11. 7.  
–  pokračuje oblíbené cvičení dětí s rodiči.

•	 Středa 9 – 10 hod.
 mImIHRY pro děti od 3 do 8 měsíců
•	 Středa 10 – 11 hod.
 mImIHRáTKY pro děti od 9 do 12 měsíců
•	 Pátek 9 – 10 hod. 
 cvIčenÍ pro stojící děti

Během prázdnin (kromě táborů) bude od 8 
do 12 hod. otevřena volná herna. Další  ak-
tuální  informace naleznete na webových 
stránkách: www.mckarolinka.cz  nebo tel. 
737 335 651.  

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

manželské páry, které v letošním roce slaví 25 
let společného života, byl připraven kulturní 
program a obdržely dárek. 

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky 
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odbory měStSkého úřadu informují

v současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto prostor 
sloužících podnikání

Na základě usnesení Rady města v Trutnově  
ze dne 9. 6. 2014 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – nám. Horníků čp. 494
objekt  na st.p. č. 1828 v k.ú. Trutnov, městská 
část Střední Předměstí

Jedná se o prostory sloužící podnikání v 1. NP 
o celkové výměře 80,97 m2 (1 pivnice 23,45 
m2, 1 herna 4,75 m2, 1 bar 21,39 m2, 3 výlohy 
o celkové výměře 4,25 m2, 1 přípravna 9,63 
m2, 1 chodba 4,48 m2, 1 soc. zaříz. 11,04 m2, 
1 umývárna 1,08 m2, 1 WC 0,90 m2).

Úvodní cena pro jednání:
1 396,- Kč/m2/rok za pivnici, hernu, bar, vý-
lohy
695,- Kč/m2/rok za chodbu, přípravnu
558,- Kč/m2/rok za soc. zařízení

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Pokud nájem-
ce provede na vlastní náklady úpravy prostor 
k požadovanému způsobu využití, nebude 
v případě ukončení nájemní smlouvy zhod-
nocení prostorů sloužících podnikání nájemci 
uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání 
nebude povolen provoz ve smyslu zákona č. 
202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných 
hrách ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 5. 9. 2014 
do 12.00 hod.
veřejné otevírání obálek: 9. 9. 2014 v 8.00 
hod., malý sál mÚ Trutnov

podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši  9 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620573, 
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 for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, případ-
ně přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-
jemní smlouvy bude kopie živnostenského 
listu nebo výpis z OR.) 
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti v za-
lepené obálce s adresou: MÚ Trutnov, INFORE-
CEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám. 
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM 

PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ, Trutnov – 
nám. Horníků čp. 494, „NEOTVÍRAT“.

Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na odboru rozvoje a majetku města MÚ 
Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270). Ce-
nová nabídka musí být v žádosti vyjádřena 
číselnou hodnotou. 

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 včas svoji nabídku, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v termí-
nu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání  
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazu-
je právo odstoupit od tohoto záměru.

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 Státní-
ho fondu rozvoje bydlení ČR úvěr ve výši 
25 mil. Kč na opravy a modernizaci bytů 
a domů na území města Trutnova. Pů-
vodní termín poskytnutí půjček je nyní 
prodloužen až do 31. 12. 2014.
Žádosti o půjčku si mohou podat jak 
právnické osoby (společenství vlastníků 
bytových jednotek, bytová družstva), 
tak i fyzické osoby na opravu bytových 
domů, rodinných domků a bytů. 
Půjčky jsou poskytovány na výměnu 
střešních krytin, zateplení fasád, výměny 
oken a dveří, opravy ústředního topení 
a dalších vnitřních instalací, opravy výta-
hů a jiné práce na opravách a moderni-
zacích 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 přesáh-
nout 50 % rozpočtu opravy nebo mo-
dernizace. Zbývajících 50 % musí žadatel 
krýt z jiných zdrojů.
V současné době je vyčerpáno celkem 
8.696.862,- Kč na půjčky ze Státního fon-
du rozvoje bydlení. 
Žádosti o poskytnutí úvěru na výše uve-
dené účely mohou být podávány denně 
v době od 8.00 do 15.00 hod., v úředních 
dnech (pondělí, středa) od 8.00 do 17.00 
hod. prostřednictvím podatelny Měst-
ského úřadu v Trutnově nebo na odboru 
rozvoje a majetku města.
Bližší informace včetně formulářů žádos-
tí o půjčku můžete získat na odboru roz-
voje a majetku města MěÚ Trutnov, č. dv. 
415, nebo na webových stránkách města 
www.trutnov.cz.

Eva Novotná
odbor rozvoje a majetku města

Trutnov město 
sportu.cz: 
sportovní zpravodajství z Trutnova 
a jeho okolí

pojďme si společně zasportovat a udělat 
něco pro své zdraví

Vedle kultury je nedílnou součástí života 
města Trutnova i sport. Město samo si uvědo-
muje potřebu sport nadále rozvíjet ve všech 
jeho podobách. Proto podporuje sportovce 
jak na profesionální úrovni, tak na amatér-
ské a rekreační, a snaží se, aby každý, kdo 
má v Trutnově zájem sportovat, tuto mož-
nost měl. I to je jeden z důvodů, proč vznikl 
nový projekt Trutnov město sportu.

Projekt si klade za cíl informovat obyvatele 
Trutnova a nejbližšího okolí o sportovních 
akcích pro veřejnost, a to jak pasivních, tak 
aktivních. „Chceme oslovovat širokou veřej-
nost, dospělé i děti, a nabízet jim možnosti 
různorodých aktivit tak, aby si každý mohl 
pro sebe vybrat to pravé,“ vysvětluje vznik 
webu Ivan Adamec, starosta Trutnova, kte-
rý upřesňuje, že projekt bude informovat 
i o zájmových kroužcích a volnočasových 
aktivitách pro děti nebo o možnostech 
workshopů a kurzů pro dospělé. 

„Součástí webu je proto i přehledný kalen-
dář, ve kterém jsou mimo jiné zveřejňová-
ny drobné sportovní události pro širokou 
veřejnost, kde si může zasportovat úplně 
každý. A pokud zrovna někdo sportovat 
nechce, ale má zájem podívat se na zají-
mavé utkání nebo závody, v kalendáři si 
určitě vybere,“ upozorňuje Ivan Adamec 
s tím, že v Trutnově mají místo i netradič-
ní a moderní sporty, jako například BMX 
nebo dračí lodě.

Nedílnou částí projektu je i zpravodajství 
o novinkách ve sportovních klubech včet-
ně rozhovorů s trutnovskými sportovci. 
„Trutnov má řadu skvělých sportovních 
osobností, jejichž úspěchy mohou moti-
vovat ostatní,“ říká starosta. Na nových 
stránkách www.trutnovmestosportu.cz se 

tak budete setkávat např. s hráčkami bas-
ketbalového týmu KARA, místními plavci, 
běžci na lyžích, hráči softbalu či baseballu, 
ale i mnohými dalšími.

Město se snaží sport v Trutnově a jeho 
okolí cíleně podporovat. Proto investuje 
do rozvoje sportovních zařízení, pomáhá 
při financování jejich provozu, ale finanč-
ně podporuje i činnost sportovních klubů. 
„Množství sportovních oddílů v našem 
městě dokazuje, že Trutnov je opravdu 
městem sportu, a já věřím, že dobře fun-
gující informační portál může rozvoj trut-
novského sportování ještě více podpořit,“ 
uzavírá Ivan Adamec s tím, že Trutnov je 
ideálním místem ke sportování a k aktivní-
mu trávení volného času především díky 
kvalitnímu sportovnímu zázemí i vybave-
ní, které je ve městě všem k dispozici.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
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Na konci června letošního roku bude ukon-
čena stavba kanalizace a nového chodní-
ku v lokalitě Volanov. Nový chodník vede 
ve směru od Trutnova po pravé straně zhru-
ba od autobusové zastávky u průmyslové 
zóny po odbočku na Oblanov. V prostoru 
pod hřištěm TJ Volanov je vybudován i nový 
autobusový záliv.
Na základě výběrového řízení se zhotovite-
lem stavby stala firma BAK stavební společ-
nost, a.s., Trutnov, projekt zhotovila firma 
Ing. Vlastimil Novotný - Vodohospodářská 
kancelář Trutnov. Celkové náklady stavby 
jsou přes 42 mil. Kč, z toho dotace z fondu 
soudržnosti Evropské unie  a Státního fondu 
životního prostředí činí cca 19 mil. Kč.
Během prázdnin bude probíhat vodoprávní 
řízení k povolení zkušebního provozu kanali-
zace a od srpna či září po vydání příslušného 
rozhodnutí bude kanalizace oficiálně spuš-
těna a umožněno napojení občanů do nově 
vybudované splaškové kanalizace.
Součástí stavby jsou veřejné části kanalizač-
ních přípojek k jednotlivým objektům. Ve-
řejná část domovní přípojky je ta část, která 
je vedena po veřejném prostranství, a hra-
dí ji město. Z toho vyplývá, že veřejná část 
přípojky je ukončena na hranici soukromé 

parcely (dané zpravidla plotem). Takzvanou 
soukromou část domovní přípojky, tedy tu, 
která vede po soukromém pozemku, si musí 
vybudovat vlastník příslušné nemovitosti 
na vlastní náklady.
Vybudování veřejných částí kanalizačních 
přípojek umožní, aby se majitel nemovitosti 
mohl bezproblémově připojit na kanalizaci 
bez následného zásahu do již  opravených 
povrchů veřejných komunikací.
Povolení i realizaci soukromé části přípojky 
pro rodinný domek si  musí zajistit staveb-
ník  sám. Podle informací stavebního úřadu 
v Trutnově bude postačovat územní souhlas.  
Územní souhlas pro lokalitu Volanov vyřizuje 
na odboru výstavby Doris Frintová.
Žádost o územní souhlas se podává na pře-
depsaném formuláři dle § 15 odst. 1 vyhláš-
ky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě 
územního rozhodování, územního opatření 
a stavebního řádu, jehož obsahové nále-
žitosti jsou stanoveny v příloze č. 7 k této 
vyhlášce (přílohy žádosti jsou uvedeny v čás-
ti B). Dále v § 96 odst. 3 stavebního zákona 
je uvedeno, co žadatel musí k žádosti dle 
zákona připojit.
Je zapotřebí, aby si každý majitel soukro-
mé nemovitosti včas a pečlivě ověřil polohu 

2. června 2014 byly zahájeny  práce na stav-
bě „Železná lávka u obchodní akademie“. 
Předpoklad ukončení prací je v druhé po-
lovině září 2014. Dodavatelem stavebních 
prací je firma MPS Mostní a pozemní stav-
by engineering s.r.o., Čepí. 
Postup prací je organizován tak, aby v oko-
lí staveniště byl pohyb chodců a cyklistů 
omezen v co nejmenším rozsahu. v prů-
běhu manipulace jeřábu s ocelovými kon-
strukcemi bude v prostoru před obchodní 
akademií úplně vyloučen pohyb veřejnos-
ti. Pěší a cyklisté budou odkloněni do ulice 
Vodní a Spojenecká. První omezení bylo 
ve dnech 23. - 24. června, kdy zhotovitel 
provedl osazení provizorního přemostění 

pro přechodnou přeložku sdělovacích ka-
belů a následně proběhla demontáž staré 
mostní konstrukce lávky. Další omezení 
se předpokládá koncem června, kdy bude 
dovezena nová ocelová konstrukce, dále 
na přelomu července a srpna, kdy bude 
provedeno osazení nového mostu, a v prů-
běhu srpna při demontáži provizorního 
mostu.
Nový most je z ocelové příhradové kon-
strukce s betonovou mostovkou. Délka 
mostu je 21,44 m, volná průchozí šířka je 
3 m. V madlech zábradlí je umístěno osvět-
lení plochy mostovky.

Petr Andr
odbor rozvoje a majetku města

oZnámenÍ

prodej budovy čp. 510 v Trutnově 3 – 
Benešově ulici (bývalý Klub oDeon)
Dům je prodáván včetně st.p. 192/4 o výměře 
418 m2

Jedná se o zděný nárožní dům v uliční zástav-
bě, částečně podsklepený, se sedlovou a pul-
tovou střechou a s půdou. Dům je netypo-
vý, původně sloužil jako kino „OKO“, v roce 
1994 byl přestavěn na „Klub ODEON“, poz-
ději „DOK“. Od 1. 8. 2006 není objekt užíván. 
Objekt je napojen na přípojku el. energie, 
veřejný vodovod, parovod a kanalizaci. 
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50 000,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. 
Prohlídka objektu se uskuteční na požádání, 
po předchozí telefonické domluvě.
Bližší informace poskytuje odbor rozvoje 
a majetku města MěÚ Trutnov ve IV. pa-
tře, kancelář č. 408, telefon 499 803 281, 
499 803 279.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Kanalizace volanov
a hloubku  současného vývodu splašků, aby 
při vysazování veřejné části přípojky  byla její 
poloha, hloubka a  směr zvoleny optimálně 
a následné napojení bylo snadné a bezpro-
blémové. Zahájit stavební práce na soukro-
mých přípojkách mohou jejich majitelé teh-
dy, až budou mít k tomu nezbytné povolení,  
připojení na veřejnou síť se může uskutečnit 
až po dokončení výstavby a po kolaudaci ka-
nalizačních řadů  a veřejných částí přípojek.
Je nutno dodat, že do splaškové kanalizace 
mohou být svedeny pouze vody splaškové, 
nikoliv vody srážkové. Důvodem je to, že  
veškerý objem splašků bude následně pře-
čerpáván na městskou kanalizaci. Srážkové 
vody proto musí být striktně vyčleněny mimo 
tuto přípojku a likvidovány přímo na pozem-
ku (zásakem, využitím pro zálivku apod.).
V případě jakéhokoliv dotazu ke stavbě ka-
nalizace v lokalitě Volanov či Bojiště včetně 
nahlédnutí do projektové dokumentace stav-
by se můžete ještě obrátit na odbor rozvoje 
a majetku města Městského úřadu v Trutno-
vě, a to v úřední dny od 8.00 do 17.00 hod., 
v ostatní dny od 8.00 do 14.30 hod. Lze tu 
získat informace o poloze a hloubce připra-
veného napojovacího bodu pro soukromou 
kanalizační přípojku.

Ing. Petra Holubová
odbor rozvoje a majetku města

Železná lávka u obchodní akademie
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Zprávy Z měSta

Projekt, který realizuje město Trutnov s Ma-
teřskou školou Čtyřlístek Trutnov a polským 
partnerem, se pomalu blíží ke konci.
V úterý 27. 5. 2014 proběhlo na zahradě MŠ 
Čtyřlístek již poněkolikáté slavnostní dopo-
ledne, na kterém se sešly předškolní děti 
z České republiky a polské Kamiennej Góry 
ke společným sportovním hrám.
Slavnostního otevření nového dětského spor-
toviště se zúčastnili i přední představitelé 
města Trutnova -  starosta města Mgr. Ivan 
Adamec, místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, 
dále Mgr. Dušan Rejl, Ing. Günter Fiedler 
a další hosté.
Během dopoledne si děti zasoutěžily ve fot-
balu a gymnastice, společně prověřily svou 
zdatnost na herních prvcích a k veselému 
pohybu využily všech sportovních pomůcek, 
které byly pořízeny a spolufinancovány z mi-
kroprojektu.
Hlavním bodem zahajovacího ceremoniálu se 
stalo vypuštění balónků v národních barvách 
obou států jako důkaz hluboké spolupráce 
trutnovské a kamiennogórské mateřské školy 
a jejich vzájemného přátelství. Úvodní slova  
pronesl  starosta města Ivan Adamec, který 
podpořil tuto kooperaci dvou národů a všem 
zúčastněným popřál mnoho štěstí. Zábavný 
program plný soutěží, sportovních her, písniček 
a tance zajistila trutnovská agentura Vosa. 
V sobotu 31. 5. 2014 se část našich dětí zúčast-

sdružení ozdravoven a léčeben  
okresu Trutnov RIaps

nízkoprahové zařízení  
pro děti a mládež
541 01 Trutnov, Procházkova 818

www.riaps.cz/shelter/
tel.: 499 397 771, 731 441 268
e-mail: shelter@riaps.cz
NZDM Shelter

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 
(NZDM) je sociální službou určenou pro pomoc  
a řešení nepříznivých životních situací klientů. 

Letní prázdniny 2014 
Po dobu letních prázdnin bude pro naše ať 
už stávající, nebo nové klienty připraven zají-
mavý program. Mezi pravidelné činnosti pa-
tří návštěva ZOO, koupání na Dolcích nebo 
koupališti v Trutnově, opékání buřtů, „pře-
spávačka“ v prostorách zařízení, bowling 
atd. Plánujeme nejrůznější výlety, například 
návštěvu bobové dráhy v Mladých Bukách, 
výlet do Ratibořic, Kuksu, Adršpachu, návště-
vu farmy ve Svobodě nad Úpou, výlet ke ko-
ním do Janovic u Jívky, výlet na Stachelberg 
a návštěvu hornického muzea v Žacléři apod. 
Záleží na tom, jaké bude počasí.
Pracovní doba v době letních prázdnin je 
po – čT - 10 – 16 hod., některé pátky bude 

projekt „česko-polské sportování 
předškolních dětí“

nila zahradní slavnosti spojené se sportovní-
mi aktivitami v MŠ č. 1 v Kamiennej Górze. 
S sebou jsme vezli také část loni pořízeného 
neinvestičního vybavení, aby ho mohly vy-
zkoušet i polské děti.
Děkujeme všem, kteří se podíleli na tomto 
mikroprojektu „Česko-polské sportování 
předškolních dětí“. Je pro nás velkým pří-
nosem. Můžeme díky němu implementovat 
do našeho Školního vzdělávacího programu 
prvky multikulturní výchovy a posunout spor-
tovní hry i těch nejmenších dětí na meziná-
rodní úroveň.
Projekt Česko-polské sportování předškolních 
dětí, reg. č. CZ.3.22/3.3.02/13.03682

Za MŠ Čtyřlístek Dana Faltová

Foto: Dana Faltová
Radost malých trutnovských předškoláků z vítěz-
ství ve fotbale 

maLÉ maTuRITKY 
v mŠ srdíčko
Děti z předškolních tříd Mateřské školy Sr-
díčko v Trutnově - Horním Starém Městě si 
mohly hravou formou prověřit své znalosti 
a schopnosti při „Malých maturitkách“, kte-
ré se konají již tradičně každý rok koncem 
měsíce května. Děti si hrály s písmenky, luš-
tily marťanskou řeč, procvičovaly sluch, lušti-
ly bludiště a labyrinty, „bojovaly s pamětí“, 
počítaly a hrály si s čísly, vyzkoušely si „psaní 
jako hraní“. 
Svoji fyzickou zdatnost si děti prověřily 
na stadionu v Trutnově.  Závodily na čas 
v překážkovém běhu, v běhu na 1 minutu, 
v hodu míčkem a ve skoku do dálky. Také si 
děti vyzkoušely předávání kolíku při štafe-
tách, běh s medicinbalem a hod na cíl. Užily si 
závodní atmosféry a spousty legrace. Moc dě-
kujeme atletickému oddílu  v Trutnově a Jitce 
Hurdálkové za přípravu úžasných atletických 
závodů. 
Celý týden završily děti pátečním programem 
s přenocováním ve školce. Byly slavnostně 
pasovány na školáky, večer je čekaly soutěže 
a diskotéka.  Po setmění se vydaly na „stezku 
odvahy“ a plny zážitků se uložily ke spánku. 
Děkujeme touto cestou rodičům, kteří zajis-
tili odměny a občerstvení na tuto opravdu 
vydařenou akci.

učitelky z MŠ Srdíčko

Trutnovští průmyslováci 
spojili praktické terénní 
cvičení v Zoo s adopcí 
tygra
V předposledním květnovém týdnu absolvo-
vali žáci prvních ročníků Střední průmyslové 
školy, Trutnov, Školní 101, praktické cvičení 
v zoologické zahradě ve Dvoře Králové nad 
Labem spojené s adopcí tygra ussurijského. 
Výukového bloku, který měl za úkol ově-
řit a prohloubit teoretické znalosti získané 
v hodinách biologie, se postupně zúčastnili 
žáci studijního oboru Strojírenství – počíta-
čová grafika a žáci učebních oborů Nástro-
jař, Elektrikář – silnoproud a Elektrikář – sla-
boproud.
Během praktického zoologického cvičení 
museli žáci vyplnit výukové listy. K získání 
správných odpovědí bylo záměrně nutné 
projít jednotlivé pavilony a expozice dvor-
ské ZOO. Kromě výuky navázali žáci výše 
uvedených tříd na čtyři roky starou tradici 
a pokračují v adopci tygra ussurijského. Díky 
tomuto činu se mohou bezprostředně podí-
let na záchraně konkrétního kriticky ohro-
ženého živočišného druhu. Adopce bude 
stvrzena certifikátem, jménem na adopčním 
panelu, ve výroční zprávě a na webu ZOO. 
Jsem si jist, že spojením praktického terén-
ního cvičení a charitativního činu se podaři-
lo posunout výuku biologie na průmyslovce 
správným směrem.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

otevřeno dopoledne, podle akcí.
Bližší informace naleznete na webových 
stránkách nebo na facebooku (viz výše).

Informace o dění v klubech pro děti (6 – 14 
let) a pro mládež (14 – 26 let) - květen
Také v květnu se klienti mohli zúčastnit něko-
lika akcí pořádaných sociálními pracovníky. 
Jednalo se například o výrobu přání mamin-
kám ke Dni matek, odpoledne věnované psy-
chosociálním hrám zaměřeným na poznání 
sebe a kamarádů, dva dny zaměřené na pre-
ventivní aktivity související s dopravou apod. 
Mezi nejvyhledávanější činnosti našich dět-
ských klientů patří pro někoho možná oby-
čejná jízda na kole nebo koloběžce, které byl 
také věnován jeden z květnových dnů. 
Sociální pracovníci NZDM v květnu uskutečni-
li další dvě preventivní lekce na téma Šikana 
a kyberšikana pro žáky Základní školy v Žac-
léři v prostorách žacléřské knihovny. NZDM 
se také prostřednictvím svých zaměstnanců 
zúčastnilo skupinové konzultace na krajském 
úřadě v Hradci Králové na téma propagace 
sociální služby, ze které si pracovníci odnesli 
řadu zajímavých podnětů pro zvyšování infor-
movanosti o možnostech služby. Ke konkrétní 
propagaci této sociální služby přispěli sociál-
ní pracovníci NZDM účastí na hlídce mladých 
zdravotníků Českého červeného kříže. 
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Letošní závěrečné představení tanečního 
oboru Základní umělecké školy v Trutnově 
mělo u diváků opět velký úspěch. Proběhlo 
ve středu 7. května ve zcela vyprodaném sále 
společenského centra UFFO v Trutnově. Před-
stavení s názvem „V říši divů“, inspirované 
známou knihou Lewise Carrola Alenka v říši 
divů, se pro velký zájem tančilo ve středu cel-
kem třikrát. Dvě dopolední představení byla 
určena pro žáky trutnovských škol a školek 
a večerní představení pro veřejnost. 
Příběh o dospívání dítěte, příběh o věcech, 
které nejsou tím, čím se zdají být,  a o dve-

řích,  za kterými je svět fantazie, který vidí 
pouze děti, s výborně zpracovanou choreo-
grafií, scénou, světly a hudbou vtáhl do děje 
všechny v hledišti. Opět se tak potvrdilo, že 
učitelky tanečního oboru dělají svou práci 
s láskou a dokážou vést a motivovat své svě-
řence ke skvělým výkonům.
Na představení vystoupili žáci I. a II. stupně 
tanečního oboru a soubor YOU CAN DANCE. 
Námět a choreografii připravily učitelky ta-
nečního oboru ZUŠ Trutnov Blanka Matysko-
vá, Kateřina Talavašková a Jana Michaličková.

-rl-

Trutnovští senioři absolvovali 11. 6. 2014 své 
letošní desáté zasedání, celkově již čtyřistade-
váté. Probíhalo za přítomnosti panů Antonína 
Justa a Karla Hybnera, městských kronikářů. 
Podrobně se probírala jejich dlouholetá čin-
nost, za kterou byli vedením města odměněni 
kulturní cenou a oba byli jmenováni čestnými 
občany města Trutnova. Antonín Just i přes 
svůj vysoký věk stále ještě ve své práci pokra-
čuje. Karla Hybnera však již pobíhat po městě 
s fotoaparátem neuvidíme. Po dlouhá léta ne-
chyběl při žádné události, která zasluhovala 
zveřejnění. Tak se v městské kronice ke slo-
vům Antonína Justa mohla přiřadit jeho ne-
zapomenutelná fotodokumentace, ve které 
bude těžko nahraditelný. Zrovna tak nikdo 
nenahradí tvorbu písemné kroniky ve stylu 
Antonína Justa, až i on skončí. Přes 20 let 
nechyběl Karel Hybner při zasedáních Klubu 
seniorů. Fotil nás dobrovolně, fotil nás rád 
a zadarmo. V roce 2011 jsme ho jmenovali na-
ším čestným členem. Za jeho záslužnou práci 
pro naše město mu patří velký dík nejen nás 
seniorů, ale všech trutnovských občanů.
Na našem posledním zasedání se hovořilo 

i o poslední knize panů Antonína Justa a Jo-
sefa Vika – Trutnov v 18. století. Knihu by měl 
v rukou držet každý správný Trutnovák a s hr-
dostí si ji přečíst. Měl by obdivovat Antonína 
Justa jako tvůrce slova a Josefa Vika za dopl-
ňující krásné obrázky. S panem Justem jsme si 
mohli o všem podrobně pohovořit a poděko-
vat mu. Protože Josef Vik se mezi nás dostavit 
nemohl, otázku mu klademe nyní: Vymyslet 
si a nakreslit všechny ty kresby, to byla ale 
fuška, co? Normální smrtelník si to snad ani 
nedokáže představit. Schopnosti pana Vika 
obdivujeme a moc mu děkujeme.
Ještě zde máme jednu dobrou zprávu. Na zá-
kladě našeho podnětu bylo Radou města 
Trutnova odsouhlaseno znovuzabudování 
chybějících permoníků k soše Krakonoše 
na náměstí. Je jasné, že to nebude jednodu-
ché, ale hlavně že se to již dalo do pohybu. 
Máte-li někdo staré fotografie sochy Krako-
noše s permoníky, ozvěte se prosím na tel. 
776 180 122. Moc by nám to pomohlo.

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Zveme Vás na týdenní kurz malování v pří-
rodě. Kurz je zaměřený na malování krajiny 
venku na čerstvém vzduchu - plenér. Uby-
továni budeme v srdci Krkonoš, v Peci pod 
Sněžkou v prostorách apartmánového domu 
Libuše. Týdenní výtvarný kurz povede lektor 
doc. Roman Franta, který se Vám bude po ce-
lou dobu věnovat a konzultovat s Vámi Vaše 
práce.
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilejší 
malíře.
Termín: 14. 7. – 20. 7. 2014

Cena týdenního plenérového pobytu 
č. 2014/01 v Peci pod Sněžkou je 9 300,- Kč.
Cena zahrnuje:
– kvalitní ubytování po 6 nocí,
– plnou penzi,
– exkluzivní výuku s pedagogem AVU a pro-

fesionálním umělcem,
– individuální konzultace prací, možno i do-

mácích k diskuzi.
Přihlašujte se, prosím, prostřednictvím for-
muláře na www.malujemeproradost.cz nebo 
na e-mail: info@malujemeproradost.cz.

Den evropy
Obyčejný 14. květen se na ZŠ Mládežnická 
proměnil v Den Evropy. Připomněl tak osla-
vu Dne Evropy, který připadá na 9. května, 
kdy v roce 1950 Robert Schuman představil 
svou myšlenku na sjednocení Evropy.
První hodina byla vyhrazena na výzdobu 
a přípravu tříd pro prezentaci vybraného 
státu. Výzdoba byla tvořena ve výtvarné 
výchově a byla zaměřena na národní bar-
vy, vlajky a velice povedené 3D modely sta-
veb. V Itálii jsme například mohli zhlédnout 
gondolu téměř  ve skutečné velikosti. Třída 
8. B vyrobila krásný model vikingské lodi. 
Nesměla chybět pařížská Eiffelovka, Big 
Ben, legendární VW brouk, most přes úži-
nu Öresund či býčí korida. Před samotným 
představováním jednotlivých států se žáci 
v kinosále školy seznámili s historií, vývo-
jem a principem fungování Evropské unie 
a jednotlivými orgány EU. Tuto prezentaci 
vytvořila 9. A. Vlastní prezentace v kinosá-
le se ujala Aneta Mikundová. Pro zpestření 
dopoledne si vybraní žáci jednotlivých tříd 
poměřili své znalosti o evropských státech. 
Dávali dohromady 16 pojmů typických pro 
vylosovaný stát. V tělocvičně běhali pro kar-
tičky, takže si po ránu protáhli tělo i ducha. 
Zbytek tříd vehementně fandil.
Poté se jednotlivé třídy proměnily v kon-
krétní evropský stát, který si v rámci hodin 
zeměpisu vybraly. Část třídy přednášela za-
jímavá fakta a informace, zbytek se vydal 
po evropských toulkách. Postupně navštívili 
Španělsko, Německo, Itálii, Norsko, Švédsko, 
Francii, Velkou Británii a Dánsko. Někte-
ří při výzdobě využili svoji fantazii dosyta, 
nezapomněli ani na názorné ukázky před-
mětů, které si přivezli z cest, jako například 
fotbalové dresy, pohledy, mapy, suvenýry 
a mnoho dalších. Každý již na první pohled 
mohl tušit, do které části Evropy právě za-

vítal. V každé zemi se návštěvníci dozvěděli 
zajímavé informace z historie, geografie, 
hospodářství, kultury, sportu, národních 
zvyků a tradic.
Každá třída v průběhu dne získávala body. 
Čtyři body mohla dostat za dvě správně 
zodpovězené otázky, které prověřily jejich 
pozornost při prezentaci státu. Další body 
se rozdávaly za soutěž s kartičkami a pojmy. 
A nakonec se sestavilo pořadí států podle 
kvality jejich prezentací a výzdoby. Celko-
vým vítězem se stala třída 8. B se státem 
Norsko, na stříbrné pozici se umístila 6. B se 
státem Německo a bronz brala 7. B se stá-
tem Francie.
Ke konci dne měl každý z cest plno zážitků 
a bolavé nohy, vždyť jsme procestovali té-
měř celou Evropu. 

Mgr. Stanislava Šubrová  
a Mgr. Břetislav Klomínský

v ŘÍŠI DIvŮ

Klub seniorů Trutnov

Letní týdenní plenérový pobyt  
v peci pod sněžkou

Foto: Miloš Šálek
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Dvanácté červnové dopoledne roku 2014 
bylo na trutnovské průmyslovce věnováno 
pohnuté historii 20. století. Mezi zhruba osm 
desítek žáků trutnovské střední průmyslové 
školy opět zavítal publicista, spisovatel a re-
portér Stanislav Motl. 
Své vyprávění zaměřil na stopy nacistického 
válečného zločince Adolfa Eichmanna v čes-
kých zemích. Promítnut byl dokument z cyk-
lu Stopy, fakta, tajemství, po jehož skončení 
jsme se přesunuli na prostranství mezi škol-
ními budovami objektu Horská 618. Tady po-
kračovala beseda, ve které se Stanislav Motl 
dotkl osudů dalších válečných zločinců a je-
jich potomků, kteří už mnohdy s jejich činy 
neměli nic společného, mluvilo se i o obětech 
holocaustu a náš host popsal, jak se dostává 
k pramenům pro své dokumentární filmy 
nebo knížky, které taktéž vydává. Odpově-
děl na dotazy žáků, které se týkaly mj. i jeho 
osobního života, neboť tazatele zajímalo, jak 
to všechno stíhá. Poznali jsme, že kvalitní re-
portérská práce je velmi náročná a vyžaduje 

vyprávění stanislava motla se znovu setkalo 
se zájmem trutnovských průmyslováků

velkou dávku trpělivosti a mnohdy také od-
vahy.
I po skončení oficiální části se ještě vytvořil 
neformální hlouček několika zájemců, kteří 
se Stanislava Motla dále dotazovali na další 
zajímavosti týkající se jeho publikační čin-
nosti. 
Akci považuji za velmi vydařenou a sám náš 
host vyjádřil potěšení nad tím, s jakou pozor-
ností a zájmem účastníci k besedě přistoupili. 
Poděkování patří vedle hlavního aktéra také 
kolegyni Martině Pradáčové za zorganizo-
vání účasti jednotlivých tříd a žákům, kteří 
pomohli při přípravě místnosti, kde produk-
ce probíhala. Stanislav Motl přislíbil, že se 
v příštím roce mezi trutnovské průmyslováky 
rád vrátí, neboť je to podle jeho slov, kte-
rá mi řekl před odjezdem z Trutnova, velmi 
pozorné a vnímavé publikum a ne všude se 
s takovýmito posluchači z řad mladé genera-
ce potkává. To je, myslím, nejlepší hodnocení, 
jaké si tato akce zasloužila.

Marek Šváb

Letní program 
v Rekreačním  
areálu Dolce
28. 6. - DoLce FesT - zahájení sezony již tra-
dičním festivalem místních kapel - Pepa Lábus 
Band, Cirkus Blues,  Z Fleku Band, Mike Cole 
and Trashy Boys a Effect. Vstupné ZDARMA.

12. 7. - DRacI na DoLcÍcH 2014 - závody 
na dračích lodích o putovní pohár. Velkolepá 
podívaná na tradiční čínské dračí lodě a pro 
soutěžící týmy nezapomenutelný adrenalino-
vý zážitek. Závod je otevřen široké veřejnos-
ti a účastnit se může každý, kdo má zájem si 
vyzkoušet jízdu na dračí lodi.  Stačí utvořit 
tým ze svého pracovního kolektivu nebo par-
ty známých. Posádku tvoří 12 - 20 pádlujících, 
bubeník a kormidelník je zajištěn pořadateli. 
Všechny posádky se utkají na tratích 200 m.

26. 7. - KRKonoŠman - triatlon v podhůří 
Krkonoš, soutěž jednotlivců i štafet. Start a cíl 
v kempu Dolce u Trutnova, více info na www.
krkonosman.cz

2. 7., 16. 7., 30. 7., 13. 8., 27. 8. od 18 do 20 
hod. - večer s dechovkou KRaKonoŠKa 

Po celé léto je připraven pravidelný týdenní 
program - jízdy na koních, turnaj v lukostřelbě, 
malování s dětmi, masáže, dětské bingo a ve-
čery s živou hudbou.
Sledujte aktuality na www.camp-dolce.cz 
nebo na facebooku CAMP DOLCE a užívejte si 
léta s námi.

Mnoho krásných zážitků vám přeje kolektiv 
kempu Dolce

Dětský den v Horním starém 
městě opět v oblacích!
V neděli 1. 6. 2014 ve 13 hodin odstartoval tra-
diční Dětský den v Horním Starém Městě, který 
proběhl díky pořadatelům SK HSM, MŠ Srdíčko 
a Spolku dobrovolných hasičů HSM. 
Děti uvítali klauni, víly, pejsek s kočičkou, 
princezna s rytířem, vodníci, čarodějnice, in-
diáni, Šmoulové a paní komtesa. Bylo připra-
veno devět stanovišť, na kterých si děti mohly 
za asistence pohádkových postav vyzkoušet 
odvahu, postřeh, soustředění, koordinaci a vše-
obecné znalosti. Svou šikovnost si mohly děti 
prověřit u stanoviště hasičů.  Dále si zaskákaly 
na trampolínách, zařádily na skluzavkách nebo 
na aqua-zorbingu. Do oblak se několikrát vzne-
sl vrtulník a z nebe k veliké radosti dětí opět 
„pršely bonbóny!“  K poslechu zahrála country 
skupina JARNÍ VÁNEK. Stánky s občerstvením, 
dobrotami a tradiční udírna občerstvily skoro 
tři tisíce návštěvníků. 
Výtěžek z dobrovolného vstupného  (5 972,- Kč) 
byl věnován MŠ Srdíčko a bude využit na po-
řízení sportovního vybavení altánu na zahra-
dě mateřské školy. Všem dárcům a také všem 
nadšeným dobrovolníkům, kteří se podíleli 
na uskutečnění této akce pro děti, patří velké 
poděkování.

Radomíra Viková, MŠ Srdíčko
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Trutnov v 19. století

Pro zájem občanů o historii našeho města 
a jeho okolí pokračujeme v seriálu Trutnov 
v 19. století. To nás, stejně jako už předchozí 
18. století, poučně seznámí s mnohým v živo-
tě našich předků.
V roce 1801 byla po třech letech dostavěna 
věznice v tehdejší Vězeňské ulici, ze které se 
v zimě 1800 ještě vylámalo 11 zločinců. Na je-
jich pochytání se tenkrát podíleli místní ostro-
střelci. Těm v roce 1801 skončila po několika 
měsících dobrovolná vojna ve vojenském sbo-
ru arciknížete Karla. Střelci tehdy jako uznání 
dostali svou kapelu a uniformy šedivé barvy. 
Poprvé v ní vystoupili při májových slavnos-
tech 1807 a užívali ji až do roku 1839.
V roce 1802 bylo dopraveno z Prahy pět no-
vých zvonů odlitých zvonařem Kuhnerem 
pro trutnovský kostel. Původní zvony byly 
poničeny požárem v roce 1799. Jejich první 
slavnostní vyzvánění 7. září 1803 nemohlo 
od města zahnat strasti napoleonských válek 
(trvaly do roku 1815), ani mimořádné přírod-

pohledy do minuloSti

ní pohromy let 1803 – 1805. Neustálé lijáky 
na podzim 1803 znemožnily setbu – špatné 
vyhlídky pro následující rok, kdy zima trápila 
dlouho do jara, léto bylo mokré a studené, 
podzimní deště nedovolily svézt do stodol 
i to málo, co se urodilo. Lidé se uskrovňovali 
ve všech potřebách. Zima 1804 dovršila obec-
nou bídu. Ceny všeho stoupaly, např. dřeva 
na topení až o 100 %. Dřevěných komínů 
bylo v roce 1805 v Trutnově ještě 76, v jeho 
vesnicích 713. 
Sklizeň na podzim 1805 byla mizivá, protože 
v srpnu denně pršelo. Byl i veliký nedostatek 
masa. Přísné tresty za porážení telat do 40 li-
ber (libra necelých půl kg) bránily chovatelům 
vykrmovat dobytek do jateční váhy. Lidi trápily 
vysoké daně, nejbolestnější byla daň krve – 
mladí lidé byli chytáni, násilně vřazováni do cí-
sařských pluků s povinností sloužit až 14 let.
Rakousko nemělo po Josefovi II. a Leopol-
dovi II. od roku 1792 do roku 1835 dobrého 
panovníka. František I., od roku 1804 s titu-
lem císaře, ale bez korunovace, hledal oporu 
v církvi, šlechtě, vojácích a v tajné policii, kte-
rou zavedl. V roce 1806 dostalo všech 17 částí 
Rakouska i nový státní znak – černého dvou-
hlavého orla ve žlutém poli  i novou státní 
hymnu „Zachovej nám Hospodine“.
Po ztrátě Slezska koncem 18. století s jeho 
rozvinutým lnářstvím ji chtěl v roce 1804 
nahradit trutnovský velkoobchodník Alfons 
Falge postavením vlastního bělidla na trut-
novských Nivách. Odpadlo by tím i náklad-
né dovážení plátna z Podkrkonoší k bílení 
do nyní už cizí země.

Antonín Just

FaJnTáBoRY.cZ
zaměření: TanečnÍ, spoRTovnÍ, 
JaZYKovÝ, aIRsoFTovÝ

místo: Astra v Orlických horách
doporučený věk: 6 - 16 let
termíny a cena pro každé zaměření: 
29. 6. - 5. 7. (7 dní) 2.900 Kč
29. 6. - 12. 7. (14 dní) 4.900 Kč
6. 7. - 12. 7. (7 dní) 2.900 Kč
10. 8. - 16. 8. (7 dní) 2.900 Kč 
přihlášky na: www.fajntabory.cz,  
fajntabory@email.cz, tel.: 605 517 177

poděkování firmě  
TYco eLecTRonIcs
MŠ Stonožka, Benešova ul., Trutnov 3, chce 
touto cestou poděkovat firmě TYCO ELECTRO-
NICS TRUTNOV za sponzorský dar, který byl 
použit na zakoupení interaktivní televize pro 
děti. Díky tomuto daru mají už malé děti v ma-
teřské škole přístup k moderním počítačovým 
technologiím. Interaktivní televizor děti využí-
vají ke kreslení tematických okruhů, zdokona-
lování znalostí barev, geometrických tvarů, ve-
likosti atd. Televizor je velkým přínosem i pro 
práci učitelek ke zlepšení výuky dětí.

Turnaj mateřských 
školek ve fotbale
V pátek 30. 5. 2014 se konal tradiční turnaj ma-
teřských školek ve fotbale. Do poslední chvíle 
jsme doufali, že nám letos počasí bude přát 
a budeme hrát na trávě. Bohužel se tak nesta-
lo, museli jsme se opět přesunout do tělocvičny 
ZŠ Mládežnická. Na bojovnosti hráčů a nadšení 
všech zúčastněných to ovšem nebylo vůbec znát. 
Letošního ročníku se zúčastnilo 6 týmů. Družstvo 
z Prahy se letos muselo pro nemoc dětí odhlásit. 
V půl dvanácté bylo dobojováno. Dopoledne 
plné „zajímavých herních situací“, gólů, penalt 
a povzbuzování z řad rodičů, prarodičů, trenérů 
i samotných dětí dopadlo takto:
1. místo Srdíčko A (Horská)
2. místo Srdíčko B (Horská)
3. místo Kytičky (Novodvorská)
4. místo Dráček (Žižkova)
5. místo Pohoda (V Domcích)
6. místo Kulíšek (Voletiny)
Individuální ocenění získali:
nejmladší hráč – Ondra Douda (Kytičky)
Miss turnaje – Eleni Mucudisová (Kulíšek)
nejlepší brankář – Štěpán Pluháček (Dráček)
nejlepší hráčka – Karolína Trnovská (Pohoda)
nejlepší hráč – Míra Janas (Srdíčko)
nejlepší střelec – Jan Fišera (Srdíčko)
největší bojovník – Víťa Balcar (Kulíšek)

Poháry, diplomy a medaile byly rozdány. Podě-
kování patří všem zúčastněným za příjemnou 
atmosféru a krásné dopoledne. Za rok opět 
na shledanou!

Za pořadatele SK HSM a MŠ Srdíčko
 Radka Viková

Sport

ReBels team Trutnov,  
nejúspěšnější taneční oddíl Trutnova 
2013/2014

ReBels team navázal na úspěšnou předešlou 
sezónu. Posledním obrovským úspěchem byly 
závody ve Rtyni 7. 6. 2014, na kterých se ReBels 
team stal nejúspěšnějším účastníkem a zví-
tězil ve třech kategoriích Zumby, Rokenrolu 
a Hip hopu. Výsledky závodů ze Rtyně: For-
mace The ReBels 1. místo, Zumba - Hvězdičky 
2. místo, Zumba - Hvězdy 1. místo, Hip Hop 
Just Dance kids  2. místo, Hip Hop Just Dan-
ce 1. místo. ReBels team dále bodoval ve Dvo-
ře Králové n/L na Dvorské jedničce 13. 4. 2014, 
kde získala 1. místo dívčí formace The ReBels, 
3. místo Zumba - Hvězdičky a 3. místo Zumba 
- Hvězdy. Na závodech v Brandýse n/L získal 
ReBels team s formací Zumba - Hvězdy 1. mís-
to. Na závodech v Hronově 31. 5. 2014 obsa-
dila formace The ReBels  3. místo a 4. místo 
na závodech v Praze 2014 Black cup a je stále  
jednou z nejlepších formací v ČR. Na skupině 
roku v Chrudimi 2014 se formace Just Dan-
ce umístila na 4. místě. ReBels team se také 
podílel na řadě dalších akcí pro město Trut-
nov, na mezinárodním Dni tance ve spoluprá-
ci se ZUŠ v Trutnově,  na Dětském dni a akcích 
Základní školy Mládežnická, spolupracuje 
s  MC Želvička, vystupuje pro děti z dětských 
domovů a seniory z domovů důchodců. Nyní 
na všechny členy čeká zasloužený odpočinek 
a letní soustředění. 
ReBels team bude pořádat v září 2014 ná-
bor pro děti ve věku 4 - 25 let, při kterém chce 
doplnit své úspěšné sekce Zumby - aerobicu, 
Hip hopu, tanečních párů a dívčích formací. 
ReBels team děkuje za podporu ZŠ Mládež-
nická,  KZČ Eldorádo, městu Trutnovu a ro-
dičům za podporu a přízeň. Kontakt: www.
rebelsteam.cz, mobil 725 960 971.
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Provozní doba 
Sobota –  Neděle: dle aktuálního rozpisu atle-
tického oddílu TJ Loko Trutnov

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

Od pondělí 23. (29.) 6. má krytý bazén pravidel-
nou letní odstávku a je připraven na běžnou 
údržbu areálu, ale také zajímavé opravy, které 
přinesou další vylepšení vzhledu a funkčnosti 
tohoto zařízení. V bazénových halách budou 
vyměněny prosklené stěny, v saunách okna 
a dveře a ve strojovně proběhne další etapa 
migrace (obměny) měření a regulace. 

Adresa: Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, tel.: 
499 814 655

Zóna klidu a dětského smíchu
Sportovní areál Na Nivách se díky investi-
cím a opravám bude měnit k nepoznání. 
Zemní práce, nové oplocení a především 
údržba zeleně uvede areál Na Nivách opět 
do stavu, kde se nejen rodiny s dětmi, ale 
i ostatní návštěvníci budou cítit dobře. Plo-
cha po odstraněné tenisové hale bude vyu-
žita pro další akce a MEBYS bude i nadále 
rekultivovat a pečovat o zelenou plochu, 
kterou využije na zatraktivnění celého are-
álu pro širokou veřejnost. Myslíme si, že se 
máte v budoucnu na co těšit. Areál se dá 
využít pro mnoho alternativních sportů,  
které jsme Vám mimochodem představili 
v našem miniseriálu.

Provozní doba sportovního areálu
Pondělí – Pátek: 9 – 12 hod., 15 – 21 hod.
Sobota – Neděle:  letní provoz - objednávky 
na e-mail či telefonát

Adresa: Na Lukách 465, 541 01 Trutnov, 
tel.: 603 483 887, 603 355 445

městský stadion - atletický areál
To, že městský stadion přešel pod nového 
provozovatele MEBYS Trutnov s.r.o., asi není 
žádnou novinkou. Pojďme si nyní přiblížit 
dění na jedné z částí městského stadionu, 
a tou je atletická část areálu.

atletický stadion
Každý návštěvník si jistě všimne, že areál at-
letického stadionu obsahuje: 8 drah na 110 
metrů, 6 drah na 400 metrů, sektory: skok 
daleký, skok vysoký, skok o tyči, hod oště-
pem a klec na hod diskem. O úroveň výše 
je sektor na vrh koulí a zároveň tréninko-
vá část pro hod kladivem. Atletický stadion 
je zároveň vybaven překážkami na veškeré 
běžecké disciplíny, a to včetně 3000 metrů 
steaple. 
Povrch areálu je díky modernímu povrchu 
CONIPUR - SP velmi příjemný na běh, a pro-
to je v poslední době hojně využíván i širo-
kou veřejností. Alternativní Out-Door Gym 
umístěný v rohu areálu umožňuje cvičení 
se svou vahou. Sektory atletického stadio-
nu jsou ve vlastnictví TJ Loko Trutnov (od-
díl atletiky),  v případě potřeby a vzájemné 
dohody s vedením atletického oddílu lze 
uspořádat i soutěže a využít nejen profesio-
nálního atletického vybavení, ale i moderní 
technologii měření.

mebyS trutnov s. r. o.
informuje

Sledujte aktuální informace, videa, fotky a získejte větší přehled i ze zákulisí správy sportovišť. 
Buďte on-line a staňte se přáteli sportoviště-trutnov na facebooku. Zaregistrujte se na strán-
kách www.sportoviste-trutnov.cz a odebírejte newsletter. 

Žádáme návštěvníky, aby se vždy při pří-
chodu do areálu předem nahlásili u správců 
areálu a neběhali v dráze 1 a 2.

www.sportoviste-trutnov.cz www.facebook.com/SportovisteTrutnov

pokračování >>
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Od poslední odstávky byl krytý bazén nepře-
tržitě v provozu 308 dnů (s výjimkou Veliko-
nočního pondělí). Každý den minimálně 12 
hodin. Krytý bazén sloužil z více než 70 % 
veřejnosti. Zbývajících 30 % využívaly oddíly 
plavců, triatlonistů a kanoistů, plavecká ško-
la, střední školy, soustředění a další zájemci 
o pronájem. Takřka výhradně veřejnosti pak 
sloužily sauny, solárium, fitness a vířivka. 
Proběhla zde řada akcí a soutěží: plavecké 
závody pro mládež, vrcholné mistrovské sou-
těže, Velká cena města pod záštitou starosty 
města, včetně soutěže pro postižené děti, 
saunové ceremoniály, fotoden s modelkami, 
akce s pojišťovnami, záchranářský seminář, 
seminář volného potápění atd.
pro veřejnost bude krytý bazén opět otevřen 
od pondělí 1. září 2014.

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

 

Adresa: Na Lukách 461, 541 01 Trutnov, tel.: 
499 817 100

Městské koupaliště po závěrečné opravě 
technologií bylo otevřeno pro širokou veřej-
nost v úterý 10. června v 9.00. Přijďte za vy-
hřívanou vodou v 25metrovém sportovním 
bazénu, rozlehlém rekreačním a také dět-
ském bazénu s atrakcemi (skluzavka, tobo-
gán, vodní chrliče). Rodiče s dětmi mohou 
kromě výše uvedených aktivit využít hezké-

ho dětského hřiště s dostatečným množstvím 
písku. Pro sportovce je připravena půjčovna 
sportovních potřeb, kde je možno si zapůjčit 
vybavení a zahrát si plážový volejbal, fot-
bálek, stolní tenis na nových stolech, bad-
minton, pétanque atd. V půjčovně je mož-
no zapůjčit i lehátka a plavecké pomůcky. 
Občerstvení nabízí restaurace a další formy 
prodeje (nápojové a občerstvovací automa-
ty, pizza apod.). Pro návštěvníky a zájemce 
máme připraveno také několik akcí.
Přijďte si k nám zasportovat a také si odpo-
činout.

Více informací o akcích a provozu letního 
koupaliště naleznete na:
www.sportoviste-trutnov.cz  
a www.facebook.com/SportovisteTrutnov

voLeJBaL

volejbalistky Lokomotivy odehrály repub-
likové finále mladších žákyň
Na závěr letošní sezony se mladé trutnov-
ské volejbalistky zúčastnily 1. ročníku re-
publikového finále, tentokrát v kategorii 
mladších žákyň. Finále se odehrálo ve spor-
tovních halách v Praze na Chodově ve čty-
řech skupinách o šesti účastnících. Zde se 
ve své skupině postupně utkaly s týmy PVK 
Olymp Praha B, SK Hlincovka, TJ Nový Jičín, 
TJ Veros Chomutov a VSC Zlín.
Trutnovačkám se v sobotu podařilo uhrát 
v základní skupině 3. místo, které jim zaru-
čilo postup do skupiny o konečné 9. – 12. 
místo. Zde narazily nejprve na svého tradič-
ního soupeře, hradeckou Slávii. Té podleh-
ly smolně až v tiebreaku 1:2, a o konečné 
umístění si tak zahrály s týmem Kralup nad 
Vltavou, které porazily 2:0, a v celkovém 
pořadí 1. ročníku republikového finále ob-
sadily 11. místo z 24 družstev. Výsledek je 
to celkem nečekaný, ale vzhledem k před-
váděné hře v závěru letošní sezony o to více 
potěšující, když si holky v praxi ověřily pra-
vidlo, že hrát se dá opravdu s každým a bo-
jovností a vůlí lze leckdy přehrát i silnějšího 
soupeře. Pro informaci, celkovým vítězem 
1. ročníku republikového finále se nakonec 

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

pokračování >>

stalo družstvo PVK Olymp Praha B.
Další výsledky z turnajů na: http://www.lo-
kotrutnov.cz/oddily/volejbal 

pLavánÍ

plavkyně si přivezly z prahy několik osob-
ních rekordů
velká cena prahy 30. 5. - 1. 6. 2014
Triumf Martiny Elhenické, ale i výkony dalších 
svěřenkyň při plavecké Velké ceně Prahy po-
těšil trenéra trutnovských plavkyň Pavla Po-
korného. „Byly to vydařené závody, z našeho 
pohledu velmi úspěšné,“ hlásil spokojeně.

vÝsLeDKY TRuTnovačeK - 1500 metrů 
volným způsobem:
1. Elhenická čas 17:06:30, 5. Holubová 
17:59:07, 6. Suková 18:07:15, 8. Šimánová 
18:31:95, 17. Kosinková 19:24:75, 18. Füll-
sacková 19:30:55.

DaLŠÍ vÝsLeDKY maRTInY eLHenIcKÉ:
400 m volným způsobem - 4. místo v čase 
4:30.62
200 m prsa - 9. místo  2:51:08
400 m polohovka - 6. místo 5:09:73
200 m volný způsob - 3. místo 2:09:55
800 m volný způsob - 6. místo 9:15:04

Více o plaveckém oddílu na: http://www.
lokotrutnov.cz/oddily/plavani 

cYKLIsTIKa

Zlaté medaile pro mladé cyklisty
Další vítězství v letošní sezoně si připsali zá-
vodníci Apache LOKO Trutnov. Lukáš Slavík 
vyhrál na závodech ČP na dráze v Prostějo-
vě ve stíhacím závodě. V bodovacím závo-
dě přidal ještě třetí místo.
Marek Míl (mladší žák) zvítězil v závodě ze 
seriálu Cyklomaraton Tour (XCO) v Hradci 
Králové.
vrchařská liga 2014 v cíli
Závěrečný 6. nebodovaný závod ukončil 
19. ročník silničních časovek do vrchu Vr-
chařská liga 2014. Letošního klání o nejlep-
šího vrchaře se zúčastnilo 121 závodníků. 
Po závodě proběhlo vyhlášení výsledků ce-
lého seriálu spojené s grilováním a tombo-
lou věcných cen.

Celkově se na stupních vítězů umístili tito 
naši závodníci:
Marek Míl, žáci ml.  - 1. místo
Káťa Šefcová, žákyně st. -  1. místo
Vít Pekárek, kadeti - 3. místo
Lukáš Slavík, junioři - 2. místo
Petr Javůrek, muži B - 2. místo
Petr Holub, muži C - 1. místo

Více o výsledcích si přečtete na: http://www.
lokotrutnov.cz/oddily/cyklistika 

JuDo

petr Kudrna na mčR družstev starších 
žáků
V sobotu 24. 5. se uskutečnilo mistrovství 
České republiky družstev starších žáků 
v judu. V Benešově se o víkendu setkala  ju-
distická družstva z celé republiky. Účastnil 
se i Petr Kudrna, který přijal nabídku k re-
prezentaci družstva České Třebové. Na zá-
kladě stabilně dobrých výsledků na mis-
trovských soutěžích byl Kudrna nasazen 
do dvou důležitých zápasů. Jedním vítěz-
stvím nad pražským Michalem Mihulou při-
spěl k výbornému výsledku družstva České 
Třebové, které vybojovalo třetí místo.

velká cena Karlových varů
V sobotu 24. 5. 2014 se konala Velká cena 
Karlových Varů. Turnaj byl dobře obsazen, 
kluci si poměřili síly se závodníky z Karlo-
varského a Plzeňského kraje, se kterými se 
málo potkávají, a rozhodně se neztratili, 
přivezli 5 cenných kovů. 
1. místo: Martin Jedlička, Radek Gottwald 

(mláďata)
2. místo: David Šopinec, Jan Knap (mláďata)
3. místo: Jan Lisý (mladší žák)
5. místo: Matěj Krčmář (mladší žák)

Více o oddílu judo naleznete na: http://www.
lokotrutnov.cz/oddily/judo 

Basketbalová sezóna 
2013/14 je historií
V úterý 10. června uspořádal v areálu U Pěti 
Buků basketbalový oddíl KARA Trutnov 
vydařenou akci „Poslední koš“ a oficiálně
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tak zakončil sezónu 2013/14. Sezónu, kte-
rá sice neskončila výraznějším medailovým 
úspěchem, ale znovu potvrdila příslušnost 
trutnovského basketbalového klubu k nej-
užší republikové elitě.

Stejně jako v minulých letech v dívčích ka-
tegoriích naše družstva startovala ve všech 
nejvyšších republikových soutěžích. Ženský 
tým KARA Trutnov obsadil v jednom z nej-
vyrovnanějších ligových ročníků 7. místo. 
V Českém poháru, jehož finálový turnaj 
Trutnov hostil s velmi pochvalným hodno-
cením od České basketbalové federace, 
patřila ženám 4. příčka, když souboj o třetí 
pozici prohrály v dramatickém prodlouže-
ní. V reprezentaci se velice dobře ukázaly 
Kateřina Hindráková na ME žen ve Fran-
cii a Andrea Vacková a Andrea Ovsíková 
na Světové univerziádě v Kazani. 

Vedle celku žen jsme hráli extraligy juni-
orek i kadetek a také obě žákovské ligy. 
Ve všech soutěžích jsme opět udrželi přísluš-
nost mezi elitou, navíc v juniorské soutěži 
jsme postoupili do play-off a ve starších žá-
kyních dokonce až na mistrovství republiky. 
K tomu musíme připočítat i úspěch starších 
minižákyň, které vybojovaly na republiko-
vém festivalu bronzové medaile.

Činila se i mužská složka. V 1. lize se trut-
novští muži umístili na 9. příčce a bez pro-
blémů udrželi tuto soutěž i pro další rok. 
Po dlouhých letech se do republikové sou-
těže probojovalo i chlapecké mládežnické 
družstvo, konkrétně mladší žáci, kteří velice 
úspěšně bojovali v žákovské lize. Dva trut-
novští odchovanci, Mikula a Jiříček, navíc 
v dresu Josefova vybojovali zlaté medaile 
z mistrovství ČR v kategorii starších žáků.

Do úspěchů musíme započítat i účast na-
šich hráček v reprezentačních výběrech ČR. 
V mládežnických kategoriích se reprezen-
tačních soustředění i mezinárodních zá-

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. 

pro případné dárce finanční hotovosti 
máme č. ú. 6015-124601/0100 vs 288 u Ko-
merční banky v Trutnově.

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

13-077

14-061b

14-046

14-058

14-059

14-060a

pasů zúčastnily Viktorie Havlová, Zuzana 
Talácková, Michaela Potočková, Michaela 
Gaislerová, Aneta Váchová, Marie Štelzero-
vá, Kristýna Herinková, Dominika Vašáko-
vá, Tereza Patočková a Anna Rylichová.

Sezónu 2013/14 tak považujeme za úspěš-
nou. Stejně jako v minulých letech je urči-
tě možno prohlásit, že neexistuje v České 
republice velikostí srovnatelné nebo menší 
město, které by bylo v součtu všech mlá-
dežnických kategorií úspěšnější než Trut-
nov. Pevně věříme, že i v příštím roce se 
nám bude za podpory rodičů, města Trut-
nova, sponzorů, fanoušků a TJ dařit, po-
kud možno ještě více než v ročníku právě 
uplynulém.

Ing. arch. Vladimír Smilnický
předseda basketbalového oddílu TJ


