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SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
31. 12. 2014 od 23:45 hodin
Město Trutnov a UFFO - SCT už tradičně
všechny zvou na Silvestrovský ohňostroj, který se uskuteční na Krakonošově náměstí čtvrt
hodiny před půlnocí. V následujících několika
posledních minutách roku pak budeme mít
chvilku času na to, abychom si připravili přípitek a společně odpočítali poslední vteřiny
roku 2014. 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:
* prostor vyhrazený před radnicí až ke kašně
by měl návštěvníkům akce jasně napovědět,
že se jedná o místo, kam nemají v zájmu
vlastní bezpečnosti přístup,
* pro veřejnost bude od 9:00 hodin uzavřen
průchod podloubím radnice, v tutéž dobu
budou prostory radnice přístupné pouze pořadatelům akce,
* parkování aut na náměstí v místech k tomu
určených zakázáno nebude, všem majitelům

TRUTNOVA
18. 12. 2014

aut však doporučujeme, aby ve vlastním zájmu (a v zájmu svého auta) na Krakonošově
náměstí od 20:00 hodin posledního dne roku
neparkovali!
A na závěr ještě jedno již dobře známé upozornění:
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 především dobře zvažte, kde své rachejtle
odpálíte. Předejdete tak riziku zranění dalších lidí na náměstí, mezi kterými bývají vždy
i malé děti.
Děkujeme za pochopení a srdečně Vám přejeme, aby byl tento Silvestr krásným zakončením letošního roku a zároveň veselým začátkem úspěšného roku 2015!

Omezení provozu
Městského úřadu
Trutnov
Upozorňujeme tímto občany města Trutnova, že v měsíci prosinci dojde k omezení
činnosti Městského úřadu Trutnov.
Ve dnech 23. 12. a 31. 12. 2014 bude městský úřad UZAVŘEN.
V pondělí 29. 12. 2014 bude úřad pro veřejnost otevřen do 17.00 hod. a v úterý 30.
12. 2014 budou veřejnosti poskytovány
služby pouze do 13.00 hod., aby bylo možné provést zúčtování veškerých finančních
operací (správní poplatky, uhrazené pokuty atd.).
Děkujeme za pochopení.

Trutnovská radnice se
dále otevírá veřejnosti

Najdete v tomto čísle:
Zrekonstruované varhany v Libči se poprvé rozezněly při adventním koncertu  |  2
Čerpání finančních příspěvků na kulturu, sport i ostatní z rozpočtu města
pro rok 2015  |  4
Přijímáme návrhy na udělení Kulturní ceny města a Sportovních cen města
za rok 2014  |  5

Uzávěrka lednového čísla RL: 16. 1. 2015
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Poslední letošní zasedání trutnovského zastupitelstva dne 15. prosince doprovázela
zajímavá novinka. Občané měli zhruba týden před jeho konáním k dispozici veškeré materiály, o nichž zastupitelé jednali.
„Tímto krokem se bezpochyby posunujeme
do dalšího patra transparentnosti činnosti
města a městského úřadu,“ vysvětluje Ivan
Adamec, starosta města Trutnova, a dodává:
„Rád bych zdůraznil, že trutnovská radnice
se snaží reflektovat moderní trendy a všichni pracujeme na procesu maximální otevřenosti. Já osobně budu moc rád, pokud tento krok vzbudí zájem veřejnosti a občané
se začnou více zajímat o dění ve městě či
na úřadě.“
Týden předem tedy byly na oficiálních webových stránkách města zveřejněny kompokračování >>
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pletní podklady k tomuto jednání a zároveň
byly k dispozici i v tištěné podobě v informační recepci městského úřadu. Ve zveřejněných materiálech byly anonymizovány
údaje podléhající zákonu o ochraně osobních údajů.
Před dalším zasedáním, které proběhne
2. března, už bude k dispozici i neanonymizovaná verze materiálů, k níž budou moci
získat přístup např. občané města či majitelé nemovitostí na katastru města. „S ohledem na zákon však bude tato „plná“ verze přístupná jen registrovaným žadatelům
a po splnění určitých podmínek,“ uvádí
Adamec s tím, že každý žadatel bude seznámen a bude muset písemně souhlasit s pravidly využívání takto získaných informací.
„Materiály dosud dostávali pouze zastupitelé a zástupci médií, kteří se zasedání
účastnili. To se teď mění a informace získá
jakýkoli trutnovský občan,“ upozorňuje
Adamec.
Nové opatření je zaváděno i na základě
projektu CAF (Zavedení projektového řízení
MěÚ Trutnov a sebehodnocení podle modelu CAF), který má za úkol zefektivnit a zkvalitnit činnost městského úřadu. „Klíčovým
hlediskem je přitom pro nás přínos pro občana jako klienta a příjemce poskytovaných
služeb. A právě zasedání zastupitelstva je
jednou z nejdůležitějších součástí služeb
veřejnosti. Rozhodujeme zde o zásadních
věcech, které se týkají chodu města a jeho
rozpočtu. Věřme, že toto opatření občané
uvítají,“ říká Adamec.
Město se v minulém období rozhodlo přiblížit chod města občanům i tím, že z každého zasedání pořizuje trutnovská městská
televize videozáznam, který je k dispozici
na webových stránkách TV Drak. „Tak i ti,
kteří se zasedání nemohou zúčastnit osobně, se mohou na jeho plný průběh podívat.
Kompletní zvukové záznamy z našich zasedání pořizujeme a zveřejňujeme na internetu už řadu let a videozáznamy jsou jen
dalším z kroků, jak být pro naše obyvatele
co nejpřístupnější,“ uzavírá Adamec.

Zrekonstruované varhany v Libči se poprvé
rozezněly při adventním koncertu
Na začátku listopadu byla v kostele sv. Jana
Nepomuckého v Trutnově - Libči dokončena
generální rekonstrukce historických varhan.
Jejich premiérové představení veřejnosti se
odehrálo v pátek 28. 11. při adventním varhanním koncertu Víta Mišoně a jeho přátel.
Oprava varhan probíhala od začátku června
do začátku listopadu a celkové náklady rekonstrukce se vyšplhaly na 260 000 Kč. Královéhradecký kraj přispěl dotací ve výši 100 000 Kč.
„Jedná se o mechanické varhany s klasickou
konstrukcí, manuálové, které byly koncipovány k doprovodu liturgie,“ uvádí starosta
města Ivan Adamec s tím, že varhany pochází
už z roku 1898 a byly postaveny trutnovskou
firmou Johann Fries. Současnou rekonstrukci provedl Jiří Červenka, varhanář z Jakubovic
u Lanškrouna.
Rekonstrukcí prošel v posledních letech i samotný kostel sv. Jana Nepomuckého, který
příští rok oslaví 120 let své existence. „Za minulého režimu se dostal kostel do havarijního
stavu, a proto jej město od roku 1990 začalo
rekonstruovat. Jako první byla opravena stře-

cha, v nedávné době proběhly úpravy izolace
a okolního terénu a v roce 2010 byl pořízen
nový zvon,“ vyjmenovává Adamec, který dodává, že interiér ještě čeká zásadní oprava
omítek a restaurování výmalby a mobiliáře.
Město Trutnov v posledních 13 letech investovalo do obnovy památek cca 81 milionů korun.
„Díky tomu se může naše město pyšnit deseti
zrekonstruovanými kaplemi, z nichž v sedmi jsou nainstalovány zvony, které je oživují.
Z těchto památek zbývá opravit jen kapli v Oblanově a na Bojišti a doplnit zvony do kaple
na Babí,“ uvádí Adamec. Město navrátilo tvář
i 50 objektům náboženského charakteru, 70
hrobům a pomníkům z války 1866 nebo sedmi
zrestaurovaným či nově postaveným pomníkům padlých obyvatel z 1. světové války.
Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
Tento projekt je spolufinancován z grantového programu Královéhradeckého kraje na obnovu historických varhan, smlouva 14KPG040005.

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

Turistické informační
centrum informuje,

Foto: Miloš Šálek

Královská věnná města zvou

že vyšel první z řady prospektů, které budou
určeny konkrétním skupinám návštěvníků
(nejenom) města. Prospekt Trutnov dětem
je formátu A3, na jedné straně jsou na plánu
města vyznačena místa dětských radovánek
a z druhé strany je jejich popis.
Věříme, že takto zpracovanou nabídkou návštěvníky města potěšíme.

CYKLOTOULKY
Novou stolní vědomostní hrou potěšíte
na Vánoce celou rodinu, zpříjemníte si zimní večery a ještě získáte nejednu inspiraci,
kam vyrazit na jaře či v létě. Proto neváhejte
a spěchejte do TIC na Krakonošově náměstí
hru zakoupit.
Mnoho radosti a štěstí při hře i v celém příštím roce!
Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC
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Leden
Hradec Králové
1. 1. 2015 - PRVNÍ DEN SPOLU
www.adalbertinum.cz, www.hkpoint.cz
18. 1. 2015 - DFA – DANCE FLOOR ATTACK
www.t-bass.cz

Polička
3. 1. 2015 - CARMINA BURANA – CARL ORFF
Slavnostní koncert ve velkém sále Tylova
domu k zahájení roku oslav 750. výročí založení města Poličky.
www.tyluvdum.cz

Mateřské centrum KAROlínka
Leden 2015
Provoz mateřského centra bude zahájen
5. ledna 2015.

Klub zdraví Trutnov
16:00 – 16:40 Cvrčci muzikanti – noví žáčci
16:45 – 17:30 Cvrčci muzikanti – pokračující žáci

Pondělí

PÁTEK

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

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

9:30 – 11:00 Pondělní hrátky s dětmi – cvičení, tvoření, pohádky a hrátky kořeněné angličtinou. Program pro rodiče s dětmi
od 1 roku. Lektorka Petra Richtrová.
15:00 – 17:00 Maternité – kurzy pro těhotné a ženy
po porodu, laktační poradenství.
ÚTERÝ
8:00 – 12:00 Školka nanečisto – příprava dětí na „školkový režim“ pro přihlášené děti.
8:30 – 9:30

Angličtina pro dospělé – konverzace.
Hlídání dětí zajištěno.

STŘEDA
8:30 – 14:00 Nastávající maminky a miminka – volný prostor pro vzájemné sdílení nastávajících a novopečených maminek.
Cvičení maminek s dětmi do 1 roku.
Poradna psychomotorického vývoje
a laktační poradna.
9:00 – 9:45

Broučci – cvičení pro maminky s dětmi
od 6 měsíců. Lektorka Nicole Lisá.

10:00 – 10:45 Svišti – cvičení pro maminky s chodícími dětmi. Lektorka Nicole Lisá.
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 let
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi,
kreativní dopoledne
9:30 – 11:00 Waldorfská školička Walinka – setkávání dětí a rodičů se zájmem o waldorfskou pedagogiku. Prožívání přirozeného rytmu roku v divadýlkách a tvoření,
povídání o waldorfu. Vhodné pro děti
od 0 do 4 let. Vede Petra Němečková
Stypová. Cena 50 Kč.
9:30 – 10:30 Cvičení TAI-ČI – lektorka Naďa Čichovská.
13:30 – 16:00 Hudební stavebnice (Building Blocks
of Music) s Drážou (klavír) pro přihlášené pokračující žáky

10:00 – 10:30 Zpívání s Drážou – písničky, první zkušenost s hudebním nástrojem a tanečky
13.30 – 14:15 Hudební stavebnice – pokračující
14:20

Hudební stavebnice – individuální
lekce dle domluvy

Od ledna pro Vás připravujeme:
• BOBŘI – cvičení pro děti (bez rodičů) od 3 do 6
let. Každé úterý od 16 do 17 hod. Přihlášky
v MC. Lektorka Ing. Bc. Monika Bobrová.
• PRVNÍ TŘÍDOU BEZ PROBLÉMŮ – 22. 1. 2015
od 17 do 19:30 hod. Seminář pro rodiče budoucích prvňáčků věnovaný základním sociálním a praktickým kompetencím, které potřebuje dítě pro úspěšný vstup do školy. Lektorka
Mgr. Andrea Žilková, Ph.D. Termín a závazné
přihlášky naleznete na webu.
• Sebevědomá máma - úspěšná žena – prožitkový seminář pro úspěšný návrat do zaměstnání. Od ledna do května, každý pátek. Více
informací v MC.
• Výtvarnou cestou k sebepoznání a relaxaci
– od ledna 2015 bude otevřena nová skupina arteterapeutického kurzu, který nabídne
chvíle odpočinku, tvoření a možnost hlubšího
sebepoznání. Na setkání s vámi se těší arteterapeutka Bc. Petra Adamcová.
Přejeme Vám spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční dny. Každý den s prožitkem
přítomného okamžiku a do roku 2015 pevné
zdraví, hodně úsměvů a lásky.
Tým MC KAROlínka
Bližší informace o veškerých aktivitách a provozu na tel. 737 335 651 nebo na www.mckarolinka.cz, e-mail: mckarolinka@volny.cz.
Za mateřské centrum KAROlínka Bc. Šárka Linková

Společenská rubrika

Matriční události
v listopadu 2014
Noví občánci města
V měsíci listopadu se v trutnovské porodnici
narodilo celkem 47 dětí, z tohoto počtu je 16
občánků města Trutnova, 8 chlapců a stejný
počet děvčat.
Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřelo na Staré radnici
manželství celkem 5 párů.
Úmrtí
V měsíci listopadu zemřelo v Trutnově 38 občanů, z tohoto počtu bylo 24 trutnovských
občanů, 13 mužů a 11 žen.
Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily při životních jubileích v měsíci listopadu celkem 28 občanů s gratulací, kytičkou
a malým dárkem. Kytička byla předána i občanům z Domova pro seniory v Trutnově:
středisko R. Frimla – celkem 10 jubilantů,
středisko Dělnická – 2 jubilantky. Touto cestou ještě jednou všem občanům blahopřejeme.
Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky
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Krátce

Víkendové hraní
v Meluzínku
Na žádost rodičů otevíráme prostory školky
o sobotách i nedělích k volné hře dětí. Děti
jsou dozorovány, přítomnost rodičů není nutná. So + Ne: 13.00 - 19.00 hod.
Cena za každé odpoledne/dítě: 520,- Kč (včetně
svačinek a pitného režimu). Nutná objednávka
předem na tel. 777 260 315, skolkameluzinek@
gmail.com, www.meluzinek.cz

Mikulášská nadílka ve
školce Korálek v Trutnově
Dopoledne 5. 12. patřilo již tradičně setkání
dětí a zaměstnanců MŠ Korálek se členy Klubu
vozíčkářů v Trutnově. Čertík, anděl a Mikuláš
z řad vozíčkářů se nejprve představili každý
svou básničkou a pak se společně dívali, jak se
na jejich návštěvu připravily děti z naší školky,
jestli jsou hodné a šikovné, a nebo někdy trochu zazlobí. A protože v této chvíli byly všechny děti moc hodné, básničky, písničky i tanečky
se jim povedly, tak si odnášely zdravé a sladké
dobroty, kterými je čert, anděl a Mikuláš za jejich vystoupení odměnili.
Jsme rádi, že si čert nikoho neodnesl, děkujeme za moc prima spolupráci a těšíme se na příští setkání!
Děti a zaměstnanci MŠ Korálek, Trutnov

zve všechny příznivce zdravého životního stylu
na setkání u tématu: STREČINK - nejen protažení. 5. 1. 2015 v 17.30 hod., budova CASD, ul. M.
Majerové 86/10 (za nemocnicí), lektor Líba Jobová. Ochutnávka, možnost masáže šíje už v 16.30
hod. Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
Program témat na r. 2015
2. 2. Cukr a umělá sladidla, zdravé náhrady
cukru
2. 3. Cvičení - aby záda nebolela, správné držení těla (přinést si karimatku)
13. 4. Péče o pleť, žádné drahé krémy
4. 5. Aby hlava nebolela (nejen cvičení na židli)
Červen, červenec, srpen - prázdniny
7. 9. Léčba éterickými oleji
5. 10. Sůl - jen pro naše zdraví
2. 11. Emoční inteligence
7. 12. Výroba adventních svícnů

Zdravotně postižení
bilancují letošní rok
Letos v červnu Místní organizace zdravotně
postižených v Trutnově uspořádala zájezd
s návštěvou zámku v Novém Městě nad Metují. Také jsme si prohlédli blízké výletní místo
Peklo se známou čertovskou restaurací. Další
aktivitou naší organizace je tzv. „Setkání se
členy“. Pořádá se každé dva měsíce v příjemném prostředí restaurace Junior. Tyto schůzky
pořádáme v letošním roce poprvé, a proto
bychom o nich chtěli touto cestou informovat
a pozvat i další zájemce, jak z řad zdravotně
postižených, tak i nečlenů. Data konání najdete v naší vývěsce naproti drogerii Rossmann.
Na schůzky zajišťujeme vždy nějakou zajímavou přednášku, např. o zdravém životním
stylu, seznámení s charitativní činností v Trutnově, seznámení se změnami v sociálních dávkách apod. Rádi bychom uvítali i návrhy, co by
naše členy zajímalo.
Děkujeme městu Trutnov za finanční příspěvek na naši činnost. Z finanční dotace od města jsme pořídili pro zájemce z řad našich členů předplatné do krytého bazénu. I pro příští
rok připravujeme jednodenní zájezd a v rámci
našich možností i řadu dalších akcí. O činnosti
v roce 2015 budeme informovat na naší vývěsce a také v Radničních listech.
Srdečně všechny zveme ke spolupráci.
Výbor JOZP – místní organizace Trutnov

POHOTOVOST –
STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hod.
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
24.12. – MUDr. Vladimír Hrudík, Žižkova 239/16,
Trutnov, tel.: 499 817 592
25.12. – MUDr. Petra Pilcová, Krakonošovo náměstí 127, Trutnov, tel.: 491 617 006
26.12. – MUDr. Eva Davidová, Sokolská 238,
Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 735 314
27.12. a 28.12. – MUDr. Ladislava Rudolfová,
Havlíčkova 8/113, Trutnov, tel.: 499 811 550
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci - zubní - Hradec
Králové, tel.: 495 755 223.

Odbory městského úřadu informují
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto bytů

Trutnov – Bulharská čp. 65

Na základě usnesení Rady města v Trutnově
ze dne 1. 12. 2014 zveřejňujeme záměr města
pronajmout byty:

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. pokoj
21,00 m2, WC 1,00 m2 (vlastní mimo byt), předsíň + sprchový kout 9,00 m2, spíž 1,00 m2 a sklep
7,50 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 2. podlaží.
Topení plynové etážové. V bytě je plynový kotel, vodoměry SV, kuchyňská linka a sporák.
Orientační výše záloh na služby spojené s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, SV 100 Kč/osoba –
dohoda, osvětlení 40 Kč/osoba, pevný domovní
odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, komín 40 Kč/komínový průduch, domovní služby
20 Kč/osoba.

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 644

/objekt na st. p. 1412 v kat. úz. Trutnov, městská část Horní Staré Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře
- kuchyň 26,05 m2, pokoj 13,69 m2, koupelna
3,99 m2, WC 1,79 m2, předsíň 6,49 m2, lodžie
4,81 m2 a sklep 2,80 m2, standardní byt, číslo
bytu 14, 4. podlaží. Topení dálkové. V bytě
je kuchyňská linka, vodoměr SV a TUV, měřidlo tepla, sporák a vestavěná skříň.
Orientační výše záloh na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, výtah 40 Kč/
osoba, SV 100 Kč/osoba – dohoda, osvětlení
40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba –
dle trvalého pobytu, domovní služby 20 Kč/
osoba, úklid 80 Kč/byt, ohřev TUV 250 Kč/
osoba – dohoda, teplo 800 Kč/byt – dohoda.
Měsíční nájemné: 2 439 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
6. 1. 2015 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – M. Gorkého čp. 261

/objekt na st. p. 1996 v kat. úz. Trutnov, městská část Kryblice/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře
- kuchyň 6,00 m2, pokoj 17,20 m2, koupelna
+ WC 4,10 m2, předsíň 2,40 m2 a sklep 2,85
m2, standardní byt, číslo bytu 12, 5. podlaží.
Topení dálkové. V bytě je plynová karma, vodoměry SV, měřidlo tepla, kuchyňská linka,
sporák a vestavěná skříň.
Orientační výše záloh na služby spojené s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, SV 100 Kč/osoba
– dohoda, osvětlení 40 Kč/osoba, domovní
odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu,
komín 40 Kč/průduch, domovní služby 20 Kč/
osoba, teplo 800 Kč/byt – dohoda.
Měsíční nájemné: 1 736 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
6. 1. 2015 v 8.45 hod. přímo na místě.
Byty Dlouhá 644 a M. Gorkého 261, standardní byty, se budou pronajímat na dobu neurčitou na základě výběrového řízení, kde se
bude nabízet pouze délka prvního platebního období nájemného minimálně 12 měsíců.

Trutnov – V. Nezvala čp. 282

/objekt na st. p. 2007 v kat. úz. Trutnov, městská část Kryblice/

/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/

Minimální měsíční nájemné: 4 131 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
6. 1. 2015 v 9.15 hod. přímo na místě.
Byty V. Nezvala 282 a Bulharská 65, standardní
byty, se budou pronajímat na dobu neurčitou
na základě výběrového řízení, kde se bude
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň
délka prvního platebního období nájemného.
U bytu V. Nezvala 282 délka prvního platebního období nájemného minimálně 12 měsíců.
U bytu Bulharská 65 délka prvního platebního období nájemného minimálně 6 měsíců.
Bude se posuzovat výše měsíčního nájemného. V případě rovnosti nabídek se bude posuzovat i délka prvního platebního období
nájemného.
Žádosti je možné podat do 9. 1. 2015 do 12.00
hod. Veřejné otvírání obálek 12. 1. 2015 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Tiskopisy na pronájmy těchto bytů jsou k dispozici na internetových stránkách, v inforecepci a na odboru rozvoje a majetku města
MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na odboru rozvoje a majetku města MěÚ, čís. dveří 409, tel.
499 803 282.
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Čerpání finančních
příspěvků na kulturu, sport
i ostatní z rozpočtu města
pro rok 2015
Na základě novely zákona č. 250/2000
Sb., o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, která je v současné době projednávána Parlamentem ČR, dojde velmi
pravděpodobně ke změně pravidel o poskytování a čerpání finančních příspěvků
z rozpočtu města Trutnova. O změnách,
které z novely zákona vyplynou, vás budeme včas informovat. Sledujte webové
stránky města a informace v lednových
Radničních listech.
Zuzana Trösterová
finanční odbor

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

V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto prostor
sloužících podnikání

Minimální měsíční nájemné: 3 197 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
6. 1. 2015 v 8.30 hod. přímo na místě.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově
ze dne 1. 12. 2014 zveřejňujeme záměr města
pronajmout prostory sloužící podnikání:
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Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 73
(budova ZUŠ)
/objekt na st. p. č. 161 v k. ú. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o prostory sloužící podnikání umístěné v suterénu budovy ZUŠ o celkové výměře
184,51 m2 (3 prodejny o celkové výměře 76,84
m2, 1 kancelář 13,78 m2, 4 chodby o celkové výměře 41,01 m2, 1 dílna 17,98 m2, 1 sklad 12,00
m2, 1 šatna 13,23 m2, 3 soc. zařízení o celkové
výměře 9,67 m2).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu určitou 5 let. Pokud nájemce provede na vlastní náklady úpravy prostor k požadovanému
způsobu využití, nebude v případě ukončení
nájemní smlouvy zhodnocení 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: 9. 1. 2015 do 12.00
hod.
Veřejné otevírání obálek: 12. 1. 2015 v 8.00
hod., malý sál MÚ Trutnov
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je složení kauce ve výši 30 000 Kč na účet města vedený
u Komerční banky, č. účtu 6015-124601/0100,
variabilní symbol 3620584, konstantní symbol
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno
a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího podnikání žadatel musí doložit doklad o složené
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena. Kauce nebude
úročena. V případě odstoupení od uzavření
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá
kauce ve prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti
uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo
výpis z obchodního rejstříku. (Součástí nájemní
smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo
výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační recepci MÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp.
na odboru rozvoje a majetku města MÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270). Cenová
nabídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou
hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovanské nám.
čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: PRONÁJEM
PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ, Trutnov
– Krakonošovo nám. 73 - (184,51 m2), „NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost
dávat písemné připomínky a námitky, nejpozději však do doby možnosti podání žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. Žadatel, který
podá svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit
se otvírání obálek v termínu výše uvedeném.
Na pronájem prostorů sloužících podnikání
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje
právo odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Přijímáme návrhy na udělení Kulturní ceny
města a Sportovních cen města za rok 2014
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 2014
nebo městu přinášejí trvalé hodnoty v oblasti
umění, zájmové umělecké činnosti, případně
v dalších kulturně-společenských aktivitách.
Kulturní cenu může získat jednotlivec nebo
kolektiv, cena může být udělena rovněž in
memoriam.
Návrh na udělení kulturní ceny může podat
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je
ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu nebo na území města Trutnova vlastní
nemovitost, nebo právnická osoba se sídlem
ve městě Trutnově.

jména těch sportovců, sportovních kolektivů,
trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se v roce
2014 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu
a tělovýchovy se záměrem trvale podporovat
sportovní dění ve městě.
Návrh na udělení sportovní ceny může podat
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je
ve městě Trutnově hlášena k trvalému 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 stanovení přínosu pro město,
– jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Návrhy je možno podat písemně do 31. 1.
2015 na podatelnu MěÚ v Trutnově.
Statut kulturní ceny města Trutnova a Statut
sportovních cen města Trutnova najdete v plném znění na: http://www.trutnov.cz/mestotrutnov/rady-statuty-zasady
-rl-

Příznivci sportu mohou písemně oznámit

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
– jméno a bydliště kandidáta,
– sportovní oblast,
– konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení přínosu pro město,
– jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Zprávy z města
Tříkrálová sbírka 2015
Po adventní a vánoční době přichází svátek Tří králů a s ním i tradiční celostátní
Tříkrálová sbírka. Oblastní charita Trutnov
se též připojuje a tuto sbírku uskuteční
ve dnech 2. 1. až 11. 1. 2015. Po úvodním
symbolickém obřadu žehnání koledníků,
který proběhne 2. 1. 2015 v 16.00 hodin
v trutnovském kostele Narození Panny
Marie, vyjdou koledníci do ulic, škol, institucí a vašich domovů. Za malý příspěvek
do zapečetěné pokladničky vás odmění
drobnou pozorností a požehnáním vašemu domu nápisem K+M+B 2015. Výtěžek
Tříkrálové sbírky 2015 bude použit na národní i zahraniční humanitární pomoc.
Část výtěžku zůstane Oblastní charitě
Trutnov. První část bude použita na obnovení a modernizaci půjčovny zdravotních
pomůcek. Za vybrané finanční prostředky
budou nakoupeny například mechanické vozíky, polohovací lůžka, oxygenátory
a další pomůcky pro nemocné. Druhá část
výtěžku bude použita na podporu Cent-
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ra dobrovolníků a na realizaci dvou dobrovolnických projektů. Projekt Michaela
pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům. Projekt Štěpán pomáhá
dětem, mládeži a rodinám v jejich volném
čase.
Tříkrálovou sbírku opět podpoří svým vystoupením pěvecký sbor Chorea Corcontica. Koncert pro Tříkrálovou sbírku se
uskuteční v neděli 4. 1. 2015 od 16.00 hodin v trutnovském kostele Narození Panny
Marie. Všichni jste srdečně zváni.
Díky finančním prostředkům získaným
z Tříkrálové sbírky 2014, jejíž výtěžek byl
rekordních 123 419,- Kč, bylo možné zachovat plně rozsah a kvalitu služeb poskytovaných pečovatelskou službou Oblastní
charity Trutnov a podpořit dobrovolnické
aktivity.
Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem
zapojíte a přispějete k úspěšnému uskutečnění této sbírky, patří velký dík a uznání.
Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky
Martina Vágner Dostálová, tel. 737 333 665,
www.trutnov.charita.cz

Trutnovští diabetici
bilancovali
Blíží se závěr roku, který územní organizace
Trutnov Svazu diabetiků ČR může hodnotit jako
úspěšný. O naší činnosti a pořádaných akcích
jsme průběžně informovali čtenáře Radničních
listů a tímto bychom chtěli poděkovat redakční
radě za zveřejňování našich příspěvků. Kromě
seznámení trutnovské veřejnosti s naší činností
se na našich akcích podařilo zajistit i účast příznivců naší organizace. Zájem o činnost organizace se projevil mimo jiné i na listopadové členské schůzi, která se konala za účasti 88 % našich
členů a řady hostů.
Největší zájem byl o krátkodobé výlety, na kterých jsme navštívili Náchod, Jeleniu Góru a Českou Skalici. Poslední výlet se uskutečnil 12. 12.
do Police nad Metují, kde jsme navštívili expozici stavebnice Merkur. Byli jsme příjemně
překvapeni, jaké krásné a složité věci se z této
oblíbené hračky dají vyrobit a jak i v současné
době přispívá k rozvíjení technické zručnosti
naší mládeže.
Jako v minulých letech jsme i letos zorganizovali ve spolupráci s nemocnicí Trutnov a městem
Trutnov měření glykémie pro veřejnost. Zájem
byl tradičně velký, bylo změřeno 257 zájemců.
Pokud bylo potřeba, poskytla odbornou radu
sestřička z diabetologické poradny trutnovské
nemocnice.
Velký zájem byl o pravidelné cvičení, které se
konalo každé pondělí v Sokolovně. Jako v minulosti již mnohokrát, musíme znovu poděkovat našim cvičitelkám Věře Libnarové a Daně
Novákové, které se vedení cvičení s neutuchající
energií stále věnují.
Nejnáročnější a současně nejúspěšnější akcí
byl rekondiční pobyt v hotelu Koliba ve Vrbně
pod Pradědem. Uskutečnil se na přelomu září
a října. Poznali jsme nádhernou přírodu Jeseníků a řadu přírodních a místních zajímavostí.
Navštívili jsme lázně Karlova Studánka a Jeseník, Vrbno pod Pradědem, přečerpávací elektrárnu Dlouhé Stráně, zámek a historickou papírnu ve Velkých Losinách. Podnikli jsme výlety
na Praděd, do jeskyně na Špičáku, na Zlatorudné mlýny u Zlatých hor, na Rejvíz. Projeli jsme
se historickou úzkokolejkou z Osoblahy do Třemešné ve Slezsku. Na přednášce jsme se seznámili s činností Horské služby v Jeseníkách. Uspořádali jsme dva taneční večery s živou hudbou.
Každé ráno jsme začínali rozcvičkou. Celkem se
rekondičního pobytu zúčastnilo 54 osob, z toho
27 diabetiků a 27 členů doprovodu. Protože se
pobyt ve Vrbně účastníkům líbil, uskuteční se
i v roce 2015.
Že si činnosti naší územní organizace váží i naše
ústředí, dokládá to, že na slavnostním zasedání výboru Svazu diabetiků ČR k Mezinárodnímu dni diabetu, které se konalo v 12. 11. 2014
v Brožíkově síni na Staroměstské radnici v Praze, bylo jednateli naší organizace Ing. Jindřichu
Podlipnému předáno nejvyšší vyznamenání
udělované Svazem diabetiků České republiky
„Plaketa Jiřího Syllaby“. Velmi si vážíme tohoto ocenění, které nás zavazuje k další činnosti
ve prospěch diabetiků.
Jsme si vědomi toho, že k těmto výsledkům
přispěli i naši sponzoři a další příznivci, kteří
podporují naši činnost. Chceme jim za podporu
poděkovat a věříme, že svoji přízeň nám budou
věnovat i nadále.
Na závěr bychom chtěli popřát všem diabetikům, členům i příznivcům naší organizace šťastné prožití svátků vánočních a hlavně hodně
zdraví do nadcházejícího roku 2015.
Výbor územní organizace Trutnov
Svazu diabetiků ČR

Máme podnikavou mládež!
V pátek 12. prosince se konal na Základní škole, Trutnov, Komenského 399, první
workshop účastníků projektu OP VK „Studentské minipodniky Severovýchod“, reg. č.
CZ.1.07/1.1.00/54.0017. Setkání se zúčastnili
žáci a učitelé z naší školy, studenti a pedagogové z partnerské Obchodní akademie
Janské Lázně i další zástupci zapojených škol
z Pardubic a Stráže pod Ralskem. Pozvání
k dopolední besedě přijali i zkušení a úspěšní podnikatelé z Trutnovska Ing. Rudolf Kasper (Kasper Kovo, s. r. o.), Ing. Jan Kranát
(Autostyl, a. s.) a Pavel Bárta (BP Lumen).
Jednalo se o první setkání fiktivně podnikajících žáků i jejich mentorů, na programu byly
tedy seznamovací aktivity, prezentace dosavadních pokroků jednotlivých minipodniků,
sdílení zkušeností a již výše zmíněná beseda
s trojicí regionálních podnikatelů.
Celý projekt vznikl na základě potřeby rozvíjet ducha podnikavosti již mezi žáky základních škol, nikoli až na školách středních,
jak tomu bylo doposud. Cílem projektu je vy-

tvoření a provoz studentských minipodniků
ve formě kroužků, čímž si žáci osvojí podnikatelské dovednosti, ekonomické uvažování
a ekologické cítění. Žáci zakládají firmy podle svých zájmů, navazují spolupráci s podniky v regionu, v průběhu roku se účastní zajímavých exkurzí, stáží a workshopů. Během
práce „v kanceláři“ se zabývají plněním konkrétních úkolů, nakupováním, prodejem, učí
se komunikovat mezi sebou i s jinými subjekty. Generují nikoliv zisk, ale zkušenosti.
Podporu v podnikatelských dovednostech
získávají i pedagogové naší školy, například
již absolvovanými kurzy marketingu a řízení
firmy.
Projekt byl zahájen k 1. 9. 2014, ukončen
bude 31. 7. 2015. Kromě prezentačních
a soutěžních aktivit proběhne i závěrečná
konference, kde dojde k vzájemnému předání poznatků a zkušeností. Očekáváme, že
tyto zkušenosti a znalosti z provozu minipodniků obohatí žáky a učitele zapojených
škol a budou využity i v následujících letech.

Projekt Známe Trutnov, Trutnov zná nás

Známe svoje město? Tuto otázku si položili učitelé a žáci v poříčské základní škole. Vždyť to
nejzajímavější a nejdůležitější na nás čeká hned
za rohem. A že v Trutnově je co objevovat!
Každá třída od prvňáků po deváťáky si vybrala jednu trutnovskou organizaci. Žáci si o ní
zjistili dostupné informace a navázali s ní
spojení. Stali se tak partnery a začali se vzájemně navštěvovat. Do školy za dětmi přišli
skauti i policisté a pak už se třídy připravovaly
na exkurzi. A protože se na návštěvu nechodí
s prázdnou, připravila si každá třída pro svého
partnera něco o sobě, o škole, nějaký dárek.
Tak se žáci podívali na záchranku, do elektrárny, do knihovny, na policii, ale i do Oranžové-

ho domu, probační a mediační služby a státního archivu, skamarádili se s trutnovskými
skauty a jako správní „Poříčáci“ navštívili společnost Farmers a farmářské trhy.
Zážitků bylo tolik, že bylo potřeba se o ně
podělit s ostatními spolužáky. Žáci si vyzdobili
třídy fotkami z exkurzí, vytvořili prezentace
o svých aktivitách a někteří zahráli i divadlo
o tom, co viděli.
Děti se tak seznámily se zážitky spolužáků
a zjistily, kolik zajímavého na ně v Trutnově
čeká. Viděly a naučily se toho mnoho, ale protože je stále co objevovat, už se těší na další
poznávání nejen Trutnova.
RNDr. Eva Rusová

Další úspěch instalatérů
SOŠ a SOU Trutnov
v celorepublikovém finále!
Naši žáci opět prokázali výtečné znalosti v soutěži žáků SOŠ a SOU, obor instalatér, v celorepublikovém finále, které se uskutečnilo ve dnech
20. a 21. listopadu 2014 v Kongresovém centru
v Praze. Zde bojovalo celkem 6 středních škol
z Pardubic, Děčína, Kroměříže, Vyškova, Humpolce a Trutnova.
Náročná soutěž se skládala z teoretické a praktické části. Soutěžící instalovali podle výkresové
dokumentace kanalizační potrubí, závěsné WC,
umyvadlo a systém ústředního vytápění. Dále
sestavovali rozvody studené a teplé vody, připojení plynového kotle a podlahového vytápění.
Naši žáci 3. ročníku Vincent Mitaš a Roman Michalič prokázali vynikající znalosti a dovednosti
a obsadili perfektní 2. místo!
Za vzornou reprezentaci naší školy jim děkujeme!

Mikulášská nadílka na
dětském oddělení nemocnice
Odpoledne 5. 12. poctila naše oddělení návštěvou Mikulášova družina ze soukromé mateřské
školy Meluzínek. Děti, které se sešly v herně
našeho oddělení, si statečně písničkou či básničkou zasloužily svůj dárek. A protože andělé,
čerti i Mikuláš všechno vědí, a co nevědí, to si
rychle zjistí, byl každý dáreček se jménem dítěte vkusně vybrán tak, aby odpovídal věku majitele. Dárky děti velmi potěšily a dokonce našly
odvahu popovídat si s trochu cizokrajným čertíkem, který k nám přišel na návštěvu z daleké země a mluvil jenom anglicky. S Mikulášem
a jeho doprovodem se děti rozloučily malinkou
pozorností, kterou pro ně vyrobily.
Za návštěvu děkují a slibují, že celý rok určitě
nebudou zlobit, děti a učitelky ze školy při nemocnici a zaměstnanci dětského oddělení.
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15. PROJEKTOVÁ FÁZE „JuPhiWürzburg“

Ve dnech 27. 10. – 3. 11. 2014 jsme se jako
zástupci Základní umělecké školy Trutnov zúčastnili týdenního pobytu v německém partnerském městě Würzburg, v němž se každoročně koná soustředění orchestru Junge
Philharmonie. Orchestr se pod vedením
Hermanna Freibotta schází na týden pouze
dvakrát do roka (podzim, jaro) a skládá se
z hudebníků ze zahraničních partnerských
měst a celého Německa. Kurz se soustřeďuje
na nacvičení několika skladeb, které jsou nakonec zahrány na závěrečném koncertu, jenž
celý týden korunuje.
Ubytováni jsme byli spolu s ostatními v Jugendherberge a kromě nemilosrdného každodenního hraní jsme si našli také pár chvil

na prozkoumání města a navštívení tamějších památek.
Hraní v orchestru obohatilo naše zkušenosti
(především díky jeho velikosti), ale poznali jsme také nové přátele, odlišnou kulturu
a rozvinuli jsme svoji německou slovní zásobu. Neuvěřitelným zážitkem byl, podle našeho názoru, velmi úspěšný závěrečný koncert,
z něhož byli nadšení jak posluchači, tak účinkující, kteří už nás srdečně zvali na další setkání Junge Philharmonie v příštím roce.
Děkujeme mnohokrát našemu městu Trutnov
za finanční podporu a Základní umělecké
škole Trutnov, která výjezd zprostředkovala.
Jana Brusová a Lukáš Červený,
žáci ZUŠ Trutnov

TANEČNÍ pro manželské
páry a přátelské dvojice
Taneční kurz pro začínající a pokročilé bude
probíhat vždy v pátek od 17 hod. pro začínající páry, pro pokročilé od 19 hod., v neděli pouze od 19 hod. Začínáme 9. 1. 2015
v tanečním sále Lhota u Trutnova (Poříčí).
Kurz zahrnuje 10 lekcí po 2 hodinách, kurzovné 1300 Kč za osobu se vybírá při nástupu. Provázet vás budou manželé Elschekovi. Rezervujte si místa již nyní na telefonu
608 224 900.

Další setkání se
slovenskými kamarády
Žáci Mateřské školy, Základní školy a Praktické školy, Trutnov se už nyní těší na další setkání s kamarády z družební školy – Speciální
základní školy ze Senice. Přijedou za námi
do Trutnova na podzim roku 2015 a bude
pro ně připraven bohatý a pestrý program.
Prohlédnou si trutnovská památná místa
a významné budovy, vyrazí na Sněžku a také
je čeká celodenní výlet do ZOO Dvůr Králové
nad Labem.
Markéta Flečková, DiS.

Foto: Milan Lhoták

Naši žáci na návštěvě Bratislavy 6. 11. 2014.

Pohledy do minulosti

Trutnov v 19. století
Napoleonské války v letech 1808 až 1810 mimořádně zatěžovaly rakouskou monarchii. Státní
pokladna se marnotratně vyprazdňovala, když
se 10. ledna 1808 císař potřetí ženil. Palác Apollo byl otevřen pro deset tisíc tančících osob. Výbava tady byla luxusní, jen jídelní stříbro stálo
600 tis. zlatých. Vstupné na otevření bylo 25
zlatých, na pozdější akce 10 zlatých. Peníze si
vláda opatřovala častým zadlužováním a podle hesla „vem kde vem“. Situace se zhoršila
především po bitvě u Wagramu v roce 1809,
která postihla Rakousko nejen vojenskou prohrou, ale i povinností značné válečné úhrady.
Finanční pohromě Rakouska měla tenkrát zabránit i státní konfiskace zlata a stříbra. Podle
vládního příkazu musely být všechny cennosti
z kostelů předány mincovnímu úřadu.
Toto opatření postihlo tenkrát i trutnovské
ostrostřelce, kteří museli vydat všechny svou
činností dosud získané cennosti. Stranou tohoto postihu nemohla zůstat ani církev – její
majetek rušením kostelů a klášterů a prodejem jejich cenností už omezila vláda Josefa II.
Veškeré bohoslužebné náčiní – kalichy, kříže,
monstrance ze zlata a stříbra – musela vydat
státu. Trutnovský děkanský kostel sice tenkrát
podržel velkou monstranci, ale jen díky tomu,
že ji vykoupili zbožní farníci a věnovali zpětně
kostelu. Tímto rekvizičním opatřením rakouského státu byly kromě Trutnova postiženy
i jeho okolní obce, jak svědčí písemné seznamy
zabraných zlatých a stříbrných předmětů z kostelů v Bernarticích, Zlaté Olešnici a v Horním
Starém Městě.
Život obyvatel Trutnova v roce 1810 poznamenaly i jiné veřejné události. 3. ledna byli
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z josefovské pevnosti odvedeni trutnovští
ostrostřelci, kteří tu dobrovolně vykonávali
strážní službu. Byli poté soustředěni na trutnovském náměstí, kde k nim promluvil s pochvalným děkovným projevem velitel hrabě
Deyn. Po odevzdání vybavení – pušek a zvláštní výstroje – byli propuštěni do svých domovů.
V těchto nejistých dobách byli trutnovští ostrostřelci znovu využiti. Bezpečnost ve městě
klesala a dva dosavadní městští strážníci nestačili na udržení pořádku. Byl povolán třetí. Ostrostřelci byli v roce 1810 využiti i mimo město.
Na Kolínsku tenkrát řádila zločinecká tlupa –
měli pomoci při jejím vyslídění a zneškodnění. Při prováděných raziích byli tito zločinci
i s nakradenou kořistí pochytáni. V lesích byly
tenkrát objeveny i jejich úkryty s naloupenými
věcmi. Údajně tu byly nalezeny i kostní části
lidských těl.
Životy našich trutnovských předků ztěžovaly
i přírodní pohromy, proti nimž byli bezmocní.
24. 5. 1810 při děsivé průtrži mračen nad Sněžkou se odtud voda živelně hnala trutnovskou
krajinou. Způsobila poškození nebo stržení
všech úpských mostů, poškození domů, zatopení sklepů. Zaplavila některá místa tak vysoko, že tomu nebylo pamětníka.
Problémy mělo tenkrát i trutnovské lesnictví.
Dřevo v této době ještě stále sloužilo nejen při
řemeslné výrobě, ke stavění obydlí, ale hodně
i k topení, a to kácením i celých stromků a stromů. V roce 1810 si na to stěžuje magistrátu lesní správce František Lokvenc. Poškozování lesů
uvedeným způsobem bylo asi nutné, k vytápění se ještě uhlí běžně neužívalo.
Antonín Just

Zichronchem
livracha – k památce
trutnovských Židů
Proslov Prof. Martina Prudkého, donedávna
prorektora Karlovy univerzity v Praze, který
pronesl dne 9. listopadu 2014 u památníku
zničené synagogy v Trutnově k výročí tzv. Říšského pogromu.
Vážené dámy, vážení pánové,
shromáždili jsme se v tuto chvíli na tomto
místě, abychom si připomenuli památku těch
(nebo lépe snad: abychom dali výraz živé památce těch), kdo v tomto městě ještě docela nedávno, přede dvěma generacemi, žili,
sdíleli starosti a radosti života této městské
komunity a tvořili součást života naší země.
Shromáždili jsme se v tuto chvíli na tomto
místě, abychom připomenuli a uctili památku trutnovských Židů. Jejich synagoga,
tehdejší dominanta města, byla 10. listopadu 1938 vydrancována a zpustošena, vypálena a následně zcela zničena (dnes v noci
to bude 76 let). Jak víte, zde stála; a tento
skromný památník to připomíná.
Nepochybně také víte, že tato hrůzná událost nebyla náhodným a ojedinělým incidentem, nýbrž že byla součástí dlouho chystané
akce para vojenských jednotek SA a nacistických aktivistů, kteří v odpověď na štvavý
projev ministra propagandy Josepha Goebbelse okamžitě, během několika hodin,
po celém území Německa, koordinovaně
napadli a vydrancovali židovské obchody,
synagogy, školy, hřbitovy. Podle současného stavu bádání byla trutnovská synagoga jednou z více než čtrnácti set synagog,
modliteben, škol a dalších budov židovských
obcí, které byly tu noc zničeny. Tato událost
se příznačně nazývá „říšským pogromem“,
„říšskou křišťálovou nocí“ (Reichspogrom…
Reichskristallnacht). Při všem využití davové
spontaneity, davového vandalismu a násilí
se jednalo o veřejnou, celostátní akci, která
byla podnícena vrcholnými představiteli stápokračování >>
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tu a provedena dobře organizovanými stranickými bojůvkami s přičiněním nadšených
stoupenců nacistického režimu.
Zajisté také víte, že nezůstalo jen u znesvěcení a zničení synagog, obchodů, škol, podniků, nešlo jen o majetek. Útok mířil na židovské spoluobčany; šlo o brutální násilí
vůči člověku, proti skupině lidí jejich bezpečí, jejich životům ... Nepřátelství vůči Židům,
jejich postupné vyčleňování a diskriminace
probíhalo v nacistickém Německu již několik let a stupňovalo se. „Říšský pogrom“
však byl zlomem, který otevřel přímou cestu k systematickému pronásledování a vyhlazování Židů v „Třetí říši“. Bezprostředně
po nočních útocích na židovské majetky
proběhla brzy ráno 10. listopadu vlna zatýkání, při níž bylo do koncentračních táborů
deportováno přes 30 000 Židů. Tato vlna zasáhla týž den také Židy v Trutnově.
Brutalitu a ohavnost událostí, jejichž dějištěm se v roce 1938 stalo i toto město, dosvědčil nedávno jeden ze zdejších pamětníků v krátké vzpomínce, jež byla o loňském
výročí zveřejněna v Trutnovinkách. Tento
pamětník po 75 letech poprvé veřejně,
ovšem raději anonymně! zavzpomínal
na to, jak se jako malý chlapec stal očitým
svědkem vypálení zdejší synagogy. Přitom
se zmínil také o ohavném znesvěcení židovského hřbitova, při němž byl dokonce jeden
z nedávno zesnulých Židů vytažen z hrobu
a oběšen na nedaleké lucerně, kde pak visel
několik dnů. Na tyto hrůzy nesmíme zapomínat. Přesněji řečeno na oběti těchto hrůz
nesmíme zapomínat. Je třeba o nich vědět
a připomínat si je. Jejich památka je vykřičníkem pro naši současnost.
Když jsem se dozvěděl, že bych měl dnes
promluvit na tomto místě, pokusil jsem se
zjistit nějaké podrobnosti o situaci židovské
obce v tomto městě ve 30. letech, o jejích
představitelích, o konkrétních osobách.
Pěstovat něčí památku nelze anonymně
nebo jen kolektivně. Běží vždy o životy
konkrétních lidí, tehdy jejich, jako i dnes
našich. Právě pro židovskou tradici, pro
židovský přístup k lidskému životu je toto
velice důležité. Každý člověk má svou tvář
a své jméno. Před lidmi i před Bohem. Dovolte mi to vysvětlit malou osobní vzpomínkou. Před necelými 25 lety jsme na škole,
kde působím, měli mimořádnou návštěvu.
Do našeho města přijel z Holandska rabín
a univerzitní profesor Yehuda Aschkenazy, zichrónó livráchá („jeho památka budiž požehnána“). Tento mimořádně učený
a moudrý muž pocházel z mnohageneračního rabínského rodu, který působil po celé
Evropě; jeho otec působil před válkou jako
rabín v Mariánských Lázních. Tam Yehuda
Aschkenazy vyrůstal; tam pak také celou
rodinu zastihlo nacistické pronásledování.
Yehuda jako mladý chlapec před transportem utekl. Po několika letech skrývání
však byl nakonec zatčen, týrán a poslán
do Osvětimi. Přežil! A svůj produktivní život pak věnoval nejen obnově židovských
komunit, ale velmi výrazně také tomu, aby
mladé křesťanské Evropany (studenty) učil
vnímat Židy a židovskou tradici autenticky:
nepěstovat předsudky, karikatury, apologetické obrazy nepřítele. Proto také přednášel na univerzitách teologům, budoucím
kněžím a farářům, a učil je porozumět
židovství zevnitř. Když tento vzácný host
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přednášel našim studentům, měl přitom
jedno zvláštní přání – prý, k dobrému rozhovoru, k autentickému lidskému setkání
„tváří v tvář“ patří, že nemůže být anonymní; proto prý, jestli bychom byli tak hodní,
a sepsali mu na papír svá jména; aby věděl,
aby si mohl připomenout, s kým se osobně
v oné přeplněné posluchárně setkal, s kým
mluvil, s kým se sdílel. To byla velmi dobrá
lekce, velmi dobré setkání s moudrým rabínem!
Setkání, sdílení nemůže být anonymní. Ani
pamatování, tedy pěstování autentické památky těch, s nimiž se už nemůžeme setkat
„tváří v tvář“ nemůže být anonymní. Proto
jsou například v interiéru Pinkasovy synagogy v Praze na zdech napsána jména obětí
šoa. Pokud možno všechna! Každý člověk
má své jméno a každému náleží „památka
jeho jména“. Připomínání jejich jména je
svým způsobem setkání.
My zde dnes nemůžeme dát zaznít jménům všech osob, které patří k obětem šoa
z tohoto města. A to nejen z důvodů technických či časových, ale zásadních, takový
soupis všech jmen nemáme. Můžeme si však
konkrétně připomenout alespoň některá
jména zástupně; aspoň některá.
Například, zdejší židovská obec měla ve 20.
století tři vynikající rabíny: ještě za Rakouska, pak během první světové války, a pak
ještě více než desetiletí v éře „První republiky“ zde jako rabín působil Jakob BADER;
v roce 1930 na jeho místo nastoupil Dr. Peter FREUND; toho pak v roce 1937 vystřídal
Dr. Leiser ENGELSTEIN, ten se pak již ve 2.
roce svého působení zde musel stát svědkem
brutálního konce života své komunity. Předsedou ŽNO byl v 30. letech Oskar RIX, jeho
zástupcem Dr. Fritz HORETZKY. Vrchním
kantorem byl Jakob ROWINSKY. Ze jmen význačných i běžných členů obce, jak nám jsou
z pramenů dostupná, jsem pro jmenovitou
připomínku vybral jen symbolické dvanáctero – podle počtu kanonické úplnosti dítek
Izraele, lidu Hospodinova: Dr. Julius GANS,
praktický lékař a majitel sanatoria – význačný občan města, který v roce 1937 kandidoval do městské rady za levicově liberální Německou demokratickou stranu – v roce 1942
deportován do Terezína, o rok později pak
z Terezína do Osvětimi. Paní Marianne PICK,
rozená HELLER (1942 Terezín, 1944 Osvětim). Pan Markus LEDERER, člen představenstva náboženské obce (Terezín). Paní Helly
HERMANN, rozená KATZ (1942 Terezín, 1944
Osvětim). Lékař MUDr. Julius KOHN a jeho
žena Leopoldine KOHN (oba 1942 Terezín,
1943 Osvětim). Pan Josef SCHLESINGER
a jeho žena Else SCHLESINGER (oba 9. 12.
1942 Terezín a v roce 1943 Osvětim).
Jako poslední čtyři jména si připomeňme
společně rodinu Nettlových; společně museli do transportu – 9. prosince 1942 byli
společně odvezeni do Terezína, odkud pak
byli opět společně o rok později deportováni do Osvětimi. Pamatujme na ně; jejich
jména jsou: pan Rudolf NETTL, paní Gertrud
NETTL, Wilhelm NETTL, Georg NETTL. Jedná
se o jednu z pěti rodin Nettlových, které tou
dobou k trutnovské obci patřily.
Jiný člen rodiny, pan Erich NETTL, který
bydlel nedaleko odsud ve Vodní ulici (Wassergasse) č. 14, po všech útrapách nakonec
přežil internaci v KZ Sachsenhausen, po válce emigroval do Palestiny a nakonec se

usadil ve Skotsku. V roce 1988 vyjádřil své
vzpomínky na události, které si dnes připomínáme, takto: „Při obsazení města (8. října
1938) mi Wehrmacht nasadil do bytu 6 vojáků, aby mne chránili … Téměř všichni Židé
opustili Trutnov už předtím, dříve než Hitler
přišel do města. Zůstalo tu jen pár lidí, kteří
byli buď staří, nebo věřili, že bude možné
žít i v Třetí říši, zejména když člověk nemá
žádný vroubek. Do židovských bytů tehdy
přišli policisté a varovali nás, že jako Židé
musíme dodržovat nová pravidla. Nebylo
nám třeba dovoleno používat hitlerovský
pozdrav nebo na něj odpovídat; byli jsme
jako psanci, bez jakýchkoli práv, zasvěceni
pro smrt. Den poté, co byl vypálen Templ,
byli všichni židovští muži, kteří byli schopni
aspoň trochu chodit, pozatýkáni a zavřeni
do vězení; mezi nimi byli mimo jiné: Schiff,
Kohl, Singer, Schwarz, Nettl, Paul, Block.
Navečer se před vězením srotili lidé a tloukli na vrata, toužili po židovské krvi ...“2 Tolik
Erich Nettl, někdejší Trutnovák, ve vzpomínce na rok 1938.
Těch několik jmen, co zde zaznělo, nám zástupně připomnělo celou zdejší židovskou
obec. Tato komunita měla v třicátých letech
několik set členů a vyznačovala se pestrým
a bohatým životem, měla řadu spolkových,
kulturních, osvětových a charitativních aktivit. Její členové byli pro celé město a jeho
hospodářský, společenský, politický život
hodně důležitou složkou. Podle židovské
tradice bych měl u každého jména, které
zde dnes beru do úst, hned ještě vyslovit
formuli zichrónó livráchá („jeho/její památka budiž požehnána“). Tak se o zesnulých
sluší mluvit zichrónó livráchá. Je to velmi
případný, výmluvný, dobrý projev úcty. Ta
formule je vlastně dvojznačná, lze jí rozumět dvojím způsobem: buď ve smyslu, ať
je památka onoho zesnulého/oné zesnulé požehnána; nechť je jeho/jejímu jménu
vzdána čest a úcta! – nebo ve smyslu, ať je
památka onoho zesnulého/oné zesnulé pro
nás požehnáním; …nechť mezi námi působí
k dobrému ... zichrónó livráchá může znamenat obojí. Myslím, že to ani není „buď
– anebo“, nýbrž „tak i tak“ platí obojí …
a hodí se obojí.
Připomínáme-li si památku něčí osoby, máme-li v úctě na paměti něčí jméno, pak přece
běží o vzájemný vztah. To, že životy našich
předchůdců, zejména tragických obětí, nejsou zapomenuty, je dobré a správné nejen
pro ně, ale především pro nás, pro pozůstalé
a dědice, jakkoli složitou či nepřímou k nim
po lidsku máme vazbu. A ještě jeden aspekt
této tradiční židovské formule mi dovolte
na závěr uvést. Ono zichrónó livráchá se netýká jen vztahu mezi lidmi; mluvíme o „požehnání“, tedy o dobrotě od Boha, o přízni
shůry, která do našich životů vstupuje jako
dar a proměňuje nás k dobrému.
Nechť je památka oněch jmenovaných
(i těch dnes zde jmenovitě neuvedených,
ale vzpomínaných) požehnána; ano, nechť
je památka jejich jména v tomto smyslu
také nám a tomuto městu požehnáním ...

Rudolf Mathias Wlaschek, Jüdisches Leben in TrautenauNordostböhmen: ein historischer Rückblick (Veröffentlichungen
der Forschungsstelle Ostmitteleuropa an
der Universität Dortmund, Reihe B, Bd. 44),
Dortmund 1991, s. 44.
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Středisko volného času, Trutnov
informuje
HO TER-MIX
Horolezecký oddíl TER-MIX vznikl v roce
2008. Jeho základní myšlenkou je přivést
děti a mládež k pohybu a pobytu ve volné
přírodě a k překonávání přirozených překážek, které skály a hory představují. Nezanedbatelným je i vytváření vztahu k přírodě,
překonávání sebe sama a budování přátelství („Přátelství na laně“).
Na začátku tohoto školního roku se do horolezeckého oddílu přihlásilo celkem 60 dětí,
které jsou rozděleny do tří skupin. Nejmladší
skupina, děti do 8 let, má své tréninky na lezecké stěně Na Nivách. Dvě skupiny starších
dětí trénují na stěně ZŠ Komenského. Mimo
pravidelné tréninky plánujeme pro stávající
členy oddílu výlety s lezením do skal (Čížkovy kameny a Adršpach) a také zimní expedice do Krkonoš. Doufáme, že se podaří
jmenované akce uskutečnit a zapojit do nich
většinu dětí.

PF 2015

k všeobecnému rozvoji fyzické kondice, ale
také odvahy a odpovědnosti. Mimo to buduje také osobní vztah mezi lezcem a jističem
založený na vzájemné důvěře.
Video našich lezců ze soustředění z Adršpachu najdete na: www.goo.gl/O8Yk0W

Krásné vánoce a úspěšný nový rok

Workshop mažoretek
Vánoční lezení
Nejstarší a nejzkušenější členové horolezeckého oddílu TER-MIX se 22. 12. 2014 sešli
na lezecké stěně Na Nivách. Zhodnotili zde
svou činnost, plány do budoucna a společně ukončili rok 2014. Kromě občerstvení
proběhly různé hry a soutěže na lezecké
stěně.

O víkendu 21. – 23. 11. 2014 k nám zavítala
skupina 34 mažoretek se svými trenérkami.
Účastnicemi byly členky tanečního oboru MDK
(Młodzieżowy dom kultury) z polského města
Świdnica. V sobotu, kdy probíhala hlavní část

Vystoupení na plese
Lezení na stěně a na skalách je pro děti
a mládež velmi lákavou aktivitou, která je
pro ně často na rozhraní sportu a životního stylu. Dává jim možnost zažít pocit nebezpečí, které se snaží překonat. Přitom se
však, díky jištění, jedná o nebezpečí pouze
pocitové pro lezce, který stojí na malých stupech v desetimetrové výšce. Lezení je založeno na přirozeném pohybu, který přispívá

V sobotu 29. 11. 2014 se v SCT UFFO konal Reprezentační ples společnosti TYCO ELECTRONICS EC TRUTNOV s.r.o. Na této významné
společenské akci se představily i taneční soubory ze SVČ Trutnov. Své choreografie zde
předvedly mažoretky SARRA I., Rodeo II.,
Trojlístek a Ice Dancers – junioři.
Všem členům a trenérům uvedených souborů
moc děkujeme za skvělou reprezentaci SVČ
Trutnov.

Urþeno dČtem od 7 do 10 let.
h
Úþastníci prožijí prázdniny plné pravČkých
á potkáme
her a soutČží. Cestou do pravČku možná
poslední dinosaury a první lidi.

Místo: StĜedisko volného þasu, Trutnov
ov
Provoz: dennČ od 8.00 hod., ukonþení þinnosti
vždy v 16.00 hod.

Cena: 1100,- Kþ
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208, e-mail: sarka@svctrutnov.cz
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programu, byl počet mažoretek posílen ještě o naše děvčata. Ve velkém sále Národního
domu se jich najednou sešlo více jak 60. V průběhu celého dne probíhala výměna zkušeností
mezi trenérkami, nácviky mažoretkových figur
a „pilovaly“ se choreografie. Mimo pracovní
část workshopu naši hosté navštívili zdejší krytý bazén, seznámili se s centrem města Trutnova. V SVČ na ně čekal zábavní program a netradiční humorné fotografování. Toto setkání
bylo pro obě strany přínosné. Vedlo k získání
nových zkušeností a dovedností. Děvčata našla nové kamarády. Ohlasy ze strany hostů byly
velmi pozitivní. Proto plánujeme další setkání
na měsíc leden příštího roku.

Středisko volného času, Trutnov
ul. R. Frimla 816, 541 01 Trutnov
tel./fax: 499 815 290
e-mail: svc@svctrutnov.cz
mobil: 603 319 466, 731 610 518
www.svctrutnov.cz

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 stránkách www.sportoviste-trutnov.cz a odebírejte newsletter.
horolezecká stěna, tělocvičny a posilovna.
*sledujte aktuální změny na: www.sportoviste-trutnov.cz/
Adresa: Na Lukách 463, 541 01 Trutnov, tel.:
499 811 337
PROSINCOVÉ BRUSLENÍ
Co využít zimní stadion na „firemní“ večírek? Zabruslit si, zahrát hokej či curling.
V prosinci je na zimním stadionu rozšířené
bruslení veřejnosti. Pokud dáváte přednost
soukromí, pak si pronajměte celou hodinu
jen pro sebe a své známé. Na tu pravou zimu
si zatím stále ještě musíme počkat, alespoň
tak to vypadá v úvodu měsíce listopadu, kdy
tento článek vzniká. Pevně věříme, že zima
je již za dveřmi.
Zimní stadion se začátkem zimy stává útočištěm
pro všechny, kteří si chtějí zkrátit toto dlouhé
čekání v pohybu. Návštěvníci mohou dosyta využívat našich služeb i o zimních prázdninách.
Provozní doba sportovního areálu pro veřejnost:
Pondělí – Pátek:
8:00 – 14:15 hod.
Čtvrtek:		
20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle: dle aktuálního rozpisu,
který naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/
Bruslení veřejnosti o vánočních svátcích
den
Od
Do
Od
Do
datum
Sobota
x
x
15:00 19:00
20. 12. 2014
Neděle
09:00 11:30 11:45 16:00
21. 12. 2014
Pondělí
09:00 11:30 11:45 16:00
22. 12. 2014
Úterý
09:00 11:30 11:45 16:00
23. 12. 2014
Středa
x
x
x
x
24. 12. 2014
Čtvrtek
09:00 11:30 11:45 16:00
25. 12. 2014
Pátek
09:00 11:30 11:45 16:00
26. 12. 2014
Úterý
09:00 11:30 11:45 16:00
30. 12. 2014
Středa
09:00 11:30 11:45 16:00
31. 12. 2014
Pátek
09:00 11:30 11:45 15:00
2. 1. 2015
Sobota
10:15 12:45 13:00 16:00
3. 1. 2015
Neděle
09:00 11:30 11:45 16:00
4. 1. 2015
*sledujte aktuální změny na: www.sportoviste-trutnov.cz/

Adresa: Na Nivách 468, 541 01 Trutnov, tel.:
499 814 655
Využijte široké nabídky sportovního vyžití
ve sportovním areálu Na Nivách – ricochet,

10

| Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | prosinec 2014

Provozní doba sportovního areálu:
Pondělí – Pátek:
9:00 – 12:00 hod.
		
15:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle: 9:00 – 19:00 hod.

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

ROZŠÍŘENÍ PROVOZNÍ DOBY OD 1. 1. 2015
Bazén (velký)
Sobota již od 10.00 do 20.00 (10.00 - 11.00 7
drah), malý bazén dle stálého rozpisu
Sauny
Sobota již od 10.00 do 20.00 (společná v ženách 10.00 - 13.00)
Fitness
Sobota již od 10.00 do 20.00, neděle již
od 10.00 do 18.00
Turbosolárium + vířivka
Sobota již od 10.00 do 20.00
Více informací o provozu krytého bazénu naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz

Změny v provozu krytého bazénu o Vánocích a v lednu
den
datum

důvod změny
čas určený pro
provozních hodin veřejnost – bazény

čas určený pro veřejnost
sauny, fitness, solárium

Pondělí
22.12.2014

Vánoční
prázdniny

5.45-13.00, 13.00-14.00 důchodci
14.00-20.00, Aquaerobik není

beze změn

Úterý
23.12.2014

Vánoční
prázdniny

5.45-21.00

beze změn

Středa
24.12.2014

Štědrý den

10.00-14.00

10.00-14.00

Čtvrtek
25.12.2014

1. svátek
vánoční

9.00-21.00

beze změn

Pátek
26.12.2014

2. svátek
vánoční

9.00-21.00

beze změn

Sobota
27.12.2014

Vánoční
prázdniny

10.00-20.00

beze změn

Pondělí
29.12.2014

Vánoční
prázdniny

5.45-13.00, (8.00-10.00 4 dr. obsaz.)
13.00-14.00 důchodci, 14.00-20.00
(17.00-19.00 2 dr. obsaz.)
Aquaerobik není

beze změn

Úterý
30.12.2014

Vánoční
prázdniny

5.45-21.00, (8.00-10.00 4 dr. obsaz.)
(17.00-19.00 2 dr. obsaz.)

beze změn

Středa
31.12.2014

Silvestr

10.00-14.00

10.00-14.00

Čtvrtek
1.1.2015

Vánoční
prázdniny

14.00-21.00
(17.00-19.00 4 dr. obsaz.)

14.00-21.00

Pátek
2.1.2015

Vánoční
prázdniny

5.45-21.00, (8.00-10.00 4 dr. obsaz.)
(17.00-19.00 2 dr. obsaz.)

beze změn

Sobota
24.1.2015

MČR družstev
krajské kolo

ZAVŘENO

beze změn

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

/NTQ
E¤KHBHSDQ

/Ĕ¨IDLM¤OQNĹHS¨RUSJĪUMNÈM¨BG
@CNMNU¤GNQNJTRONTRSTRONQSNUM¨BGYĹHSJĪ
OĔDI¨2ONQSNUHĜSÖ3QTSMNU
VVV RONQSNUHRSD SQTSMNU BY

Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov o. s.
www.lokotrutnov.cz
Muay-Thai
Bojovníci HIGHLANDERS opět v akci
29. 11. 2014 se konal „mega“ galavečer
s podtitulem NIGHT OF WARRIORS 6 v liberecké Home Credit aréně. Na 3 000 diváků
sledovalo zápasy dle pravidel K-1, Muay-Thai,
MMA i boxu. Jakub Klauda zde bojoval dle
pravidel K-1 na 3x3 min. ve váhové kategorii
-91 kg proti místnímu bojovníkovi Martinu
Kušnirakovi, který trénuje v BFC u Martina
Berky. Jeho velmi atraktivní styl boje se velmi zamlouvá divákům. Nastupuje vždy dobře připraven, je zvyklý překonávat překážky
a udělat pro výhru maximum. Nyní se mu
do cesty postavil náš svěřenec pod taktovkou
trenérů Tomáše Matouška a Radka Horáka.
Přesná kolena, tvrdé kopy a údery nenechaly
nikoho na pochybách, že Jakub zvítězí. Jakub
poslal Kušniraka 2x do počítání a jasně zvítězil 3:0 na body.
6. 12. 2014 se v pardubickém Afi Paláci konal
již pátý „Galavečer bojovníků“. Jakub Klauda
a Ondřej Marvan hájili barvy našeho oddílu –
1x vítězství 3:0 na body (Jakub Klauda vs Ondřej Srubek, K1, -88 kg) a 1x smutná prohra
3:0 na body (Ondra Marvan vs Adam Gielata,
Muay-thai, -75 kg), vše 3x3 min.
Chceme poděkovat všem bojovníkům za vynikající reprezentaci našeho oddílu a kamarádům, kolegům, sponzorům a partnerům
za podporu našeho sportu a našich aktivit.
Do roku 2015 všem přejeme především zdraví
a pevnou vůli.

Stolní tenis
Počátkem září 2014 byl prvními zápasy rozehrán nový soutěžní ročník 2014-2015 ve stolním tenise. Velmi úspěšně do něj vstoupila
družstva mužů a žen TJ Lokomotiva Trutnov
A. Po osmi odehraných kolech vedou muži
tabulku Regionálního přeboru 2. třídy se 37
body před družstvy TJ Trutnov – Poříčí C a TJ
Tatran Hostinné E. V hodnocení úspěšnosti
jednotlivců je zatím Tomáš Jiránek na 8. místě, Ing. Zdeňkovi Čurdovi patří 11., Bohuslavu
Dědkovi 12. a Ing. Martinu Polákovi 16. místo. Ve čtyřhře patří naší dvojici Jiránek - Čurda zatím 1. místo se 7 vítězstvími. První polovinu soutěže dohrají muži 12. prosince, kdy
na stolech herny při ZŠ Rudolfa Frimla hostí
družstvo TJ Sokol Velké Svatoňovice B. Také
druhé kolo soutěže začínají muži v domácím
prostředí, kdy v pátek 9. ledna 2015 od 18 hodin odehrají své zápasy s družstvem TJ Sparta
Úpice C. Také družstvu žen patří po odehrané 1. polovině Divize žen Královéhradeckého
a Pardubického kraje 1. místo se ziskem 26
bodů z 9 odehraných utkání. Před družstvem
TJ Jiskra Jaroměř B mají náskok 3 bodů, o pořadí na dalších 3 místech při shodném počtu
22 bodů rozhoduje poměr setů. V hodnocení
úspěšnosti jednotlivců patří zatím Janě Hronešové 1. místo, Lence Kaláškové 2., Natálii Holé 4. a Aleně Landsmannové 6. místo.
Odvetné kolo zahajují ženy již 20. prosince
v České Skalici, kde se kromě domácího družstva utkají i s družstvem TJ Jiskra Jaroměř B.
V herně stolního tenisu při ZŠ Rudolfa Frimla
se představí už dopoledne 10. 1. 2015, kdy
hostí ženy Sokola Chrudim B a Tesla Pardubice A.
Přijďte povzbudit naše hráče a hráčky! Hráči
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mezi sebou také rádi přivítají nové členy, především z řad mládeže. Pravidelné tréninky
se konají ve dnech školního vyučování vždy
v úterý a čtvrtek od 16 hod.

Plavání
Plavání rodičů s dětmi
Nové kurzy plavání rodičů s dětmi začínají v krytém bazénu ve čtvrtek 8. 1. 2015
v 17.00 hod. Přihlášky: R. Matějíčková - tel.
732 109 410.

informuje
lu) a Jan Lisý (nejmladší přeborník republiky
v historii trutnovského oddílu). Poté se rozjel
turnaj na plné obrátky a naši borci začali sbírat cenné skalpy a nakonec i cenné kovy. Celkem trutnovští borci vybojovali za podpory
domácího publika devatenáct medailí.
ZLATO - Šopinec, Gottwald, Krčmář, Lisý,
Chmelík
STŘÍBRO - V. Knap, J. Knap, Žilka, Blahna,
Imerlišvili, Fanderliková
BRONZ - Šubrtová, Šubrt, Bureš, Petr, Fürbacher, Tyl, Erben, Brezáni

Oddíl SPV

Nejhodnotnější plavecké výkony ve Zlíně
předvedly Trutnovačky
Předposlední díl Českého poháru v plavání
hostil o víkendu bazén ve Zlíně. Na 51. ročník
tamní Vánoční ceny vyrazily i tři plavkyně TJ
Loko FM Servis Trutnov - Aneta Pechancová,
Martina Elhenická a Klára Šimánová. A byly
vidět! Několikanásobné účastnice evropských
šampionátů se dokonce probojovaly na stupně vítězů i v bodové soutěži výkonů, kdy se
sčítaly dva nejlepší závody.
Vůbec nejhodnotnější výkony předvedla
ve zlínské pětadvacítce Martina Elhenická,
která vyhrála patnáctistovku (16:34,53 - 814
bodů) a osmistovku (8:47,09 - 777 bodů). Celkovým součtem 1591 bodů za sebou nechala
druhou v pořadí Ostravačku Terezu Závadovou o více než 150 bodů. Třetí místo získala
Aneta Pechancová za 1422 bodů. Trutnovská
plavkyně ovládla 100 polohovku (1:04,47 718 bodů) a 50 kraul (26,13 - 704 bodů). Více
na www.lokotrutnov.cz

Judo
Vánoční turnaj v judu
V sobotu 29. 11. pořádali trutnovští judisté dvacátý první ročník Vánočního turnaje
v judu. Na domácí půdě se představilo dvacet osm reprezentantů Lokomotivy Trutnov
a celkem sto padesát závodníků z Čech, Slovenska, Polska, Německa a Maďarska. V úvodu turnaje byli oceněni Mistři České republiky
v judu pro rok 2014 Jaroslav Linhart (nejstarší
mistr republiky v historii trutnovského oddí-

V sobotu 6. 12. 2014 proběhlo Mikulášské cvičení rodičů s dětmi v tělocvičně Sokolovna,
kterého se zúčastnilo 21 dětí se svými rodiči.
Společně si zacvičili a zasoutěžili. A protože se
všichni opravdu moc snažili, přišel se podívat
Mikuláš, anděl a čertíků tam pobíhalo taky
dost. Společně jsme jim zazpívali a zatančili
a děti dostaly za odměnu balíček. Veliké díky
patří všem cvičitelkám Danuši, Marcele, Elen,
Slávce, Lence a Sofii. Těšíme se na další cvičení,
které probíhá v tělocvičně každou středu od 17
hod. pro děti od 6 let, ve čtvrtek od 16 hod. pro
rodiče s dětmi a od 17 hod. pro děti od 8 let.
Více na www.lokotrutnov.cz, oddíl SPV, nebo
na tel. 728 003 382 vždy po 16. hodině.

Aikido
Předvánoční seminář
Při příležitosti 20. výročí vzniku oddílu Aikido
pod hlavičkou TJ Lokomotiva Trutnov se v sobotu 6. 12. 2014 uskutečnil v trutnovském
dojo předvánoční seminář aikido vedený
panem Ondřejem Malinou (5. Dan). Semináře
se zúčastnilo na dvě desítky aikidistů různých
technických úrovní od začátečníků cvičících
několik málo týdnů až po zkušené aikidisty
„pamětníky“, a to nejen z našeho oddílu,
ale také z oddílů Královéhradeckého kraje
a z Prahy. Všichni zúčastnění aikidisté si
seminář náležitě užili.

Nabídka opuštěných psů
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře
přes most a doprava), tel.: 603 872 653
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Nabídka psů z útulku
10-098. pes, kříženec, stáří cca 8 let
10-102. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
13-077. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
13-108. pes, kříženec, stáří cca 5 let
14-007. pes, kříž. labrador, černý, stáří cca 6 let
14-065. pes, kříženec bišonek stáří cca 6 let
14-073. pes, kříženec kokr, stáří cca 8 let
14-084. pes, kříženec, stáří cca 5 let
14-088. fena, kříženec NO, stáří cca 2 roky
14-089. pes, kříženec, stáří cca 5 let
14-100. fena, kříž. jezevčík, stáří cca 10 let
14-105. pes, kříž. teriér, stáří cca 1 rok
14-109. fena, kříženec, stáří cca 10 let
14-112. pes, kříženec, stáří cca 7 let
14-114. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
14-118. pes, kříženec, stáří cca 1,5 roku
14-122. pes, kříženec, stáří cca 1 rok
14-126. pes, staford, stáří cca 5 let

č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční
banky v Trutnově.
Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombinovanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti
veterinárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení poplatku 500 Kč dostanou i očkovací průkaz a jsou po dobu tří let osvobozeni
od placení poplatku ze psa. V případě nalezení opuštěného nebo zatoulaného psa
na území města Trutnova můžete kdykoliv
zavolat Městskou policii Trutnov, tel. 156
nebo 499 813 064, která se o psa postará.

10-102

Od 1. 1. 2013 můžeme (v případě volné kapacity) fungovat i jako hotel pro psy.
Děkujeme všem dárcům, kteří nám přispívají
na péči o pejsky, ať již hotovostí na náš účet,
či krmením nebo pamlsky přímo v útulku.
Jiří Hejna
odbor životního prostředí

14-088

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

10-098
14-109

10-108

14-100
14-112

14-089

14-118
14-122

Radniční listy vydává město Trutnov jednou měsíčně v počtu 13 360 ks výtisků. Povoleno OkÚ Trutnov pod č. MK ČR E 12907.
Redakční rada: Ing. Hana Horynová, Mgr. Tomáš Hendrych, BcA. Libor Kasík, Tomáš Rumler, Michal Šubrt, Zuzana Trösterová,
Ing. Veronika Svobodová, Iva Trávníčková, Rudolf Korbelář
Korektury: Mgr. Ivana Balánová
Odpovědný redaktor: Iva Trávníčková
Adresa: MěÚ Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov, tel.: 499 803 104, 731 124 272, fax: 499 803 103
e-mail: travnickova@trutnov.cz (IČ: 00278360)
Redaktor Kulturní nabídky RL: Tomáš Rumler
Adresa: Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas, náměstí Republiky 999, 541 01 Trutnov,
tel.: 499 300 992, e-mail: rumler@uffo.cz
Výroba: PROFI-TISK GROUP s. r. o.
Distribuci zajišťuje Česká pošta, s.p. Trutnov.
Nevyžádané rukopisy a fotografie se nevracejí.

12

| Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | prosinec 2014

14-126

