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Kronika města bude 
mít po 58 letech  
nového autora
Od nového roku bude kroniku města Trutnova 
psát nový kronikář. Tak rozhodla na své  
21. schůzi Rada města Trutnova. Od roku 
1958 ji vedl prof. Antonín Just. Od ledna 2016 
ho nahradí Mgr. Alena Křivská. Rada zároveň 
odsouhlasila vytvoření Odborného poradního 
sboru kronikáře města Trutnova.

 
Po dobu 58 let psal městskou kroniku prof. An-
tonín Just. „S ohledem na zdraví a věk pana 
profesora Justa a potřebu zajištění kontinu-
ální práce na kronice jsme se rozhodli vybrat 
nového kronikáře,“ uvedl Mgr. Ivan Adamec, 
starosta Trutnova. Od 1. ledna bude novou kro-
nikářkou Mgr. Alena Křivská, která v současné 
době pracuje v Muzeu Podkrkonoší a věnuje se 
průvodcovské a edukační činnosti. „Dalším dů-
vodem změny je také fakt, že v současné době 
je kronika vedena pouze v ručně psaném tex-
tu. Město však musí reagovat na technologický 
rozvoj a s nástupem nových technologií vyvsta-
la potřeba vést kroniku i v elektronické podobě 
včetně příloh a dalších materiálů,“ doplňuje 
Ivan Adamec.
Rada města se rozhodla prof. Justovi za jeho 
mimořádný přínos městu Trutnov udělit ti-
tul čestného kronikáře města. „Moc dobře si 
uvědomujeme, co všechno pan profesor pro 
město udělal, a jeho úctyhodné práce si ve-
lice vážíme,“ dodává Ivan Adamec. Profesor 
Just by se měl stát členem nově vytvořeného 
Odborného poradního sboru kronikáře měs-
ta Trutnova, který bude dohlížet na tvorbu 
kroniky a sloužit jako poradní orgán nově 
nastupující kronikářce.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

SILVESTROVSKÝ OHŇOSTROJ
Město Trutnov a UFFO - SCT už tradičně všech-
ny zvou na Silvestrovský ohňostroj, který se 
uskuteční 31. 12. 2015 na Krakonošově náměstí 
čtvrt hodiny před půlnocí. V následujících ně-
kolika posledních minutách roku pak budeme 
mít chvilku času na to, abychom si připravili 
přípitek a společně odpočítali poslední vteřiny 
roku 2015. Samotnou půlnoc ohlásí výstřel, kte-
rý 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 bez-
pečnosti přístup.
Pro veřejnost bude od 9:00 hodin uzavřen prů-
chod 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 
aut však doporučujeme, aby ve vlastním zájmu 
(a v zájmu svého auta) na Krakonošově náměstí 
od 20:00 hodin posledního dne roku neparko-
vali!
A na závěr ještě jedno již dobře známé upo-
zornění: Pokud si na náměstí přinesete vlastní 
pyrotechniku, nechte, prosíme, její odpálení 
až na dobu po skončení ohňostroje. Uškodilo 
by to vám i všem ostatním při jeho sledování. 
A 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 přeje-
me, aby byl tento Silvestr krásným zakončením 
letošního roku a zároveň veselým začátkem 
úspěšného roku 2016! 
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REgEnERacE pLOcHy JIRáSKOVa náměSTí
Vážení občané,
v tomto měsíci byla dokončena a veřejnosti 
opět zpřístupněna plocha Jiráskova náměstí, 
na které proběhla kompletní revitalizace ve-
řejného prostoru. Náměstí doznalo značné 
změny, v rámci které byla provedena oprava 
chodníků v celém obvodu náměstí, původní 
zeleň byla nahrazena novou výsadbou a cen-
trální prostor náměstí byl přeměněn na od-
počinkovou zónu doplněnou vodním prvkem 
a chodníky v hlavních pěších osách. Z prostoru 
náměstí byly odstraněny nádoby na tříděný 
odpad, které nahradily tři podzemní kontejne-
ry (papír, plast, sklo) umístěné v prostoru, kde 
kdysi stávala trafika. 
Tyto kontejnery byly instalovány zejména s ohle-
dem na estetický vzhled. Hned po otevření Ji-
ráskova náměstí veřejnosti jsme zjistili, že lidé 

nejsou na tento způsob ukládání separovaného 
odpadu připraveni. Odpady byly odkládány ved-
le kontejnerů, jelikož je kvůli ucpání vhazovacích 
sloupků nevhodným používáním nebylo možno 
vhodit dovnitř. Otvory byly ucpány většími kusy 
papíru či plastu. Aby tyto kontejnery správně 
plnily svou funkci, je třeba k odkládání odpadů 
přistupovat zodpovědně a házet do nich odpady 
tak, aby nedošlo k ucpání hrdla kontejneru. Ne-
pořádek kazí estetický vzhled nově revitalizova-
ného náměstí a nevhodné využívání kontejnerů 
s sebou nese ještě další problémy s manipulací 
a neumožňuje jejich maximální technické a eko-
nomické využití. 
V návaznosti na celkovou úpravu náměstí pak 
byla stará telefonní budka, kterou provozova-
tel již vyřadil z provozu, opravena a přetvořena 
na „knihobudku“ sloužící veřejnosti k bezplat-
né výpůjčce knih. Organizací zajišťující pro-
voz knihobudky je v současné době Městská 
knihovna Trutnov a v budoucnu by ji postupně 
měly vystřídat další neziskové organizace půso-
bící v našem městě.
Realizaci celé akce nebylo možné provést dří-
ve, aby se plochy určené pro trávník zazelena-

ly ještě před otevřením náměstí pro veřejnost. 
Důvodem byla nutnost dodržení lhůt stanove-
ných zákonem pro výběrové řízení a současně 
i časově náročný proces uzavírání dohody se 
Státním fondem životního prostředí ČR ja-
kožto poskytovatelem finanční dotace. Stát-
ní fond následně podpořil akci dotací ve výši  
6,67 mil. Kč.
Pro zajištění lepší ochrany investic vložených 
do nově zrekonstruovaného prostoru byla 
na náměstí současně instalována kamera mo-
nitorovacího systému městské policie. 
Věříme, že nově zrekonstruovaný veřejný pro-
stor zlepší pohodu bydlení nejen v této měst-
ské části, ale současně přispěje i k zatraktivně-
ní celého města Trutnova.

Bc. Marek Hlíza
odbor rozvoje města

přIJímámE náVRHy 
na uděLEní KuLTuRní cEny 
měSTa a SpORTOVnícH cEn 
měSTa za ROK 2015
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 kul-
turnímu životu ve městě v roce 2015 nebo 
městu přinášejí trvalé hodnoty v oblasti umění, 
zájmové umělecké činnosti, případně v dalších 
kulturně-společenských aktivitách. 
Kulturní cenu může získat jednotlivec nebo 
kolektiv, cena může být udělena rovněž in me-
moriam.
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 nemovi-
tost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě 
Trutnově.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- kulturní oblast,
-  konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení 

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

Příznivci sportu mohou písemně oznámit 
jména těch sportovců, sportovních kolektivů, 
trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kteří se v roce 
2015 nejvíce přičinili v oblasti rozvoje sportu 
a tělovýchovy se záměrem trvale podporovat 
sportovní dění ve městě.
Návrh na udělení sportovní ceny může podat 
fyzická osoba, která dosáhla věku 18 let a je 
ve městě Trutnově hlášena k trvalému pobytu 
nebo na území města Trutnova vlastní nemovi-
tost, nebo právnická osoba se sídlem ve městě 
Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- sportovní oblast,
-  konkrétní dosažené výsledky nebo stanovení 

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

návrhy je možno podat písemně do 31. 1. 2016 
na podatelnu měÚ Trutnov.

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

-rl- JaK SpRáVně pOužíVaT 
pOdzEmní KOnTEJnERy
Na Jiráskově náměstí se nově nacházejí pod-
zemní kontejnery na tříděný odpad. A jak je 
mají občané správně používat?
SKLO – Nevhazovat sklo v igelitových taškách, 
dodržovat třídění barevného a bílého skla.
Do kontejnerů patří: obalové sklo, tj. sklenice 
od kečupů, zavařenin, sterilované zeleniny, 
lahve od nápojů. Lahve a sklenice mohou mít 
etikety a zbytky uzávěrů.
papíR – Objemné kartonové krabice rozřezat 
na menší díly.
Do kontejnerů patří: noviny, časopisy, reklam-
ní letáky, sešity, knihy, lepenka a karton, obál-
ky, kancelářský papír, papírové obaly.
pLaSTy – PET lahve sešlapávat, objemné plas-
ty rozřezat nebo odvézt do sběrného dvora.
Do kontejnerů patří: lahve od nápojů, kelím-
ky od potravin, nádobky od kosmetiky a čis-
ticích prostředků, tašky, sáčky, fólie, pěnový 
polystyren a další plastové předměty, celo-
plastové předměty, hračky apod.

MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV UPOZORŇUJE
Od pátku 18. 12. 2015 od 12.00 hodin do čtvrt-
ka 31. 12. 2015 nebude v budově MěÚ Trut-
nov z důvodu modernizace v provozu výtah.

OmEzEní pROVOzu na měSTSKém Úřadě 
TRuTnOV
Upozorňujeme tímto občany města Trutnova, 
že v měsíci prosinci dojde k omezení činnosti 
Městského úřadu Trutnov. 
Ve středu 23. 12. a ve čtvrtek 31. 12. 2015 
bude městský úřad uzaVřEn.
Aby bylo možné provést zúčtování veške-
rých finančních operací (správní poplatky, 
uhrazené pokuty atd.) ke konci roku, budou 
ve středu 30. 12. 2015 poskytovány služby 
veřejnosti pouze do 14.00 hodin. V období 

svátků tak bude úřad pro veřejnost k dispo-
zici v pondělí 28. 12. 2015 od 8.00 h do 17.00 
h a v úterý 29. 12. 2015 od 8.00 h do 15.00 h. 
Děkujeme za pochopení. 

Z důvodu přípravy nového informačního sys-
tému ze strany Ministerstva vnitra ČR bude 
ve dnech 28. až 30. prosince uzavřen úsek 
osobních dokladů.

V pátek 12. 2. 2016 bude z důvodu rekon-
strukce uzaVřEnO detašované pracoviště 
– oddělení dopravně správních agend měst-
ského úřadu Trutnov, Horská ulice. 

-rl-
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SPOlEČENSKá RubRIKa

pOHOTOVOST - STOmaTOLOgIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin 
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
24. 12. - MUDr. Magda Grätzová, zubní 
ordinace čp. 25, Radvanice, tel.: 499 897 411

25. 12. - MUDr. František Havelka, 
Veleslavínova 66, Trutnov, tel.: 499 818 509

26. 12. a 27. 12. - MUDr. Irena Millerová, 
nám. K. Čapka 147, Malé Svatoňovice, tel.: 
499 886 384

Změna sloužícího lékaře vyhrazena!  
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých 
případech akutní a neodkladné péče po-
skytuje Stomatologická klinika Fakultní ne-
mocnice v Hradci Králové - areál nemocnice,  
tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci - zubní - Hradec 
Králové, tel.: 495 755 223.

SEnIOřI VE šKOLcE
Jedno prosincové dopoledne navštívili naši 
mateřskou školu babičky a dědečkové z Klu-
bu seniorů. Děti si v tomto týdnu užívaly „čer-
toviny“, a tak se předvedly s malým pásmem 
veselých říkadel. Potom jsme si nad malým 
občerstvením společně popovídali a prohlédli 
si školku. A měli jsme připraveno ještě jedno 
překvapení. Senioři se vrátili do dětských let 
a vyráběli čertíky z jablíček. Výtvory byly vel-
mi zdařilé. Prožili jsme moc pěkné společné 
adventní dopoledne. 

MŠ Delfínek   

matriční události  
v listopadu 2015
narozené děti
V listopadu se v trutnovské porodnici narodilo 
celkem 43 dětí, z toho 20 chlapců a 23 dívek.  
Z celkového počtu narozených je 20 občánků 
města Trutnova, 10 chlapců a 10 děvčat.

uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci uzavřely manželství před 
Městským úřadem Trutnov 4 páry.

Úmrtí
V měsíci listopadu došlo ve správním 
obvodu matričního úřadu Trutnov celkem 
ke 48 úmrtím (z toho 26 mužů a 22 žen). 
Z celkového počtu úmrtí zemřelo 21 občanů 
města Trutnova, 11 mužů a 10 žen.

Jubilea a vítání občánků
U příležitosti životního jubilea navštívily 
členky komise pro občanské záležitosti 40 
našich spoluobčanů a předaly jim gratulaci 
s kytičkou a malý dárek. Kytičku obdržely i tři 
jubilantky v Domově pro seniory v Trutnově, 
středisko R. Frimla. Touto cestou ještě jednou 
všem jubilantům blahopřejeme.

Jana Fizérová
matrikářka

Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: CVIČENÍ NA ŽIDLI 
– 1, jednoduché, účinné, pro každého. 
4. 1. 2016 od 17.30 hod., budova CASD, ul. 
M. Majerové 86/10. Lektor: Líba Jobová, 
ochutnávka: ořechy a semena pro zpestření 
jídelníčku, možnost masáže šíje už v 16.30 
hod.   
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
přehled témat na rok 2016
1. 2.  Jak předcházet cukrovce – hosté 

Kolářovi, lektoři Život a zdraví
7. 3.  Test – stav mysli (EQ), Strečink na židli. 

Ochutnávka: různé úpravy luštěnin
4. 4.  Jak nás ovlivňují barvy a co o nás 

vypovídají? 
2. 5.  Cvičení na židli – posilování. 

Ochutnávka: brambory v naší kuchyni
Červen, červenec, srpen – prázdniny
5. 9.  Cvičení na židli 2 – opakujeme pro 

zapamatování. Ochutnávka: obilniny 
pro vydatné snídaně

3. 10.  Bezlepkové potraviny a ukázky vaření. 
Ochutnávka: co jsme uvařili

7. 11.  Aerobik na židli – cvičení pro každého. 
Ochutnávka: šetrné úpravy zeleniny 

5. 12.  Příprava zdravého vánočního menu – 
vaření. Ochutnávka: co jsme si uvařili, 
to si sníme

Tříkrálová sbírka 
2016
Po adventní a vánoční době přichází svátek 
Tří králů a s ním i tradiční celostátní Tříkrálová 
sbírka. Oblastní charita Trutnov se též připo-
juje a tuto sbírku uskuteční ve dnech 4. 1. až 
10. 1. 2016. Po úvodním symbolickém obřadu 
žehnání koledníků, který proběhne 4. 1. 2016 
v 16 hodin v trutnovském kostele Narození 
Panny Marie, vyjdou koledníci do ulic, škol, 
institucí a vašich domovů. Za malý příspěvek 
do zapečetěné pokladničky vás odmění drob-
nou pozorností a požehnáním vašemu domu 
nápisem K+M+B 2016. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky 2016 bude použit 
na národní i zahraniční humanitární pomoc. 
Část výtěžku zůstane Oblastní charitě Trut-
nov. První část bude použita na nákup no-
vého devítimístného automobilu. Automobil 
bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem 
do základní speciální školy a dále pro výlety 
a respitní víkendové pobyty dětí z pěstoun-
ských rodin. Druhá část výtěžku bude použita 
na podporu Centra dobrovolníků na realizaci 
dvou dobrovolnických projektů. Projekt Mi-
chaela pomáhá hendikepovaným, sociálně 
slabým a seniorům. Projekt Štěpán pomáhá 
dětem, mládeži a rodinám v jejich volném 
čase. 
Tříkrálovou sbírku opět podpoří svým vy-
stoupením smíšený pěvecký sbor chorea 
corcontica. Koncert pro Tříkrálovou sbírku 
se uskuteční v neděli 10. 1. 2016 ve 14 ho-
din v trutnovském kostele narození panny 
marie. Účinkují: chorea corcontica, smíšený 
pěvecký sbor, sbormistr Eva Slaninová, jako 
host vystoupí  colours of gTu, pěvecký sbor 
gymnázia Trutnov, sbormistr Vojtěch Kábrt.
Vám všem, kteří se jakýmkoliv způsobem za-
pojíte 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

nEděLní TanEČní KuRzy
pro manželské páry a přátelské dvojice 

Taneční kurzy začínají v neděli 10. 1. 2016 
od 17.30 hod. pro začínající páry a od 19.30 
hod. pro pokročilé páry. Kurzy se budou konat 
v hezkém prostředí v tanečním sále Restaurace 
Lhota u Trutnova (v případě změny Hotel 
Prom ve Svobodě nad Úpou). Cena kurzu: 12 
lekcí po 2 hodinách – 1 500 Kč/osoba, 5 lekcí 
po 2 hodinách – 800 Kč/osoba, 1 lekce po 2 
hodinách – 150 Kč/osoba. Kurzovné se vybírá 
při nástupu. Provázet vás budou manželé 
Elschekovi. Informace na telefonu 608 224 900.  

KRátCEJOzp hodnotí 
uplynulý rok 2015 
Blíží se konec roku a to bývá čas na ohlédnutí. 
V letošním roce uplynulo 25 let, kdy se Svaz 
invalidů rozdělil na jednotlivé organizace podle 
zdravotního postižení. V říjnu 2015 došlo u nás 
k přeregistraci a naše organizace nyní patří pod 
Svaz tělesně postižených v ČR, z. s., se sídlem 
v Praze. Pro naše členy nedošlo k zásadním 
změnám, práce, hlavně administrativní, to 
byla pro výbor organizace. Ale vše je úspěšně 
zvládnuto.
V uplynulém roce se konaly dvě členské schůze. 
Ve spolupráci se ZŠ Voletiny se nám jejich 
děti postaraly o kulturní vystoupení. Nás to 
potěšilo a pro děti to byla příležitost vystoupit 
na veřejnosti.
Již druhým rokem pořádáme v restauraci Junior 
„setkání se členy“. Pro toto posezení se snažíme 
vždy zajistit zajímavou přednášku, ať z oboru 
sociálních služeb a zdravotnictví, nebo i z jiných 
oblastí. Byla to např. přednáška Ing. Novotného 
o historii hornictví v Krkonoších nebo přednáška 
Mgr. Vašaty z trutnovského muzea o historii 
vývoje města Trutnova. Odezva našich členů je 
kladná, a proto připravujeme podobné pořady 
i pro příští rok. Poslední „setkání“ proběhlo 
v prosinci a neslo se v duchu Vánoc a adventu. 
Členka výboru paní Havlíková si připravila 
pěkné povídání o vzniku oslav křesťanských 
svátků, jejich historii a dodržování lidových 
i moderních tradic. další setkání se bude konat 
12. ledna 2016.  
Všem našim členům i všem lidem dobré vůle 
přejeme úspěšný příští rok prožitý ve zdraví, 
klidu a míru.

Výbor MO STP v ČR Trutnov

TROpIK TRHy TRuTnOV
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, 
exotického ptactva, květin, krmiva, pomůcek 
a potřeb, literatury. 23. 1. 2016 od 9 do 12 
hodin v Národním domě v Trutnově. Informace:  
www.tropik-trhy.cz

Institut zážitkové pedagogiky 

Vzkaz od dětí z mateřského centra

Děkujeme za vaši přízeň a přejeme vám, ať 
radost a světlo prozáří nejen sváteční chvíle 
Vánoc, ale i dny nového roku.

MC KAROlínka Trutnov
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OdbORy měStSKéhO úřadu INfORmujÍ

V současné době město 
Trutnov nabízí pronájem 
těchto prostor sloužících 
podnikání
Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 30. 11. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

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

Jedná se o prostory sloužící podnikání umís-
těné v 1. NP o celkové výměře 112,85 m2 
(1 prodejna 67,15 m2, 1 soc. zařízení 2,00 m2, 
1 sklep 18,00 m2, 1 přístavek 19,20 m2 a 1 ram-
pa 6,50 m2).
Tyto prostory jsou vhodné ke zřízení prodej-
ny.

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní 
náklady úpravy prostor k požadovanému 
způsobu využití s tím, že v případě ukončení 
nájemní smlouvy nebude zhodnocení těchto 
prostor sloužících podnikání nájemci uhraze-
no. V prostorech sloužících podnikání nebude 
povolen provoz ve smyslu zákona č. 202/1990 
Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.

žádosti je možné podat do: 8. 1. 2016  do 12.00 
hod.
Veřejné otevírání obálek: 11. 1. 2016 v 8.00 
hod., malý sál měÚ Trutnov
 
podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 12 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620605, 
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 musí žadatel 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 
výpis z obchodního rejstříku. (Součástí nájem-
ní smlouvy bude kopie živnostenského listu 
nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na odboru majetku města MěÚ Trutnov, 
č. dveří 409 (tel. 499 803 270). Cenová nabíd-
ka musí být v žádosti vyjádřena číselnou hod-
notou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet 
nejpozději do doby možnosti podání žá-
dosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ 
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, 
Slovanské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, 
a heslem: PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ, Trutnov – M. Gorkého 263, 
„NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v termí-
nu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje 
právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města 

OznámEní 
 
Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání 
dne 7. 12. 2015 přijalo usnesení 

* č. 2015-211/5, kterým schválilo záměr prode-
je nemovité věci – pozemku označeného jako 
st. p. č. 244/1 o výměře 152 m2, jehož součástí 
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba – budova bý-
valé fary čp. 236 v k. ú. Poříčí u Trutnova, obci 
Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 
27. 8. 2015. Nemovitá věc se nachází v části 
obce Poříčí, Lípové náměstí. Nebude poskyt-
nuta 20% sleva ze sjednané ceny, nebudou 
upřednostněni nájemci.

Věc nemovitá: Lípové náměstí čp. 236
v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části 
obce Poříčí 
Úvodní cena pro jednání je 1 490 000 Kč.
Součástí st. p. č. 244/1 je stavba. Jedná se 
o zděný čtyřpodlažní objekt, který je částečně 
podsklepen, má dvě nadzemní podlaží a pod-
kroví. Objekt je napojen na veřejný vodovod 
a veřejnou kanalizaci. Rozvody horkovodu 
jsou přivedeny do 1. podzemního podlaží.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce je 
započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629489, konstantní symbol 0558. Do zprávy 
pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, 
příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„Lípové náměstí 236“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEP-
CE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 18. 1. 2016 - 12:00 hodin. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a před-
pokládaný způsob využití objektu. K nabídce 
je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení 
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve stanove-
né lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 19. 1. 2016 v 8:00 hodin v malém sále v su-
terénu MěÚ Trutnov. Zájemci mohou být pří-
tomni. Prohlídka objektu se uskuteční na po-
žádání, po předchozí telefonické domluvě.
 
* č. 2015-210/5, kterým schválilo záměr prode-
je nemovité věci – pozemku označeného jako 
st. p. č. 192/4 o výměře 418 m2, jehož součástí 
je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 510 Bene-
šova ulice – jiná stavba, k. ú. Poříčí u Trutnova, 
v části obce Poříčí a obci Trutnov, včetně příslu-
šenství, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 
10. 9. 2015. Bez uplatnění 20% slevy ze sjedna-
né ceny, bez upřednostnění nájemců.

Věc nemovitá: Benešova čp. 510 
v Trutnově-poříčí
(bývalý Klub OdEOn)
v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části obce Poříčí, 
v obci Trutnov 
Úvodní cena pro jednání je 2 100 000 Kč.
Součástí pozemku st. p. 192/4 je budova čp. 
510. Jedná se o zděný nárožní dům v uliční 
zástavbě, částečně podsklepený, se sedlovou 
a pultovou střechou a s půdou. Dům je nety-
pový, 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, ve-
řejného vodovodu, parovodu a na veřejnou 
kanalizační síť. Nemovitost není napojena 
na plyn.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce je 
započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3612455, konstantní symbol 0558. Do zprávy 
pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, 
příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem „Be-
nešova 510“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 18. 1. 2016 - 12:00 hodin. Na-
bídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
navrhovanou cenu, způsob její úhrady a před-
pokládaný způsob využití objektu. K nabídce 
je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení 
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve stanove-
né lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 19. 1. 2016 v 8:00 hodin v malém sále v su-
terénu MěÚ Trutnov. Zájemci mohou být pří-
tomni. Prohlídka objektu se uskuteční na po-
žádání, po předchozí telefonické domluvě.

Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání 
dne 21. 9. 2015 přijalo usnesení č. 2015-163/4, 
kterým schválilo záměr prodeje nemovité věci 
– pozemku označeného jako st. p. 3672 o vý-
měře 481 m², jehož součástí je ve smyslu ust. 
§ 506 OZ stavba čp. 367 v k. ú. a obci Trutnov, 
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 23. 5. 
2014. Nemovitá věc se nachází v části obce 
Dolní Předměstí, v ulici Polská. Prodeji bude 
předcházet nové obecné zveřejnění s úvodní 
cenou pro jednání vycházející ze znaleckých 
posudků. Nebude poskytnuta 20% sleva ze 
sjednané ceny, nebudou upřednostněni ná-
jemci.

Věc nemovitá: polská čp. 367
v obci a k. ú. Trutnov, v části obce Dolní Před-
městí 
Úvodní cena pro jednání je 10 380 000 Kč.
Součástí st. p. č. 3672 je stavba. Jedná se o že-
lezobetonovou montovanou stavbu nepra-
videlného tvaru s plochou střechou. Má čtyři 
nadzemní podlaží a je podsklepená. Objekt 
dříve sloužil jako projekční středisko Stavopro-
jekt. Objekt je napojen na el. energii, telefon, 
internet, vzduchotechniku, dálkové ústřední 
vytápění a TUV, požární vodovod a na veřej-
nou kanalizační a vodovodní síť. Přilehlé po-
zemky budou prodány samostatně.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce je 
započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
3629479, konstantní symbol 0558. Do zprávy 
pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, 
příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „Neotvírat!“ s heslem 
„Polská 367“ zasílejte v uzavřených obálkách 

pokračování >>
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na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nejpozději do 1. 2. 2016 - 12:00 hodin. Nabíd-
ky lze podat i osobně. V nabídce uveďte na-
vrhovanou cenu, způsob její úhrady a předpo-
kládaný způsob využití objektu. K nabídce je 
nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebu-
de kauce v požadované výši a ve stanovené 
lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat dne 
2. 2. 2016 v 8:00 hodin v malém sále v suteré-
nu MěÚ Trutnov. Zájemci mohou být přítomni. 
K záměru je také možno podat připomínky 
nebo námitky písemným podáním, nejpoz-
ději však do doby možnosti podání nabídky. 
Prohlídka objektu se uskuteční na požádání, 
po předchozí telefonické domluvě.

Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání 
dne 7. 12. 2015 přijalo usnesení č. 2015-212/5, 
kterým schválilo záměr prodeje nemovité věci 
– pozemku označeného jako st. p. 3642 o vý-
měře 904 m², jehož součástí je ve smyslu ust. 
§ 506 OZ stavba bez čp./če., jiná stavba, a po-
zemku p. p. 722/3 o výměře 5016 m², vše v obci 
a k. ú. Trutnov, v rozsahu znaleckého posudku 
ze dne 16. 10. 2015. Nemovité věci se nachází 
v části obce Dolní Předměstí v ul. Náchodská. 
Prodeji bude předcházet nové obecné zveřej-
nění. Nebude poskytnuta 20% sleva ze sjedna-
né ceny, nebudou upřednostněni nájemci.

Věc nemovitá: areál bývalého  
zahradnictví v ul. náchodská
vše v k. ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměs-
tí, v obci Trutnov
Úvodní cena pro jednání je 4 736 000 Kč.
Jedná se o areál bývalého zahradnictví, se-
stávající z pozemku stavební parcely st. p. č. 
3642, součástí které jsou budova s provozně 
spojenými skleníky, garáž a přístřešek. Sou-
částí prodeje je přilehlá parcela p. p. č. 722/3 
o výměře 5016 m2. Nemovitosti jsou napojeny 
na elektrický proud, veřejný vodovod, hor-
kovod a na veřejnou kanalizační síť. Rozvody 
zemního plynu vedou na druhé straně Ná-
chodské ulice. K parcele p. p. č. 722/3 je zříze-
no věcné břemeno na uložení a provozování 
podzemních sítí. Územní plán v místě areálu 
je schválen s plánovaným využitím jako „Ko-
merčně administrativní funkce“. Nemovitosti 
jsou ve špatném technickém stavu. 
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce je 
započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn ze strany prodávajícího. V případě odstou-
pení od nabídky ze strany kupujícího propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být slo-
žena na účet města vedený u Komerční banky, 
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol 
361946, konstantní symbol 0558. Do zprávy 
pro příjemce uveďte své jméno a příjmení, 
příp. název právnické osoby.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s heslem „za-
hradnictví Náchodská“ zasílejte v uzavřených 
obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEP-
CE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nejpozději do 1. 2. 2016 – 12:00 hod.
V nabídce uveďte navrhovanou cenu, způsob 
její úhrady, předpokládaný účel využití objek-
tu, číslo účtu pro možnost vrácení kauce a kon-
taktní údaje. K nabídce je nutné přiložit kopii 
dokladu o zaplacení kauce v požadované výši.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
dne 2. 2. 2016 v 8:00 hod. v malém sále MěÚ 
Trutnov. Zájemci mohou být přítomni.
O způsobu prodeje a konečném schválení pro-
deje rozhoduje zastupitelstvo města. Město 
Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje 
odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408,  
telefon 499 803 279, 499 803 281.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

OznámEní
 
Rada města Trutnova na své 18. schůzi dne 
29. září 2015 přijala usnesení č. 2015-1026/18, 
kterým schválila záměr města obecně 
zveřejnit

* uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
s budoucí koupí

p. p. 4369 (1796 m²) v k. ú. Starý Rokytník 
za účelem výstavby rodinného domu 
za následujících podmínek: 
- smlouva o právu stavby bude uzavřena 
na dobu určitou 5 roků,
- stavební plat je stanoven ve výši 2 Kč/m2/rok 
+ DPH, 
- kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu 
smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů 
po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní 
cenu, přičemž minimální kupní cena je 
250 Kč/m²,
- v případě nedodržení termínu kolaudace 
stavby se smlouva o právu stavby prodlouží 
o dva roky s tím, že bude sjednána smluvní 
pokuta 1000 Kč za každý započatý měsíc 
do doby kolaudace stavby, 
- náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daň z nabytí nemovité věci, DPH, kolek atd.) 
hradí kupující.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 17. 3. 2016 do 12.00 hod. 
Obálky budou otevírány v zasedací místnosti 
č. 407 Městského úřadu Trutnov dne 18. 3. 
2016 v 8.10 hodin. Žadatel, který podá svoji 
nabídku včas, má možnost zúčastnit se 
otevírání obálek v termínu výše uvedeném.                        

na obálku uveďte adresu s heslem: 

„RD Starý Rokytník“
k. ú. Starý Rokytník
„NEOTVÍRAT“

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

Bližší informace poskytuje odbor majetku 
města Městského úřadu Trutnov, kancelář 
č. 411 ve 4. poschodí, telefonní číslo 
499 803 286. 

Každý je oprávněn podat nabídky, námitky 
nebo připomínky k uvedenému záměru. Tyto 
adresujte na Městský úřad Trutnov, odbor 
majetku města, Slovanské nám. 165, nejdéle 
do 17. 3. 2016 do 12.00 hod. Po zhodnocení 
nabídky konečné rozhodnutí přísluší radě 
a zastupitelstvu města.

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města 

OznámEní
Rada města Trutnova na své 18. schůzi dne 
29. září 2015 přijala usnesení č. 2015-1027/18, 
kterým schválila záměr města obecně 
zveřejnit

* uzavření smlouvy o právu provést stavbu 
s budoucí koupí

p. p. 290/1 (1590 m²) v k. ú. Starý Rokytník 
za účelem výstavby rodinného domu 
venkovského typu za následujících podmínek: 
- smlouva o právu stavby bude uzavřena 
na dobu určitou 5 roků, 
- stavební plat je stanoven ve výši 2 Kč/m2/rok 
+ DPH, 
- kolaudace stavby bude do 5 let od podpisu 
smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů 
po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní 
cenu, přičemž minimální kupní cena je 
250 Kč/m²,
- v případě nedodržení termínu kolaudace 
stavby se smlouva o právu stavby prodlouží 
o dva roky s tím, že bude sjednána smluvní 
pokuta 1000 Kč za každý započatý měsíc 
do doby kolaudace stavby, 
- náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daň z nabytí nemovité věci, DPH, kolek atd.) 
hradí kupující.

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 17. 3. 2016 do 12.00 hod. 
Obálky budou otevírány v zasedací místnosti 
č. 407 Městského úřadu Trutnov dne  
18. 3. 2016 v 8.20 hodin. Žadatel, který podá 
svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit se 

otevírání obálek v termínu výše uvedeném.                        

na obálku uveďte adresu s heslem: 
 „RD venkov. typu St. Rokytník“
k. ú. Starý Rokytník
„NEOTVÍRAT“

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

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

Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města
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Jak jsme vás již informovali, dochází na zákla-
dě novely zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočto-
vých pravidlech územních rozpočtů, ke změ-
ně pravidel o poskytování a čerpání dotací 
z rozpočtu města Trutnova.
Na webových stránkách města Trutnova se mo-
hou zájemci o dotace seznámit s novou právní 
úpravou ZÁSADY č. 2/2015 Poskytování a čer-
pání dotací z rozpočtu města Trutnova, podle 
které budou dotace od roku 2016 poskytovány. 
Nejdůležitější změnou je termín podávání 
žádostí, který začíná běžet 15. 1. příslušného 

kalendářního roku a končí 15. 11. téhož ka-
lendářního roku (pro kategorii Sport na konci 
února). Žádosti musí být podávány na přede-
psaných formulářích včetně příloh prostřed-
nictvím podatelny MěÚ Trutnov. Vše najdete 
na stránkách města, odbor finanční, složka 
Žádost o dotaci.
V případě nejasností se na nás obraťte osob-
ně, rádi vám poradíme.

Zuzana Trösterová
odbor finanční 

  ZPRáVy Z měSta
Kontaktní centrum 
RIapS otevírá 
anonymní skupinu pro rodiče
Trutnovský RIAPS a jeho Kontaktní centrum, 
které se specializuje na práci s uživateli ná-
vykových látek, od prosince nabízí možnost 
využít anonymní poradenskou skupinu pro 
rodiče a osoby blízké.
Vedoucí Kontaktního centra Ondřej Čalovka 
k nově nabízené službě uvádí: „Je to služba, 
která tady v regionu doposud chyběla. Ti, kte-
ří přijdou, mají na takové skupině možnost 
pod vedením odborníků sdílet své zkušenosti 
ze soužití s člověkem, který nadměrně pije al-
kohol, užívá jiné návykové látky či zneužívá 
léky. Pokud jste rodič, partner, příbuzný či pří-
tel a potýkáte se u svého blízkého s takovým-
to problémem, přijďte mezi další lidi, kteří se 
ocitli v podobné situaci jako vy.“ Olga Tru-
nečková, která spolu s kolegou skupinu po-
vede, k tomu dodává: „Rodiče a ostatní blízcí 
zde získají psychickou podporu, nový pohled 
na situaci, zjistí, jak se s podobným problé-
mem vypořádávají v jiných rodinách. Dozvědí 
se užitečné rady a způsoby, jak svým blízkým 
účinně pomoci a zároveň nezničit sami sebe.“
Na skupinu může přijít kdokoli, kdo cítí, že by 
v této oblasti potřeboval pomoci. Nemusí se 
objednávat, nemusí uvádět svoje jméno, bydli-
ště ani jiné identifikační údaje. Služba je nabí-
zena zdarma. „První setkání proběhlo v pondělí  
21. prosince 2015, druhé je plánováno na  
18. ledna 2016. Začátek je vždy v 17.00 hod. 
v prostorách Kontaktního centra. Setkání trvá 90 
minut. Pro začátek byla stanovena měsíční frek-
vence setkávání, konkrétně každé třetí pondělí 
v měsíci,“ doplňuje praktické informace Ondřej 
Čalovka.

ČERpání dOTací na KuLTuRu, SpORT  
I OSTaTní z ROzpOČTu měSTa pRO ROK 2016

V královéhradeckém kongresovém centru  
Aldis převzal v pátek 13. listopadu ředitel ško-
ly Vladislav Sauer mimořádné ocenění Krá-
lovéhradeckého kraje a Krajské hospodářské 
komory za příkladnou spolupráci školy a za-
městnavatelů v projektu „Škola firmě 2015“.
Komise složená ze zástupců krajského úřadu 
a Krajské hospodářské komory vybrala ze 14 
nominovaných 5 oceněných škol. Naši školu 
nominovaly společnosti Continental Automo-
tive Czech Republik s.r.o., STEP Trutnov a.s., 
TYCO Electronics EC s.r.o, ZPA Smart Ener-
gy s.r.o.
Zástupci Královéhradeckého kraje a Krajské 
hospodářské komory rovněž společně ocenili 
firmy, které dlouhodobě spolupracují se střed-
ními školami. Nominovaných bylo celkem 14 
a odborná komise z nich vybrala 5 nejlepších. 
Ty obdržely ocenění „Firma škole 2015“. Mezi 
5 nejlepšími se umístila i společnost KASPER 
KOVO s.r.o. Trutnov, kterou do projektu no-
minovala naše škola.
Oceněné školy a firmy jako poděkování obdr-
žely plastiku rukou, které mají symbolizovat 
gesto spolupráce mezi firmami a školami.
„Toto ocenění a vzestupný zájem žáků zá-
kladních škol o studium v technických obo-
rech na naší škole je odrazem těsného sepjetí 
význačných průmyslových firem v regionu 

a naší školy. Ocenění je možné chápat jako 
logické vyústění dlouhodobé a úspěšné sna-
hy školy vzdělávat žáky jak pro další studium 
na vysokých školách, tak i pro přímé uplatnění 
v praxi,“ uvedl ředitel školy Sauer.

Trutnovská průmyslová škola získala mimořádné oce-
nění za příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů

Trutnovský podzim v mateřské škole
Mít rád, pěstovat vztah a lásku k lidem, pří-
rodě a životu se nám podařilo při hudebním 
pořadu pro veřejnost, který jsme uspořádali 
na závěr podzimní sezony.
Předškoláci z 3. třídy s paní učitelkou K. Bu-
rešovou a V. Férovou pozvali své rodiče, pra-
rodiče a sourozence na hudební zážitek. 
Slavnostně oblečení zpěváčci zazpívali deset 
oblíbených písní, ti odvážnější v sólovém pro-
vedení. Hostem koncertu byla praktikantka 
Míša Obstová, která děti nejen doprovodila 
na klavír, ale zahrála úvodní a závěrečnou 
skladbu na housle. Malí hudebníci měli velký 
úspěch a rodiče byli dojati.
Svůj program děti předvedly také v Domově 
pro seniory Trutnov k potěšení přítomných 
babiček a dědečků.

Mateřská škola Novodvorská, Trutnov

SBěRnÝ dVůR TRuTnOV
Provozní doba:
Pondělí 13 – 17 hod.
Úterý zavřeno
Středa 7 – 11 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek  13 – 17 hod.
Sobota 8 – 12  hod.
Neděle zavřeno
Sběrný dvůr přijímá větší objemový odpad, 
který není možno vyhodit prostřednictvím 
kontejnerů a popelnic. Dále přijímá třídě-
ný odpad, a to papír, plasty, sklo a železo. 
Zajišťuje likvidaci nebezpečných odpadů, do-
mácích spotřebičů, autobaterií atd. Odpad se 
ukládá a likviduje pro trutnovské občany zdar-
ma v rámci poplatku za komunální odpad.
Adresa: Horská ul., Trutnov – DSM,  
tel.: 499 819 628, www.transporttrutnov.cz
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Okénko Klubu seniorů
Rokem 2015 se uzavírá 25 let naší činnosti. 
Z tohoto důvodu jsme uskutečnili slavnostní 
zasedání s hudebně-kulturním programem. 
Jsme hrdi na to, že ho můžeme označit jako 
nejhodnotnější v celé naší historii. Odsouhlasit 
to může přítomných 41 našich členů, 50 poz-
vaných hostů a mezi nimi i známá politička Jana 
Bobošíková. Na vysoké úrovni programu se podí-
leli: pěvecký sbor GYMPL pod vedením Vojtěcha 
Kábrta, saxofonisti a zpěváci ze Základní 
umělecké školy v Trutnově, mažoretky Sandra 
Bartelová a Sára Kranátová, hrou na trubky 
členové Krakonošky Jaroslav Kohoutek a Gustav 
Kraus, své vynikající umění předvedli houslista 
Lukáš Červený a flétnistka Magdalena Josífková 
a závěr patřil skupině Drum „N“ Pipes bratrů 
Lukáše a Matyáše Dlouhých (dudy a bicí). Všem 
patří náš upřímný dík!
Další naše činnost: Absolvovali jsme dvě 
prohlídky mateřských školek (v ul. V Domcích 
a v ul. M. Gorkého). Dokončili jsme i besedu 
s Miroslavem Chlápkem o potápění na Kubě 
a výstupu na Mont Blanc. Naše příští zasedání 
se uskuteční ve středu 13. ledna 2016 od 15.00 
hod. v malém sále Městského úřadu Trutnov. 
Zveme mezi nás další spoluobčany a všem 
občanům našeho krásného města přejeme, aby 
nastávající rok prožili ve zdraví a v plné rodinné 
pohodě.

Miroslav Šafařík 
předseda Klubu seniorů

Základní škola R. Frimla
Vás srdečně zve na 
zápis do 1. tříd
21.1. 2016 od 14.30 do 18.00 
22.1. 2016 od 13.00 do 17.00

Další informace na telefonních číslech: 499 813 073, 603 817 467              E-mail: skola@4zsrf.cz            Web: www.4zsrf.cz

VEZMĚTE S SEBOU OP A RODNÝ LIST DÍTĚTE

milé děti, vážení rodiče,

zveme vás na 

zápIS do prvních tříd
pátek 15. ledna 2016 od 13 do 18 hodin  
sobota 16. ledna 2016 od 9 do 13 hodin  

šKOLní pORadEnSKé pRacOVIšTě
naBízí daLší SLužBy:

l  logopedickou péči
l  předškolní přípravu  
	 (od února do června každý čtvrtek 

pravidelná setkání budoucích 
prvňáčků i z jiných škol k cílenému 
odbornému vedení dětí)

	 fonematické uvědomování 
	 grafomotorická cvičení 
	 zrakové vnímání a matematické 

představy

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

mIKuLášSKá dISKOTéKa  
ByLa pRIma …
Netradiční nadílka formou „Mikulášské dis-
kotéky“ se v MŠ DUHA velice vydařila. Převle-
čeni za andílky a čertíky jsme si diskotéku bá-
ječně užili. Trošku nás zaskočilo, když se mezi 
námi objevil čert s pytlem, ale nakonec si na-
štěstí nikoho neodnesl. Po uzavření dohody 
s hříšníky si odnesl v pytli pouze jejich zlobe-
ní. Na závěr si s námi dokonce Mikuláš, čert 
i andílek zatancovali. Velice tímto děkujeme 
všem rodičům za přípravu kostýmů pro děti 
a především pak těm, kteří se organizačně 
nebo materiálně na této akci podíleli – panu 
Kaněrovi, paní Kozákové, rodičům Sáblíko-
vým a Szabovým. DĚKUJEME!
Na závěr bychom vás rádi pozvali na tradiční 
„Vánoční výstavu“ výtvarných prací dětí ze 
třídy Berušek, která je instalována v trutnov-
ském kostele Narození Panny Marie, a popřáli 
vám příjemné prožití svátků vánočních, poho-
du, klid a do nového roku hlavně zdraví. 
Více informací o dění v naší mateřské škole 
a fotografie z akcí můžete najít na: http://
www.mstrutnov.cz/nase-pracoviste/duha/o-
-nas/

Kolektiv MŠ DUHA, ul. Tkalcovská

pERníČKy pRO děTSKé dOmOVy
Pracovníci Centra DAR zorganizovali v Trut-
nově a ve Vrchlabí akci, jejímž hlavním výsled-
kem bylo vytvoření, namalování a darování 
perníčků. Tvůrčí činnosti se účastnili děti i do-
spělí, kterých se sešlo kolem 50. Práce šla dob-
ře od ruky, a tak se podařilo namalovat skoro 
100 perníčků. Hned další den byly perníčky 
rozvezeny do dětských domovů ve Vrchlabí, 

Dolním Lánově a ve Dvoře Králové nad La-
bem. Pracovnice domovů vyjádřily velké po-
děkování všem, kdo se na výrobcích podíleli, 
a potom je předaly dětem jako součást „čer-
tovské nadílky“. Překvapením byla i „neplá-
novaná“ návštěva čerta, anděla a Mikuláše, 
která nadělila dětem nějaké ty sladkosti a dá-
rečky. Děkujeme žákům a učitelkám ZŠ Lánov.
Velmi nás potěšila vysoká účast a nasazení 
všech dětí. Stejně tak jako hlavní myšlenka 
celé akce a její naplnění. Jsme rádi, že děti 
v pěstounské péči takto na dálku a prostřed-
nictvím svých výrobků vyjádřily podporu dě-
tem v dětských domovech. Doufáme, že se 
příští rok zase sejdeme a akci zopakujeme. 
Všem rodičům a jejich dětem moc děkujeme 
a přejeme jim do nového roku hodně zdraví, 
štěstí a rodinné pohody.
Bližší informace o Centru DAR na  
www.centrumdar.cz  

Základní škola, Trutnov,
V Domcích 488, 541 01 Trutnov
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ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a. s. 

mš a jesle s motivačním 
názvem mELuzínEK
Všem klientům, partnerům a příznivcům pře-
jeme do roku 2016 mnoho zdraví a profes-
ních i osobních úspěchů. Našim svěřenečkům 
přejeme především pevné zdraví a úsměvy 
na tvářích i v očích, které jsou naší každoden-
ní odměnou.
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK VŠEM!

Klára Danielis
LyžařSKÝ příměSTSKÝ TáBOR
7 dní, pro děti 3 – 7 let, od nelyžařů po lyžaře
Partnerem akce SKI AREÁL Mladé Buky
28. 12. 2015 – 3. 1. 2016 o ván. prázdninách 
a 22. 2. – 28. 2. 2016 o jar. prázdninách

Program je koncipován tak, aby plně vyhovo-
val dětem, které na lyžích zatím nestály, i dě-
tem, které již sjíždějí kopec samy. Děti jsou 
rozděleny do skupinek, kdy na 5 dětí jsou při-
praveni 2 lektoři. Balíček obsahuje kompletní 
odbornou péči o dítě, dopravu, skipasy, lek-
tory, videocouching, kdo nemá lyžařské vy-
bavení – zapůjčení zdarma ve ski areálu, ani-
mační program, stravu 3x denně, pitný režim.  
Cena 6 100 Kč + DPH/7 dní, informace na tel. 
+420 777 260 315, www.meluzinek.cz 
program: 
po - St - pá: 
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská 
výuka v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském 
koutku
14.00 – 16.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská 
výuka v kidparku
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
16.30 – 17.30 hod. - Svačina + volná hra
Út - Čt: 
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská 
výuka v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském 
koutku
14.00 – 16.00 hod. - animační odpoledne 
na sněhu
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
So: 
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská 
výuka v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském 
koutku
14.00 – 16.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská 
výuka v kidparku
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
16.30 – 17.30 hod. - Svačina + volná hra
ne:
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská 
výuka v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském 
koutku
14.00 – 16.00 hod. - KaRnEVaL na SněHu 
s předáváním diplomů
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
16.30 – 17.30 hod. - Svačina + volná hra

Na děti z mateřské školy „Na Struze“ čekalo 
v září příjemné překvapení – nový kamarád 
Yetti. Přivítal je v celé své majestátní kráse 
a v životní velikosti. Děti dostaly od Yettiho 
dárečky a Yetti je bude provázet celým škol-
ním rokem 2015/16. A proč zrovna Yetti? Je 
to velký a moudrý muž z hor, který musí ka-
ždý den zvládat spoustu vrcholů a náročných 
situací, miluje děti a chce jim pomáhat. Pro 
Yettiho je vše hračka a pro děti je s Yettim 
všechno velká zábava.
Vnitřní prostory mateřské školy se po prázd-
ninových úpravách staly barevnější, třídičky 
mají nové vybavení, nové koberce, moderní 
a variabilní nábytek. 
Na podzim si děti mohly prožít několik krás-
ných akcí. Proběhla oslava „Dne stromů“, 
Helloweenská párty a na zahradě MŠ akce 
„Yetti je náš kamarád, s námi a podzimem 
si hraje rád“. Rozběhly se zájmové kroužky: 

děti mohou objevovat kouzlo keramické hlí-
ny, hrát na flétničku a hravou formou se se-
znamují se základy angličtiny. 
Máme tu adventní čas. Začátek prosince je 
tradičně ve znamení čertů, Mikulášů a andíl-
ků. Děti je vyrábějí z papíru, textilu, keramic-
ké hlíny, truhlářské dýhy a dalších materiálů, 
včetně těch odpadních. Je jimi vyzdobená 
celá školka, děti milují kreativní tvoření. Oby-
vatelé Trutnova se o tom mohou přesvědčit 
i v prostorách České spořitelny, kde jsou pra-
videlně dílka našich dětí vystavována. Oslava 
Vánoc se letos nese v duchu „Cesty za hvěz-
dou“. Rádi bychom poděkovali všem, kdo 
nás podporovali a podporují nadále. Přejeme 
všem krásné a pohodové Vánoce a ať nám 
světlo z betlémské hvězdy prozáří celý příští 
rok 2016.

Kolektiv učitelek MŠ speciální

pOdzIm a adVEnTní ČaS V mš SpEcIáLní 

na STRuzE
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V týdnu od 7. do 11. prosince 2015 se florba-
listům a florbalistkám ze SVČ Trutnov naskyt-
la jedinečná příležitost setkat se s osobností 
ze světa vrcholového florbalu. 

Na tréninky mladších i starších florbalistů za-
vítal Václav Oubrecht, hráč týmu Sokol Pardu-
bice, který je v posledních letech pravidelným 
účastníkem nejvyšší české florbalové soutěže 
Tipsport Superligy. 
Jako první měli možnost setkání mladší flor-
balisté. Účast vrcholového hráče na tréninku 
nebyla v žádném případě nijak pasivní, na-
opak, Vašek si pro děti připravil celý trénink. 
Děti pod jeho vedením začaly správnou roz-
cvičkou a pokračovalo se průpravným cviče-
ním a nácvikem střelby. V druhé polovině tré-
ninku byla připravena různá soutěžní stano-
viště, z nichž na jednom si děti mohly vyzkou-
šet zahrát si proti hráči ze Superligy, což se 
jim určitě nenaskytne každý den. Po celý tré-
nink rozdával Vašek dětem nejrůznější rady, 
co a jak dělat lépe, a také poradil, na čem je 
třeba více zapracovat. Vašek s sebou přivezl 
i překvapení v podobě prvoligové brankářky 
Dominiky Flídrové, která předávala své zkuše-
nosti začínajícím brankářům.  
Děti byly z návštěvy významných hostů nad-
šeny a doslova hltaly každou jejich radu.
Ve čtvrtek se Vaškovy přítomnosti dočkali 

i starší florbalisté. Opět pro ně byl připraven 
kompletní trénink od superligového obránce. 
Tentokrát se však už nejednalo o soutěžní 
disciplíny a základní průpravná cvičení, ale 
od rozcvičky až po závěr tréninku měli hráči 
možnost vyzkoušet si, jak asi probíhá trénink 
týmu v nejvyšší české soutěži. 
I když některé části tréninku byly opravdu 
náročné, naši florbalisté se s nimi popasova-
li s obrovským nasazením, které je pro další 
rozvoj jejich dovedností to nejdůležitější. 
Ve všech částech tréninku byly rozdávány uži-
tečné tipy a rady, které naši hráči s nadšením 
přijímali, a my doufáme, že z nich budou těžit 
do budoucna.
Naše návštěva byla s oběma tréninky spokoje-
ná a vyjádřila nám podporu v tom, co děláme, 
a nezapomněla nám zdůraznit, že to nejdůle-
žitější je, aby nás florbal bavil a hráli jsme ho 
s chutí. Toho se hodláme do budoucna určitě 
držet. 

Návštěva ze Superligy byla pro florbalisty 
i trenéry ze SVČ Trutnov obrovskou zkuše-
ností a chtěli bychom ještě jednou Vaškovi 
Oubrechtovi poděkovat za jeho čas, který 
nám ve svém nabitém programu věnoval, 
a budeme se těšit na další setkání.

návštěva ze Superligy

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

PF 2016

Potěšte své děti o jarních prázdninách a po-
šlete je na příměstský tábor o putování ves-
mírem. Čas je veličina relativní, a tak to, co se 
událo před dávnými časy ve vzdálené galaxii 
a nám je dnes známo jako příběhy hvězd-
ných válek, má svůj počátek tady a teď! Děti 
mohou očekávat akci a napětím nabitý pě-
tidenní program, kde je rozhodně nemine 
tradiční výcvik rytířů Jedi, vyzkouší si role sta-
vitelů, obchodníků, vesmírných cestovatelů, 
zatímco budou utvářet svůj společný epický 
příběh.
Místo: SVČ, Trutnov
Provoz: od 8.00 do 16.00 hod. 
Cena: 1200,- Kč
Kontakt:  Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208,
 e-mail: sarka@svctrutnov.cz
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POhlEdy dO mINulOStI

Trutnov v 19. století
Starostou Trutnova v čase napoleonských válek, 
které se vlekly až do roku 1815 (poslední bitva 
prohraná Napoleonem proběhla v tomto roce 
u Waterloo v Belgii) byl Augustin Reichenbach. 
Ten v našem městě úřadoval od roku 1804, 
předtím zastával funkci soudního úředníka 
ve Vlčicích. Za svého působení v Trutnově 
do roku 1815 si získal velkou oblibu spoluobčanů 
především svým smyslem pro právo a pořádek. 
Svou obchodní obratnost a schopnost prokázal 
Reichenbach hlavně v roce 1813, kdy po sedm 
týdnů od 11. 8. do konce září procházelo 
Trutnovem postupně po jednotlivých oddílech 
na 60 tisíc vojáků různých ruských národností. Ti 
se v našem městě zdržovali vždy po dvě noci, než 
pokračovali v dalším tažení na západ, do Saska. 
Tady poté došlo k „bitvě národů“ s vojsky tří 
mocností Ruska, Pruska a Rakouska ve dnech  
17. – 19. října.
Starosta Reichenbach za pomoci trutnovských 
ostrostřelců, nad nimiž měl osobní patronát, 

a s řadou spolupracovníků zajišťovali pro tak vel-
kou armádu ubytování, stravování a různé další 
služby. Jejich nakvartýrování v Trutnově, i když 
probíhalo postupně, bylo tenkrát zajišťováno 
z části pro důstojníky v domech města (těch bylo 
v Trutnově na 370 s více než 2000 obyvateli) 
a pro vojáky na přilehlých nivách a na rozsáhlých 
lukách v Poříčí.
Úhrada služeb pro vojáky, jejich prokazování, 
probíhalo mnohdy s těžkostmi. Státní úřady 
nejednou upravovaly výši úhrady a jejího 
vyúčtování, které se často neúměrně časově vle-
klo. Ještě v říjnu 1817 se odvolává Reichenbach 
proti rozhodnutí státní účtárny, která jemu 
a jeho společníkům snížila účtovanou částku 
z 32 251 zlatých na 25 620 zlatých. Záznam v trut-
novském archivu, ve kterém Reichenbach uvádí 
jednotlivé výdaje, byl zároveň odvoláním proti 
snížené částce 4 751 zlatých. Jako důvody svého 
odvolání uvádí Reichenbach dohodu z 2. září 
1813 mezi vládami rakouskou, ruskou a pruskou, 
která povolovala dodavatelům 20% přirážku 
jako náhradu za obstarávání požadovaného 
proviantu. Místní zásobovací komisaři prý 

je déjà vu, prakticky shodný průběh turnaje 
v kole okresním i krajském. Naprostá herní 
i taktická převaha nedala soupeřům žádnou 
šanci strhnout utkání na svoji stranu. V prv-
ním zápasu jsme se utkali s družstvem ze ZŠ 
Na Habru z Hořic. Výsledné skóre 44:2 ve pro-
spěch našeho týmu hovoří za vše. Ve dru-
hém utkání naši basketbalisté nastoupili 
proti týmu ze ZŠ Bezručova, Hradec Králové. 
Po dvaceti minutách se bodový stav zastavil 
na skóre 36:6 opět ve prospěch pozdějších 
vítězů. 
V konečném výsledku dvě utkání, dvě výhry 
a skóre 80:8 zajistilo našim chlapcům zisk zla-
tých medailí a poháru pro vítěze krajského fi-
nále. První místo hráče opravňuje sehrát v jar-
ním termínu příštího roku kvalifikaci o repub-
likové finále, ve které budou reprezentovat 
všechny ZŠ z celého Královéhradeckého kraje.
Poděkování patří družstvu za vzornou repre-
zentaci školy, předvedené sportovní výkony 
i příkladné vystupování během celé akce. 
Trenérskou a logistickou činnost zajišťoval 
Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ZŠ reprezentovali: Matěj Kozák, Dominik 
Mach, Adam Prokopec, David Rischawy, Jan 
Tošovský, David Vysoudil. 

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

museli s krajní obětavostí opatřovat pro vojsko 
všechny potřeby. To prý ostatně pokládali, jak je 
zdůrazněno v jejich odvolání, za svou vlasteneck-
ou povinnost. Měli s tím velké výdaje, když nají-
mali a ze svého platili lidi za pečení chleba a mletí 
mouky, za dovoz potravin a pálenky, museli prý 
mít stále dostatečné množství zásob, protože se 
v Trutnově objevovaly velké vojenské oddíly, pro 
které muselo být obstaráno všechno potřebné 
bez ohledu na cenu. Nešlo jen o jídlo pro vojáky, 
ale i pro přípřeže a kování koní, o dodávky mýd-
la, lopat, košťat a různých jiných potřeb. A tak 
prý jim ani ta povolená 20% přirážka na to vše 
nestačila. Z těchto uvedených důvodů je závěrem 
vyúčtování vysloveno, že úřady tyto námitky 
uznají a zásobovatelům celý obnos nezkrácený 
proplatí, jak se potom také stalo.
Služby prokazované tenkrát Reichenbachem 
byly oceněny rakouským císařem Františkem I. 
velkou zlatou medailí. Ta byla Reichenbachovi 
udělena v Hradci Králové v roce 1815, když se 
sem na pozvání dostavil provázen čestným oddí-
lem trutnovských střelců. Po návratu domů ho 
tenkrát trutnovské obyvatelstvo velmi nadšeně 
vítalo. 

Antonín Just

SPORt

Republikové finále AŠSK ČR v basketbale 
3x3 středoškolských družstev se uskutečnilo 
začátkem prosince v Brně. V každé kategorii 
(CH, D) startovalo 12 týmů z celé ČR, a proto-
že byl velkou motivací i možný postup na svě-
tové finále, startovali za jednotlivé školy 
v příslušné kategorii opravdu ti nejlepší.
Basketbal 3x3 je velmi progresivně se rozvíje-
jící basketbalová disciplína, která má vlastní 
sekci v rámci ČBF. Právo účasti na RF si dívčí 
reprezentace Gymnázia Trutnov zajistila su-
verénním vítězstvím v krajském finále. Naše 
hráčky se přes porážku od Gymnázia Praha, 
Litoměřická (11:21) v základní tříčlenné sku-
pině probojovaly v osmifinále vítězstvím nad 
Gymnáziem Příbor (17:4) do dalších postupo-
vých utkání. Dále následovala už pouze série 
suverénních vítězství: čtvrtfinále s Gymnázi-
em Praha, Na Vítězné pláni (14:10), semifi-
nále s Gymnáziem Žďár nad Sázavou (18:11), 
finále s Gymnáziem Strakonice (12:6). 
Základem úspěchu byla zodpovědná příprava 
před každým utkáním a pečlivé soustředění 
v průběhu zápasu s jasnou herní strategií. 
Naše hráčky přehrávaly soupeřky nejen bas-
ketbalovými dovednostmi, ale i lepší fyzickou 
přípravou, bojovností a hlavně úspěšnější 
střelbou ve vypjatých fázích utkání. 
V individuálních dovednostních soutěžích se 
také prosadila Adéla Vymazalová, která zví-
tězila ve střelbě za obloukem. Jako vedoucí 
týmu rád konstatuji, že dívky vytvořily poho-
dový a především skromně se projevující tým, 
se kterým byla radost spolupracovat v průbě-
hu celé náročné soutěže. 
Vítězství v RF představuje skvělý a další histo-
rický úspěch, jenž také odráží dlouhodobou 
spolupráci s místním basketbalovým klubem. 
Naše hráčky si vybojovaly právo reprezento-
vat ČR v červnu 2016 na světovém finále ISF, 
které se uskuteční v estonském Tallinnu.
Konečné pořadí: 1. Gymnázium Trutnov, 2. 
Gymnázium Strakonice, 3. Gymnázium Žďár 
nad Sázavou, …

Gymnázium Trutnov reprezentovaly: Anna 
Rylichová, Zuzana Šimková, Dominika Vašá-
ková, Adéla Vymazalová

Horní řada zleva: Adéla Vymazalová, Zuzana 
Šimková, Dominika Vašáková; vpředu: Anna 
Rylichová 

Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

 

Krajským mistrem 
v basketbalu zš je 
tým od trutnovského 
„letadla“
Přesně dvacet dní po zisku titulu okresních 
přeborníků AŠSK ČR v basketbalu SLZŠ „O po-
hár ministryně školství“ se chlapecké druž-
stvo ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, 
zúčastnilo krajského finále. Soutěž se konala 
ve sportovním areálu v Jičíně. Do krajského 
kola se nominovala čtyři družstva. Bohužel, 
jeden tým se po řádné omluvě soutěže nezú-
častnil. Hrací doba jednotlivých utkání byla 2x 
10 minut hrubého času, až poslední dvě minu-
ty druhého poločasu se hrály na čas čistý. 
Družstvo od „letadla“ prožilo během turna-

mistryně republiky v basketbale 3x3 z gymnázia Trutnov

foto: Karel Urban

foto: Petr Karajanis



11 | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | prosinec 2015

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

 JudO 
XXII. ročník Vánočního turnaje
V sobotu 28. 11. se v Trutnově Na Nivách ko-
nal mezinárodní předvánoční turnaj v judu 
koťat (2008/07), mláďat (2006/05) a mladších 
žáků (2004/03). Nasadili jsme dvacet dva bo-
jovníků a jednu bojovnici, celkem dvacet tři 
domácích závodníků, kteří reprezentovali 
Lokomotivu Trutnov. Turnaje se zúčastnilo 
přes sto čtyřicet závodníků z Čech, Slovenska, 
Maďarska, Polska a Německa. Domácí borci 
vybojovali celkem patnáct medailí.
Výsledky domácích:
Zlato: 2x Tobiáš Chmelík, Vojtěch Knap, Matěj 
Krčmář, Richard Bureš
Stříbro: Tobiáš Chmelík, Oliver Plecháč, Ma-
rek Novák, Vojtěch Vach, Radek Gottwald
Bronz: Richard Kulda, Ondřej Frejvald, Albert 
Vejrych, Jindřich Tyl, Matouš Pražák
Linhart obhájil titul
14. 11. 2015 se v Praze konalo MČR veteránů 
v judu. Trutnovskou Lokomotivu reprezen-
tovali Jaroslav Linhart, Vladimír Žižka a Ru-
dolf  Bradler. Podařilo se jim získat dva cenné 
kovy a v konečném pořadí klubů obsadili 12. 
místo z 50. Jaroslav Linhart ve váze do 81 kg 
v kategorii M6 bez zaváhání ve vyřazovacích 
bojích postoupil do finále, kde krásným Ipo-
nem porazil úřadujícího mistra Evropy Ra-

doslava Tepavcevice ze Srbska, a stal se tak 
mistrem ČR. Rudolf Bradler ve váze do 81 kg 
v kategorii M1 porazil ve vyřazovacích bojích 
na Ipon Tomeše z Bohušovic nad Ohří a Dvo-
řáka z Hranic. Ve finále nestačil na Martina 
Řezáče z Hranic a skončil na druhém místě. 
Vladimíru Žižkovi ve váze do 81 kg v kategorii 
M2 se tentokrát moc nedařilo, skončil na pá-
tém místě.

 BOX 
na mikulášské nadílce boxu domácí 
borci rozdávali K.O. 
Plakáty zvaly na galaodpoledne, ale sobotní 
Mikulášská nadílka boxu si v ničem nezadala 
s galavečerem. „Jsem maximálně spokojený 
a překvapilo mě, kolik lidí přišlo,“ potěšil po-
řadatele z BC Loko Karla Kubce zájem veřej-
nosti. V hale gymnázia sledovalo profesionál-
ní a amatérský box asi tři sta padesát diváků. 
Program byl složen z osmi zápasů, o jeden 
méně, než se počítalo. Nejmladšímu trutnov-
skému boxerovi Josefu Nevečeřalovi (mladší 
bratr reprezentanta Pavla) se nepodařilo 
sehnat soupeře. Naopak tomu nejzkušeněj-
šímu, Martinu Mrázovi, se protivník měnil 
hned dvakrát.  
Více o galaodpoledne a výsledky naleznete 
na: www.lokotrutnov.cz/oddily/box 

 BaSKETBaL 
Basketbalové mládí: Úspěšné  
juniorky slaví postup do Tallinnu 
Velice úspěšně si vedla trutnovská basket-
balová mládež v republikových soutěžích. 
V uplynulých dvou týdnech týmy juniorek, 
kadetek, kadetů, starších žákyň, starších žáků 
a mladších žákyň vybojovaly v součtu 10 ví-
tězství a 2 porážky (s lídry svých soutěží). 
K tomu je nutno připočítat i úspěch hráček 
v dresu trutnovského gymnázia - čtveřice 
Anna Rylichová, Zuzana Šimková, Dominika 
Vašáková a Adéla Vymazalová vybojovala 
středoškolský titul mistryň ČR v basketbale 3 
na 3 a zároveň si zajistila postup na světové 
finále, které se uskuteční příští rok v červnu 
v estonském Tallinnu. A aby toho nebylo 
málo, tak v tomto období proběhla také ve-
lice povedená mikulášská akce celého klubu.

 pLaVání  
žáci v domácím bazénu vylovili 
mistrovské medaile a přepisovali 
oddílové rekordy
Ve třech pětadvacetimetrových bazénech 
v České republice se o víkendu 5. a 6. pros-
ince konaly národní šampionáty plavců 
žákovských kategorií. Města Jihlava, 
Prostějov i Trutnov byla svědky zápolení cca 
200 závodníků na každém místě. 
Z plavců Lokomotivy do Prostějova odjela 
trojice Romana Lankašová, Aleš Umlauf 
a Lukáš Dvořák. Do Jihlavy kvarteto Karolína 
Šolínová, Dominika Brádlová, Matyáš Nývlt 
a Tobiáš Pražák. V domácím bazénu o me-
daile bojovala sedmičlenná sestava ve složení 
Adéla Barvínková, Lucie Kraková, Karolína 
Malíková, Tomáš Haufer, Filip Vlček a bratři 
Jakub a Kryštof Páslerové.

Více o oddílu a výsledky naleznete na www.
lokotrutnov.cz/oddily/plavani 

 muay–THaI 
gIBu FIgHT nIgHT 2 -  
HIgHLandERS vítězně
5. 12. 2015 se v TIPSPORT Aréně v Praze ko-
nal svátek všech milovníků bojových sportů. 
Jeden z největších galavečerů v ČR se jmény 
jako Tomáš Hron, Ondřej Hutník, Vladimír 
Moravčík atd. odstartoval v předzápasech 
Matěj Trčka dle pravidel IFMA na 3x2 min. 
S trenéry Tomášem Matouškem a Radkem 
Horákem v zádech se Matěj postavil do čer-
veného rohu proti Adamovi Špilauerovi z Gla-
diators gym České Budějovice, který byl o 3 kg 
těžší a 1 rok starší. V náš prospěch hrály zku-
šenosti a ty se také projevily jako velký bo-
nus hned v 1. kole. Matěj takticky držel vše 
na distanc a v klinčích i porazech dominoval 
v kombinacích s lokty a koleny. Adam po prv-
ním kole začal bojovat z ústupu, a tak ho 
Matěj musel „nahánět“ po ringu. Zasloužené 
vítězství 3:0 na body a další velká zkušenost 
pro naši mladou naději HIGHLANDERS Matě-
je Trčku.
Galavečer byl opravdovou přehlídkou legend 
a hvězd, např. Mighty Mo Siliga z USA či Peter 
Aerts z Holandska.

Veselé Vánoce, hodně zdraví a energie
Vám v novém roce 2016 přeje
Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov o. s.

PF 2016
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov  
(v Poříčí naproti Kaře přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,   
499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

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

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

Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.

pro případné dárce finanční hotovosti máme 
č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční 
banky v Trutnově.

Jiří Hejna 
odbor životního prostředí
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Sportovci gymnázia 
Trutnov se prosadili 
v krajských soutěžích    
Reprezentační družstva trutnovského gymná-
zia se zúčastnila krajských finále AŠSK v bas-
ketbalu i volejbalu a při všech startech zazna-
menala další výrazné úspěchy.
Basketbal – krajské finále
V krajském finále se nejprve představily dívky 
Gymnázia Trutnov. Jediným vážnějším soupe-
řem bylo družstvo SŠSO G z Hradce Králové. 
Přestože naše hráčky nastoupily proti týmu, 
který měl výškovou převahu a byl složen pře-
vážně z hráček starších ročníků, nedaly re-
prezentantky místního gymnázia soupeřkám 
šanci a po vítězství 28:15 postoupily do kvali-
fikace o RF, která se uskuteční v lednu 2016. 

Konečné pořadí KF (dívky): 1. Gymnázium 
Trutnov, 2. SŠSO G Hradec Králové, 3. Gym-
názium Nová Paka, … Gymnázium Trutnov 
reprezentovaly: Kateřina Valentová, Zuzana 
Šimková, Dominika Vašáková, Kristýna Lačná, 
Aneta Bachtíková, Pavlína Kábrtová, Daniela 
Nováčková, Anna Rylichová, Adéla Vymaza-
lová
V turnaji chlapců startovalo šest týmů, které 
byly rozlosovány do dvou tříčlenných sku-
pin. Druhé místo ve skupině našeho výběru 
znamenalo jistotu semifinále proti SPŠ Hra-
dec Králové. Po prohraném utkání (23:36) se 
chlapci střetli v utkání o 3. místo s Gymnázi-
em F. M. Pelcla Rychnov n. K. Průběh celého 
zápasu byl velmi vyrovnaný, ale větší bojov-
nost i štěstí v závěru rozhodly v náš prospěch 
(30:24).
Konečné pořadí KF (chlapci): 1. Gymnázium 
Jaroměř, 2. SPŠ Hradec Králové, 3. Gymnázi-
um Trutnov, … Gymnázium Trutnov repre-
zentovali: Vladimír Smilnický, Tomáš Kazda, 
Vít Skokan, Štěpán Mareš, Miroslav Tomeš, 
Ondřej Novák, Jiří Csampai, Jáchym Drašar, 
Jan Šindelář
Volejbal – krajské finále
Favoritem krajského finále byl zkušený tým 
hráček Gymnázia Trutnov, který se v loňském 
roce probojoval až na republikové finále 
AŠSK ČR. Přes malé zaváhání v utkání s repre-
zentantkami z Jiráskova gymnázia Náchod 
(1:1) v krajském finále naše dívky zvítězily 
a podobně jako basketbalistky vybojovaly po-
stup do kvalifikace na RF. Tato soutěž je v le-
tošním školním roce postupová, a to do svě-
tového finále ISF.
Konečné pořadí KF (dívky): 1. Gymnázium 
Trutnov, 2. Jiráskovo gymnázium Náchod,  
3. Lepařovo gymnázium Jičín, … Gymnázium 
Trutnov reprezentovaly: Karolína Matějů, 
Hana Nguyenová, Adéla Němečková, Adéla 
Kuldová, Daniela Murčová, Markéta Teichma-
nová, Martina Hrabová   

Karel Urban
předseda ŠSK při Gymnáziu v Trutnově

TRUTNOVÁČEK NADĚLUJE!

Rodinné vstupné. Až dvě děti v doprovodu dospělého zdarma.

PLAVECKÝ BAZÉN  (VEL KÝ  I  DĚTS KÝ )
Úterý 22. 12. 2015 8:00-13:00 a 14:00-20:00
Středa 23. 12. 2015 8:00-14:00 a 15:00-21:00
Čtvrtek 24. 12. 2015 10:00-14:00

ZIMNÍ  STADION
Úterý 22. 12. 2015 9:00-12:00 a 12:15-15:30
Středa 23. 12. 2015 9:00-12:00 a 12:15-15:45

Akce je určena pro rodiče s dětmi do 15 let.

www.trutnovacek.cz   www.mebys.cz 

MENŠÍM I VĚTŠÍM  
SPORTOVCŮM PŘIPRAVIL  

VÁNOČNÍ DÁREK SE SPOLEČNOSTÍ  
MEBYS TRUTNOV.


