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MĚSTSKÁ POLICIE MODERNIZUJE  
KAMEROVÝ SYSTÉM
Po  celý  rok  2016  modernizovala  Městská 
policie  Trutnov  kamerový  dohledový  sys-
tém a hodlá pokračovat i letos. „V loňském 
roce se nám podařilo získat dotaci od Mi-
nisterstva vnitra ČR, díky které jsme mohli 
vyměnit 11 starších dosluhujících analogo-
vých  kamer  za  nové  digitální  IP  kamery,“ 
říká Radek Svoboda, ředitel MP Trutnov.  
V  současné  době  město  disponuje  24  ka-
merami, jejichž obraz je sveden na dohle-
dové  pracoviště  Městské  policie  Trutnov, 
kde byla v loňském roce zabudována nová 
telestěna. Kromě 11 nových digitálních ka-
mer nainstalovaných na  již  stávajících ka-
merových  místech  přibyl  také  jeden  bod, 
a to na cyklostezce směrem na Horní Staré 
Město.  „Chtěli  jsme  monitorovat  pohyb 
na stezce, a to  i vzhledem k případu váž-
ného ublížení na zdraví – bodnutí nožem, 
ke kterému  zde  vloni  došlo,“ dodává Ra-
dek Svoboda.

V letošním roce je předběžně naplánováno 
rozšíření městského kamerového dohledo-
vého  systému  o  další  dva  až  tři  kamerové 
body na předem vytipovaných místech. Ka-
mery  jsou  jedním z prvků  situační preven-
ce  a  jednoznačně  přispívají  ke  snížení  tzv. 
pouliční kriminality a vandalismu v monito-
rovaných oblastech a také ke zvýšení objas-
něnosti  těchto  negativních  jevů.  „Kamery 
zvyšují pocit bezpečnosti ostatních občanů 
i proto, že svou působností odrazují pacha-
tele případného protiprávního jednání. Na-
víc je možná okamžitá rekce, a tím i před-
cházení  narušování  veřejného  pořádku,“ 
vysvětluje ředitel městské policie. Záznamy 
z kamer také často slouží Policii ČR, případ-
ně dalším oprávněným orgánům pro potře-
by šetření událostí v jejich kompetenci. 

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí 

Uzávěrka únorového čísla RL: 13. 2. 2017

Najdete v tomto čísle:
Poradna pomáhá obětem trestných činů  /  2
Čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova v oblastech kultury, sportu, sociálních 
služeb a ostatních pro rok 2017  /  6
Bezplatné  anonymní testování na HIV  /  6

Foto: Archiv MP

V TRUTNOVĚ PŘIBUDOU  
KONTEJNERY NA ELEKTROODPAD 
A KOVY
Město  Trutnov  se  rozhodlo  ve  spolupráci 
se společností Retela, s.  r. o.,  rozšířit služ-
by  v  rámci  systému  svozu  komunálního 
odpadu.  Jakmile  to  klimatické  podmínky 
dovolí, budou na území města rozmístěny 
nové  kontejnery  určené  na  elektroodpad 
a kovy. „V dnešní době je více než důleži-
té, abychom správně třídili odpad. Věřím, 
že  obyvatelé  Trutnova  budou  nové  kon-
tejnery využívat, a společně se tak podílet 
na  separaci  odpadu,“  říká  Ivan  Adamec, 
starosta města Trutnova.   
Tyto dvě komodity budou sbírány společně 
a následně separovány v koncovém zaříze-
ní. Svoz těchto kontejnerů bude zajišťovat 
společnost Transport Trutnov s. r. o. 
V první fázi bude po Trutnově rozmístěno 
cca  10  těchto  kontejnerů.  „Pokud  bude 
sběr  fungovat,  budeme  síť  postupně  roz-
šiřovat,“ dodává trutnovský starosta. Kon-
tejnery  městu  zcela  zdarma  dodá  společ-
nost  Retela,  s.  r.  o.  Jakmile  roztaje  sníh, 
budou umístěny na vytipovaná místa, vět-
šinou tam, kde se již nyní nacházejí kontej-
nery na oblečení. 
V rámci optimalizace systému svozu komu-
nálních odpadů v Trutnově bude samozřej-
mě dále rozšiřována síť separace tradičních 
komodit  (papír,  plast,  sklo).  „Kontejnery 
se snažíme umisťovat tak, aby se občanům 
zkrátila  docházková  vzdálenost.  Chceme 
jim  co  nejvíce  třídění  odpadu  usnadnit,“ 
dodává Ivan Adamec. 

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí 
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

únor
Dvůr Králové nad Labem 
9. 12. 2016 - 19. 2. 2017 – Z POHÁDKY 
DO VELKÉHO SVĚTA   
Výstava MgA. Martiny Minárikové. Jak to 
bylo v pohádkách a jak je to dnes? 
Městské muzeum 
www.muzeumdk.cz

31. 1. – 5. 2. 2017 – ZA PĚKNÉ VYSVĚDČENÍ 
DO ZOO ZA 10 KČ 
www.zoodvurkralove.cz 

DNY R. A. DVORSKÉHO  
1. 2. 2017 v 19:30 h – Starý pivovar, britská 
bluesová zpěvačka Zoe Schwarz, kterou 
na kytaru doprovodí Rob Koral 
15. 2. 2017 v 19:00 h – Hankův dům, Ondřej 

Havelka a jeho Melody Makers 
www.hankuv-dum.cz 

Hradec Králové  
4. 2. 2017 – NOČNÍ PROHLÍDKA BÍLÉ VĚŽE  
26. 2. 2017 – MASOPUST NA STATKU  
Šrámkův statek v Pileticích

Chrudim  
25. 2. 2017 – MASOPUSTNÍ JARMARK 
www.chrudimsobe.cz 

Nový Bydžov 
25. 2. 2017 – MASOPUST NA MASARYKOVĚ 
NÁMĚSTÍ 
www.novybydzov.cz 

Vysoké Mýto

4. 2. 2017 ve 20:00 h – ŠPEJBL´S HELPRS – 
AC/DC REVIVAL  
Jeden z nejlepších tuzemských revivalů AC/
DC se vrací do M-klubu! 
Klubová scéna M-klubu  
www.mklub.cz

Více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz

Matriční události  
a činnost komise pro 
občanské  
záležitosti – ohlédnutí  
za rokem 2016

V uplynulém roce 2016 se v trutnovské 
porodnici narodilo 667 dětí, 340 chlap-
ců a 327 děvčátek. Z tohoto počtu 231 
dětí (109 chlapců a 122 děvčátek) posíli-
lo řady trutnovských občanů.
Před  Městským  úřadem  Trutnov  bylo 
v  roce  2016  uzavřeno  150  manželství, 
dalších 8 párů si své „ANO“ řeklo před 
orgánem církve. Z celkového počtů uza-
vřených sňatků jich 35 bylo na základě 
žádostí snoubenců uzavřeno mimo sta-
novená obřadní místa a některé z nich 
jsou  zapsány  v  matričních  knihách  ve-
dených  pro  obec  Hajnice,  Staré  Buky 
a město Pilníkov.
Na Staré radnici a v Koncertní síni Bohu-
slava Martinů se v loňském roce konaly 
4 zlaté a 1 diamantová svatba.  Za účas-
ti starosty města Mgr. Ivana Adamce se 
i v roce 2016 konaly v měsíci červnu tzv. 
„Stříbrné  podvečery“,  jichž  se  účastní 
přihlášené manželské páry, které v da-
ném roce slaví 25 let společného života. 
Tohoto  setkání  se  slavnostním  obřa-
dem, občerstvením a posezením s hud-
bou  nejen  k  poslechu,  ale  i  k  tanci,  se 
zúčastnilo 8 manželských dvojic.
V  roce  2016  v  Trutnově  zemřelo  477 
občanů,  z  toho  221  mužů  a  256  žen. 
Z toho počtu zemřelo 227 občanů měs-
ta Trutnova, 104 mužů a 123 žen.  Dal-
ších  22  úmrtí  bylo  zapsáno  do  matrič-
ních knih obcí, které spadají do našeho 
matričního obvodu. Jednalo se o Jívku, 
Chotěvice, Chvaleč, Horní Olešnici, Dol-
ní Olešnici, Hajnici,  Pilníkov, Radvanice 
a Vlčice.
Členky komise pro občanské záležitosti  
osobně navštívily 429 občanů Trutnova, 
kteří v uplynulém roce oslavili význam-
ná  životní  jubilea,  a  předaly  gratulaci, 
kytičku a malý dárek.
V  obřadní  síni  Staré  radnice  se  konaly 
také  tradiční  slavnostní  obřady  vítání 
do  života  malých  Trutnováků.  Pozvání 
přijali rodiče 175 dětí.
Rády  bychom  poděkovaly  učitelkám 
a  dětem  z  mateřských  škol  Novodvor-
ská,  Žižkova,  Tkalcovská,  Gorkého 
a Horská, které se těchto obřadů pravi-
delně účastní s milým kulturním vystou-
pením.  Touto  cestou  děkujeme  i  paní 
Aleně Tommové, majitelce fotoateliéru 
v budově Staré radnice, za věnování fo-
tografií na pamětní list z vítání občánků 
rodičům dětí. Poděkování za pomoc při 
těchto obřadech zaslouženě patří  také 
studentkám Střední  zdravotnické  školy 
v Trutnově. 

Bc. Helena Potočková
matrikářka

Poradna pomáhá obětem trestných činů

Rok s kronikou 

Stali jste se obětí trestného činu? Kladete si 
otázku, proč se to muselo stát zrovna Vám? 
Ovládají Vás pocity smutku, strachu, vzteku 
či  nespravedlnosti?  Nevíte,  kam  přesně  se 
s Vaší  tíživou  situací obrátit o  radu anebo 
o pomoc? Nejste v tom sami. Právě pro Vás 
je tu totiž projekt „Proč zrovna já?“, který 
po  celé  republice  pomáhá  obětem  trest-
né  činnosti.  Poradny  působí  v  55  městech 
po celé ČR a jsou zaměřeny na právní a psy-
chosociální  poradenství  obětem  trestných 
činů. Financovány jsou Evropským sociálním 
fondem a státním rozpočtem, v úzké spolu-
práci s Probační a mediační službou. Služby 
jsou  poskytovány  bezplatně  a  jsou  určeny 
všem, kteří se cítí být obětí trestné činnosti, 
nehledě na  svůj  věk, pohlaví,  způsobenou 

újmu či fázi trestního řízení. Každá oběť, ať 
závažného  či  bagatelního  skutku,  si  totiž 
zaslouží  adekvátní  a  individuální  péči,  ne-
boť prožívání újmy může být velmi osobité. 
Trutnovská  kancelář  nabízí  pravidelné  po-
radenské dny od ledna 2017 na adrese Hor-
ská  5  (2.  patro  budovy  sídla  úřadu  práce, 
středisko Probační a mediační služby). 
Poradnu lze kontaktovat telefonicky na čís-
le  737  939  765,  prostřednictvím  e-mailu 
binkova.pms@gmail.com nebo osobně bez 
objednání  v  rámci  poradenských  hodin, 
a to v pondělí od 13 do 16 hodin a v úterý 
od 9 do 12 hodin.  

Mgr. Pavlína Binková
poradna pro oběti trestných činů

Vážení přátelé! 
Rok  2016  patří  již  nenávratně  minulosti 
a Vy jste určitě zvědavi na to, které z jeho 
nesčetných  událostí  trvale  uchová  kronika 
města  Trutnova.  Ráda  bych  Vás  proto  po-
zvala  na  návštěvu  mé  kanceláře  ve  Staré 
radnici  na  Krakonošově  náměstí,  kde  se 
můžete do vznikající kroniky začíst. Hotova 
zdaleka ještě není, ale dosavadních více než 
200 stran textu Vám dovolí udělat si před-
stavu o její nové podobě i směřování.  
Za to, že moje počáteční nadšení a radost 
z práce i po roce nadále trvají, vděčím důvě-
ře a podpoře vedení města, zaměstnancům 
MěÚ  Trutnov,  mnohačetným  trutnovským 
podnikům a institucím, s nimiž jsem v neu-
stálém kontaktu, i výborné spolupráci mno-
hých z Vás, občanů Trutnova. Také v tomto 
roce  Vám  mohu  slíbit  několik  drobných 
článků  z  historie  města  a  jeho  nejbližšího 
okolí,  které  opět  najdete  v  Radničních  lis-
tech. V nich se mimo jiné blíže seznámíme 
s oním tajemným majitelem cla v Trutnově, 
Rupertem Sviní.
Velmi  děkuji  za  již  zaslané  výroční  zprávy 
a prosím i ostatní subjekty, aby na mne ne-
zapomněly.  

S  laskavým  souhlasem  paní  Zdeňky  Citové 
vám  jako  PF  pro  letošní  rok  2017  posílám 
kresbu  Krakonoše  od  Jaroslava  City,  která 
vznikla 27. 2. 2009. Těším se na naše další 
setkání.  Kontaktovat  mě  můžete  na  tel. 
č. 735 762 816.

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova
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KRÁTCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

ÚNOR
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti –  cvičení  pro  maminky 
s chodícími dětmi
13:30 – 14:30  Podpůrná skupina kojení  – 
setkávání kojících a těhotných maminek
15:00 – 17:00 Maternité – kurzy  pro  těhotné 
a ženy po porodu, laktační poradenství
ÚTERÝ
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka – 
volný prostor pro vzájemné sdílení nastávajících 
a novopečených maminek
9:30 – 10:15 Žížalky – cvičení  pro  maminky 
s ležícími miminky (od 5 měsíců)
10:15 – 11:00 Broučci – cvičení  pro  maminky 
s lezoucími miminky
15:30 – 16:30 Bobři – všeobecná  pohybová 
příprava pro děti od 3 do 6 let
STŘEDA
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 9:45 Svišti –  cvičení  pro  maminky 
s chodícími dětmi
10:00 – 10:45 Opičky – cvičení  pro  maminky 
s dětmi od 2 let
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek – pro děti od 4 
do 7 let, lektorky Jana Švecová a Pavla Valnohová
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice, Cvrček 
muzikant – lektorka Lenka Jiranová
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívánky s Drážou a Blankou – 
společné  muzicírování,  poznávání  základních 
dětských  a  lidových  písní,  tanečky,  první 
zkušenost s hudebním nástrojem
16:00 – 16:45 Jóga pro děti – kroužek pro děti 
od 4 do 8 let, lektorka Natálie Ondrášková
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi, 
kreativní dopoledne
10:00 – 10:30 Výtvarná dílnička –  pro  rodiče 
s dětmi
SOBOTA  
Setkávání patchworkového klubu  –  informace 
Olga Lešáková, 605 545 160
Šití panenek z ovčí vlny – informace  Lucie 
Pavlíček Migdalová, 605 720 011

Připravujeme:
* JARNÍ BAZAR v termínu od 4. do 7. dubna 2017
Úterý 4. 4. prodej 9 – 17 h
Středa 5. 4. prodej 9 – 17 h 
Pátek 7. 4. výdej neprodaných věcí 9 – 17 h
Přijímáme  dětské  (vel.  56  –  176)  a  těhotenské 
oblečení. Nepřijímáme kočárky a hračky. 

Výdej archů na domácí zapisování bude 
od února v pondělí, středu a pátek od 8 do 16 h 
nebo po telefonické do mluvě. 
* HOMEOPATIE PRO DĚTI A MAMINKY  –  další 
z  cyklu  přednášek  MUDr.  Nadi  Řehůřkové, 
homeopatky s dvacetiletou praxí v tomto oboru. 
Tentokrát  se  budeme  zaměřovat  na  kožní 
problémy (ekzém, opary, bradavice apod.). Kdy: 
2. 2. 2017 od 17:00 h.  Vstupné  50 Kč,  prosíme 
o nahlášení účasti v MC.
*  PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ – často  se 
maminky potýkají s problémy už od porodnice, 
slyší mnoho protichůdných rad nebo jen nemají 
s kým svou starost sdílet. O kojení existuje mnoho 
mýtů a představ, maminky se bojí dlouhodobého 
kojení,  uchylují  se  k  dokrmům  nebo  kojí 
s bolestí.   Kojení by ale měla být radost. Tohle 
všechno  je  cílem  podpůrné  skupinky.  Setkání 
vede  diplomovaná  porodní  asistentka  Olga 
Fojtíková a dětská sestra a certifikovaná laktační 
poradkyně Eva Havelková.  Kdy: 6. 2. 2017 od 14 
do 15 h. Vstupné je za pobytné, prosíme zájemce 
o nahlášení účasti v MC.
* KERAMIKA A SKLO, JARNÍ TVOŘENÍ  –  pod 
vedením  lektorky  Andrey  Onodi  si  vytvoříte 
dekorace na blížící se svátky jara.  Kdy: 24. 2. 2017 
od 9:30 do 11:30 h. Vstupné je 100 Kč (materiál) + 
pobytné. Prosíme o nahlášení účasti v MC.
* CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE 
– otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty 
– první kontakt  s houslemi, flétnou, bubínkem 
a  klávesovým  nástrojem,  zpěv  lidových  písní. 
Určeno pro děti předškolního věku. 
Program  Hudební stavebnice je  zaměřen 
na  hudební  vzdělávání  pro  každého, 
kdo  má  zájem  si  doma  zahrát  písničku 
na klávesový nástroj, naučit  se  číst a psát noty 
a  tvořit  jednoduché  doprovody  k  melodiím 
a jednoduché melodie. Vhodné pro děti od 6 let 
věku. Více informací na: hudebnistavebnice.cz  
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 
let – zaměřená  na  trénování  sluchu  a  rytmu. 
Procvičíme  techniku  rukou  na  klavírní 
(klávesové)  klaviatuře  a  naučíme  se  skladby, 
které  nás  baví.  Lektor:  Lukáš  Chudoba.  Více 
na  www.lukaschudoba.cz,  sphinks@tiscali.cz, 
tel.: 602 702 360. 

Bližší  informace o provozu na tel. 721 474 188 
nebo  na  www.mckarolinka.cz,  e-mail:  info@
mckarolinka.cz. 

Za mateřské centrum KAROlínka
Nicole Lisá

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8:00 do 12:00 hodin
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů: 
28. 1. a 29. 1. – MUDr. Margita Novotná, Bystřic-
ká 326, Mladé Buky, tel.: 499 873 116
4. 2. a 5. 2. – MUDr. Helena Petrová, Polská 91/14, 
Trutnov, tel.: 732 672 637
11. 2.  a  12. 2.  –  S-DENTIS  s.  r.  o.,  Pražského  
povstání 543, Trutnov, tel.: 499 732 032
18. 2.  a  19. 2.  –  MUDr.  Ladislava  Rudolfová,  
Havlíčkova 8/113, Trutnov, tel.: 499 811 550
25. 2. a 26. 2. – Dentinum s. r. o., Polská 91/14, 
Trutnov, tel.: 499 815 120
Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých přípa-
dech akutní a neodkladné péče poskytuje Sto-
matologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové – areál nemocnice, tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci – zubní – Hradec 
Králové, tel.: 495 755 223.

Mateřské centrum KAROlínka
Klub zdraví Trutnov 
zve  všechny  příznivce  zdravého  životního 
stylu  na  setkání  u  tématu:  RAKOVINA – 
můj příběh  (nejsme bezmocní). 6. 2. 2017 
v 17:30 h, budova CASD, ul. M. Majerové 
86/10  (za  nemocnicí),  lektor:  Renata  Žílo-
vá.  Ochutnávka,  možnost  masáže  šíje  již 
v 16:30 h.  
Naše webová stránka  
http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Témata na r. 2017
6. 3. – Komunikace (dobrý základ = úspěch)
3. 4. – Jarní tvoření
8. 5. – Komunikace 1
Červen, červenec, srpen – prázdniny
4. 9. – Komunikace 2
2. 10. – Bio produkty
6. 11. – Cvičení (příprava na zimu)
4. 12. – Vánoční inspirace

Matriční události v prosinci 2016
Narozené děti
V posledním měsíci  roku přišlo  v  trutnovské 
porodnici na svět celkem 52 dětí, 26 chlapců 
a  26  děvčátek.  Novými  občánky  města  Trut-
nova se stalo 11 chlapců a 15 děvčátek.

Uzavřené sňatky
V prosinci bylo uzavřeno před Městským úřa-
dem v Trutnově 5 sňatků.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
48 občanů, 20 mužů a 28 žen. Z tohoto počtu 
zemřelo 19 trutnovských občanů, 9 mužů a 10 
žen. 2 úmrtí byla zapsána do matričních knih 
vedených pro obec Hajnice a město Pilníkov. 

Jubilea 
V průběhu měsíce prosince členky komise pro 
občanské  záležitosti  při  významných  život-
ních  jubileích  navštívily  s  gratulací,  kytičkou 
a malým dárečkem 42 trutnovských spoluob-

Informace z klubu důchodců
V  roce  2017  jednou  za  měsíc  pořádáme 
v  Národním  domě  v  Trutnově  taneční 
odpoledne  při  živé  hudbě.  K  tanci  
a  poslechu  hraje  pan  Vladimír  Prokop. 
Od 14 do 18 hodin v termínech: 12. února,  
12. března, 9. dubna, 14. května, 11. června. 
V měsících červenec – srpen se nehraje.  

Jaroslav Dušek
předseda klubu

čanů, kterým touto cestou ještě jednou srdeč-
ně blahopřejeme.

Vítání do života
V  prosinci na Staré radnici v Trutnově probí-
halo slavnostní uvítání do života 28 nejmen-
ších Trutnováků.

Bc. Helena Potočková 
matrikářka

Tropik trhy Trutnov  
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, exo-
tického  ptactva,  květin,  krmiv,  pomůcek 
a potřeb, literatury.
Adresa: Národní dům, Trutnov
Datum: 4. 2. 2017 od 9 do 12 hodin
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky 

VÁNOČNÍ NÁVŠTĚVA KOSTELA
Předvánoční  čas  a  čekání  na  Ježíška  jsme 
si s dětmi z naší mateřské školy zpříjemnili 
návštěvou kostela sv. Petra a Pavla v Poříčí. 
Při  vstupu na nás dýchla atmosféra Vánoc. 
Prohlédli  jsme si výzdobu kostela, zazpíva-
li  jsme  si  společně  koledy  a  na  chvíli  jsme 
zapomněli  na  starosti  a  trápení.  V  dnešní 
uspěchané, elektronické a počítačové době 
je  moc  hezké  se  pozastavit  a  zamyslet  se. 
Návštěva kostela se dětem moc líbila a od-
cházely  nadšené.  Určitě  si  to  příští  rok  zo-
pakujeme.
Touto  cestou  chceme  poděkovat  paní  Me-
isnerové  a  panu  Mandysovi  z  Římskokato-
lické  farnosti  Trutnov  za  to,  že  nám  tuto 
návštěvu umožnili. Poděkovat bychom také 
chtěli panu Figerovi, školníkovi ze ZŠ Poříčí, 
který nás provedl výstavou svícnů v ZŠ Poříčí.

MŠ Stonožka
Trutnov-Poříčí
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ
Na základě usnesení Rady města Trutnova 
č. j. 2016-1283/24 ze dne 19. 12. 2016 zve-
řejňujeme  záměr  města  pronajmout  pro-
story sloužící podnikání:

Trutnov – Krakonošovo nám. 73 
objekt na st. p. č. 161 v kat. úz. Trutnov, 
v části obce Vnitřní Město

Jedná  se  o  prostory  sloužící  podnikání 
umístěné  v  suterénu  budovy  (s  vchodem 
z  ul.  Horská)  o  celkové  výměře  46,29  m2 
(vstupní  zádveří  5,34  m2,  kavárna  25,52 
m2,  WC  hosté  2,55  m2,  šatna  personálu 
4,49 m2, zázemí kavárny 8,39 m2).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního  nárůstu  nájemného.  Nájemce 
provede  na  vlastní  náklady  úpravy  pro-
stor sloužících podnikání k požadovanému 
způsobu využití s tím, že v případě ukon-
čení nájemní smlouvy nebude zhodnocení 
těchto  prostor  nájemci  uhrazeno.  V  pro-
storu  sloužícím  podnikání  nebude  povo-
len  provoz  ve  smyslu  zákona  č.  202/1990 
Sb.,  o  loteriích  a  jiných  podobných  hrách 
ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 8.000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620617, 
konstantní symbol 0558.  Do  zprávy  pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, pří-
padně název právnické osoby.

K žádosti o pronájem prostoru  sloužícího 
podnikání  žadatel  musí  doložit  doklad 
o  složené kauci a  sdělení  čísla účtu žada-
tele  pro  možnost  vrácení  kauce.  Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhra-
du  nájemného.  Neúspěšným  žadatelům 
bude kauce vrácena. Kauce nebude úroče-
na. V případě odstoupení od uzavření ná-
jemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
Žádost  je  nutné  podat  na  předepsaném 
formuláři  tak,  aby  ji  adresát  obdržel  nej-
později  do  doby  možnosti  podání  žádos-
ti. V žádosti uveďte  identifikační  číslo or-
ganizace,  přiložte  kopii  živnostenského 
listu  nebo  výpis  z  obchodního  rejstříku.
(Součástí nájemní smlouvy bude kopie živ-
nostenského listu nebo výpis z OR.)
Tiskopis  žádosti  je  možno  vyzvednout 
v Informační recepci MÚ, na www.trutnov.
cz,  příp.  na  Odboru  majetku  města  MÚ 
Trutnov,  č.  dveří  409  (tel.  499  803  279). 
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjád-
řena číselnou hodnotou. 

Možnost podání žádosti: 6. 2. 2017 
do 12:00 hodin
Místo a čas otvírání obálek: 7. 2. 2017 
v 8:30 hodin, malý sál MÚ Trutnov

Vyplněnou  žádost  musí  adresát  obdržet 
nejpozději  do  doby  možnosti  podání  žá-
dosti  v  zalepené  obálce  s  adresou  a  hes-
lem:

HESLO:  PRONÁJEM  PROSTOR  SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ        

Trutnov – Krakonošovo nám. 73
„NEOTVÍRAT“

MÚ Trutnov
INFORECEPCE 
pan Vladislav Šmída
Slovanské nám. čp. 165
541 01 Trutnov   

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 ter-
mínu výše uvedeném.  
Na pronájem prostor sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhra-
zuje právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný 
vedoucí Odboru majetku města 

PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ
Na základě usnesení Rady města Trutnova 
č. j. 2016-1008/19 ze dne 10. 10. 2016 zve-
řejňujeme  záměr  města  pronajmout  pro-
story sloužící podnikání:

Trutnov – Palackého 105 
objekt na st. p. č. 186 v kat. úz. Trutnov, 
v části obce Vnitřní Město

Jedná se o prostory v 1. NP o celkové výmě-
ře 28,70 m2 (1 prodejna 16,30 m2, 1 výloha 
0,60 m2, 1 sklad 10,80 m2 a 1 WC 1,00 m2).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního  nárůstu  nájemného.  Nájemce 
provede  na  vlastní  náklady  úpravy  pro-
stor sloužících podnikání k požadovanému 
způsobu využití s tím, že v případě ukon-
čení nájemní smlouvy nebude zhodnocení 
těchto  prostor  nájemci  uhrazeno.  V  pro-
storu  sloužícím  podnikání  nebude  povo-
len  provoz  ve  smyslu  zákona  č.  202/1990 
Sb.,  o  loteriích  a  jiných  podobných  hrách 
ve znění pozdějších předpisů.

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 5.000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620616, 
konstantní symbol 0558.  Do  zprávy  pro 
příjemce uveďte své jméno a příjmení, pří-
padně název právnické osoby.

K žádosti o pronájem prostoru  sloužícího 
podnikání  žadatel  musí  doložit  doklad 
o  složené kauci a  sdělení  čísla účtu žada-
tele  pro  možnost  vrácení  kauce.  Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhra-
du  nájemného.  Neúspěšným  žadatelům 
bude kauce vrácena. Kauce nebude úroče-
na. V případě odstoupení od uzavření ná-
jemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
Žádost  je  nutné  podat  na  předepsaném 
formuláři  tak,  aby  ji  adresát  obdržel  nej-
později  do  doby  možnosti  podání  žádos-

ti. V žádosti uveďte  identifikační  číslo or-
ganizace,  přiložte  kopii  živnostenského 
listu  nebo  výpis  z  obchodního  rejstříku.
(Součástí nájemní smlouvy bude kopie živ-
nostenského listu nebo výpis z OR.)
Tiskopis  žádosti  je  možno  vyzvednout 
v Informační recepci MÚ, na www.trutnov.
cz,  příp.  na  Odboru  majetku  města  MÚ 
Trutnov,  č.  dveří  409  (tel.  499  803  279). 
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjád-
řena číselnou hodnotou. 

Možnost podání žádosti: 6. 2. 2017 
do 12:00 hodin
Místo a čas otvírání obálek: 7. 2. 2017 
v 8:30 hodin, malý sál MÚ Trutnov

Vyplněnou  žádost  musí  adresát  obdržet 
nejpozději  do  doby  možnosti  podání  žá-
dosti  v  zalepené  obálce  s  adresou  a  hes-
lem:

HESLO:  PRONÁJEM  PROSTOR  SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ        

Trutnov – Palackého 105
„NEOTVÍRAT“

MÚ Trutnov
INFORECEPCE 
pan Vladislav Šmída
Slovanské nám. čp. 165
541 01 Trutnov   

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 ter-
mínu výše uvedeném.  
Na pronájem prostor sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhra-
zuje právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný 
vedoucí Odboru majetku města 

Upozornění na změnu vyhlášky 
o místním poplatku ze psů

Na  zářijovém  zasedání  Zastupitelstva 
města Trutnova byla s účinností od ledna 
2017  schválena  změna  obecně  závazné 
vyhlášky města Trutnova o místním po-
platku ze psů. 
Tímto  upozorňujeme  majitele  psů 
na změnu  splatnosti poplatku, která  se 
mění takto:
- výše poplatku do 500 Kč za rok - datum 
splatnosti k 30. 4. každého roku,  
- výše poplatku nad 500 Kč za  rok  - da-
tum splatnosti ve dvou splátkách k 30. 4. 
a k 31. 10. každého roku. 
Předtištěné složenky již nebudou zasílá-
ny!
Současně  dochází  ke  zpřesnění  okruhu 
poplatníků, kteří jsou od poplatku osvo-
bozeni. 
Bližší  informace  v  kanceláři  číslo  313 
nebo na tel. 499 803 357. Celé znění vy-
hlášky  najdete  na  webu  města:  http://
www.trutnov.cz/file/11116. 

Eva Žáková
Odbor finanční 
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OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání 
dne 12. 12. 2016 přijalo usnesení:
*  č.  2016-193/5,  kterým  schválilo  záměr 
prodeje  nemovité  věci  ke  zveřejnění  – 
pozemku  označeného  jako  st.  p.  616, 
zastavěná  plocha  a  nádvoří o  výměře  cca 
1240  m2,  jehož  součástí  je  ve  smyslu  ust.  
§  506  OZ  stavba  bývalé  kuželny  čp. 
96  Polská  ulice,  v  rozsahu  znaleckého 
posudku ze dne 6. 10. 2016. Prodeji bude 
předcházet  obecné  zveřejnění,  nebudou 
se aplikovat Zásady pro prodej …, nebude 
poskytnuta  20%  sleva  ze  sjednané  ceny, 
nebudou upřednostněni nájemci.

Věc nemovitá: Polská čp. 96 
v Trutnově
(bývalá kuželna)
v k. ú. Trutnov, v části obce Dolní Předměstí, 
v obci Trutnov 
pozemek  označený  jako  st.  p.  616  – 
zastavěná  plocha  a  nádvoří o  výměře  cca 
1240 m2, včetně všech součástí, které tvoří: 
budova čp. 96 – jiná stavba
Úvodní cena pro jednání je 2.900.000 Kč.

Součástí pozemku st. p. 616 je budova čp. 
96. Jedná se o objekt bývalé kuželny, včet-
ně všech součástí, příslušenství a přípojek, 
který  je v  současné době volný. Objekt  je 
napojen na přípojku el. energie, veřejného 
vodovodu, plynu a přes šachtu na veřejnou 
kanalizační síť. 
Přesná  výměra  pozemku  st.  p.  616  
k. ú. Trutnov bude určena a vyměřena geo-
metrickým plánem, který bude vypracován 
na  základě  směny  pozemků  v  obchodní 
zóně u prodejny Lidl mezi městem Trutnov 
a společností Lidl Česká republika v. o.  s., 
na  základě  usnesení  Zastupitelstva  města 
Trutnova  č.  ZM  2016-164/4  ze  dne  19.  9. 
2016.  Jedná  se  o  toleranci  v  rozmezí  při-
bližně 4 m2. Geometrický plán bude vypra-
cován až po rekonstrukci Lidlu během roku 
2017.
Podmínkou  účasti  zájemce  v  nabídkovém 
řízení  je  složení  kauce ve výši 50.000 Kč. 
Kauce  je  započitatelná  do  kupní  ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že pro-
dej nebude uskutečněn z důvodů na stra-
ně  prodávajícího.  V  případě  odstoupení 
od  nabídky  ze  strany  kupujícího  propa-
dá  kauce  ve  prospěch  města.  Kauce  musí 
být  složena  na  účet  města  vedený  u  Ko-
merční  banky,  č. ú. 6015-124601/0100,  
VS 3612455, KS 0558.  Do  zprávy  pro  pří-
jemce  uveďte  své  jméno  a  příjmení,  příp. 
název právnické osoby.
Podmínkou  prodeje  je  také  složení  celé 
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy; 
v případě zájmu lze nejprve uzavřít smlou-
vu o smlouvě budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s heslem 
„Polská 96“ zasílejte  v  uzavřených  obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEP-
CE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, 541 16 
Trutnov, nejpozději do 13. 2. 2017 – 12:00 
hodin. Nabídky  lze podat  i osobně. V na-
bídce uveďte nabízenou kupní cenu, způ-
sob  její  úhrady  a  předpokládaný  způsob 
využití objektu. K nabídce je nutné přiložit 
kopii dokladu o zaplacení kauce v požado-
vané výši. Na nabídky, u nichž nebude kau-

ce v požadované výši a ve stanovené lhůtě 
složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-
nat dne 14. 2. 2017 v 8:00 hodin v malém 
sále v suterénu Městského úřadu Trutnov. 
Zájemci mohou být přítomni.
Prohlídka objektu se uskuteční na požádá-
ní, po předchozí telefonické domluvě.
 
*  č.  2016-190/5,  kterým  schválilo  záměr 
prodeje  nemovité  věci  –  pozemku  ozna-
čeného jako st. p. 192/4 o výměře 418 m2, 
jehož  součástí  je  ve  smyslu  ust.  §  506  OZ 
stavba čp. 510 Benešova ulice –  jiná  stav-
ba, v rozsahu znaleckého posudku ze dne 
10. 9. 2015. Prodeji bude předcházet nové 
obecné zveřejnění, mimo Zásady pro pro-
dej …, 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
pozemek označený  jako st. p. 192/4 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 418 m2, 
včetně všech součástí, které tvoří: budova 
čp. 510 – jiná stavba
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  pů-
dou.  Dům  je  netypový,  původně  sloužil 
jako kino „OKO“, v  roce 1994 byl přesta-
věn na „Klub ODEON“, později „DOK“. Od  
1.  8.  2006  není  objekt  užíván.  Objekt  je 
napojen  na  přípojku  el.  energie,  veřejné-
ho  vodovodu,  parovodu  a  na  veřejnou 
kanalizační síť. Nemovitost není napojena 
na plyn.
Podmínkou  účasti  zájemce  v  nabídkovém 
řízení  je  složení  kauce ve výši 50.000 Kč. 
Kauce  je  započitatelná  do  kupní  ceny 
a bude zájemci vrácena v případě, že pro-
dej nebude uskutečněn z důvodů na stra-
ně  prodávajícího.  V  případě  odstoupení 
od  nabídky  ze  strany  kupujícího  propadá 
kauce ve prospěch města. Kauce musí být 
složena na účet města vedený u Komerční 
banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabil-
ní symbol 3612455, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
Podmínkou  prodeje  je  také  složení  celé 
kupní ceny před podpisem kupní smlouvy; 
v případě zájmu lze nejprve uzavřít smlou-
vu o smlouvě budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s heslem 
„Benešova 510“  zasílejte  v  uzavřených 
obálkách  na  adresu  MěÚ  Trutnov,  INFO-
RECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, 
541 16 Trutnov, nejpozději do 27. 3. 2017 
– 12:00 hodin. Nabídky lze podat i osobně. 
V  nabídce  uveďte  nabízenou  kupní  cenu, 
způsob  její  úhrady  a  předpokládaný  způ-
sob  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 sta-
novené lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude ko-
nat dne 28. 3. 2017 v 8:00 hodin v malém 

sále v suterénu Městského úřadu Trutnov. 
Zájemci mohou být přítomni. Prohlídka ob-
jektu  se  uskuteční  na  požádání, po  před-
chozí telefonické domluvě.

O způsobu prodeje a konečném schválení 
prodeje  rozhoduje  zastupitelstvo  města. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od zámě-
ru prodeje odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408 
Městského úřadu v Trutnově nebo na tele-
fonu 499 803 281.

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

V současné době město 
Trutnov nabízí  
pronájem tohoto bytu
Na základě usnesení Rady města Trutnova 
ze  dne  16.  1.  2017  zveřejňujeme  záměr 
města pronajmout byt:

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

Jedná  se  o  pronájem  bytu  vel.  1+2  o  vý-
měře – kuchyň 8,85 m2, 1. pokoj 17,00 m2,  
2. pokoj 10,65 m2, koupelna + WC  3,60  m2, 
předsíň 4,65 m2,  spíž 0,78 m2,  sklep 13,65 
m2  a  půda  6,10  m2,  standardní  byt,  číslo 
bytu 5, 3. podlaží. Topení etážové plynové. 
V  bytě  je  plynový  kotel  a  vodoměr. 
Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním  bytu:  STA  20  Kč/byt,  osvětle-
ní 40 Kč/osoba, úklid 80 Kč/byt, domovní 
odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, 
SV 100 Kč/osoba, domovní služby 20 Kč/
osoba, komín 40 Kč/průduch.
 
Minimální měsíční nájemné: 3.502 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
31. 1. 2017 v 8 hodin přímo na místě.
                                            
Byt  Bulharská  56  o  vel.  1+2,  standardní 
byt, se bude pronajímat na dobu neurči-
tou na základě výběrového řízení, kde se 
bude nabízet výše měsíčního nájemného 
a zároveň délka prvního platebního ob-
dobí  nájemného  minimálně  12  měsíců. 
Bude  se  posuzovat  výše  měsíčního  ná-
jemného. V případě rovnosti nabídek se 
bude posuzovat i délka prvního platební-
ho období nájemného.

Žádosti je možné podat do 3. 2. 2017 
do 12 hodin. 
Veřejné otvírání obálek 6. 2. 2017 v 8 ho-
din, malý sál MěÚ Trutnov.

Tiskopis  na  pronájem  tohoto  bytu  je 
k  dispozici  na  internetových  stránkách, 
v inforecepci a na Odboru majetku města 
MÚ Trutnov.
Bližší  informace  obdržíte  na  Odboru 
majetku  města  MÚ,  čís.  dveří  409,  tel. 
499 803 282.

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města
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I. běh – LT Horní Bradlo
Termín: 1. – 15. 7. 2017
Věková kategorie: 2. – 9. třída
Cena poukazu: 4.000 Kč
Hlavní vedoucí: Mgr. Michal STRNAD
Zaměření: Fantastická cesta vesmírem 
lidského těla
Kosmický  výzkum  pokračuje!  Člověk  je 
schopen  sám  sebe  naklonovat!  Nanoro-
boti  pomáhají  léčit!  To  jsou  titulky  novin  
21. století. Lákají nás, ale i děsí …
A  my  vám  právě  teď  nabízíme  možnost 
stát se členy týmu expedice, která posune 
lidské bádání o dalších sto let dopředu. Ti 
z vás, kteří mají dost odvahy a přihlásí se, 
budou jako první lidé zmenšeni a vpraveni 
do živého lidského organismu. Cílem expe-
dice bude průzkum lidského těla a zvýšení 
ochrany organismu proti nemocem. Mož-
ná  budeme  průkopníky  a  uvidíme  lidské 
srdce  zevnitř,  třeba  se  podíváme  na  svět 
cizím  okem,  projedeme  se  cévami  jako 
na horské dráze, co je ale jisté, celou dobu 
půjde o ŽIVOT.

II. běh – LT Horní Bradlo 
Termín: 29. 7. – 12. 8. 2017
Věková kategorie: 1. – 5. třída 
Cena poukazu: 4.000 Kč 
Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ
Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ
Zaměření: Who is Who? 
V nedozírných, pustých a prázdných kou-
tech vesmíru existuje mnoho míst, kde  se 
může člověk ukrýt. Vzdálenost a čas skryje 

vše – některé věci už zůstanou ztraceny na-
vždy, dokud  i  vzpomínky na ně nevymizí. 
Staneme se pouhou vzpomínkou?
Mimozemšťané  žijí  na  naší  planetě  už 
dlouho a vůbec nevyčnívají z davu, proto-
že přijali  lidskou podobu. O to zákeřnější 
jsou,  o  to  větší  pozor  si  musíte  dát.  Roz-
hlížejte se kolem sebe! Vesmír je neklidný, 
plný neočekávaných tajemství …!

III. běh – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Termín: 10. – 14. 7. 2017
Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin 
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 1.400 Kč 
Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ
Zaměření: Prázdninové toulky
Tento  typ  tábora  je  určen  dětem,  které 
chtějí  aktivním  a  zábavným  způsobem 
strávit  část  prázdnin  a  přitom  přespávat 
doma.
Čeká vás týden plný výletů, zábavy, soutě-
žení, her i tvoření.
Těšíme se na setkání s Vámi! 

Přihlášky na všechny tyto tábory si můžete 
vyzvednout v KZČ „Eldorádo” od pondělí 
27. 2. 2017 od 7:30 hodin.
Bližší informace získáte na tel. 499 859 956 
nebo na eldorado@zsmltu.cz u pracovníků 
KZČ „Eldorádo“, ZŠ Mládežnická.

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ 2017
KZČ „Eldorádo“, Základní škola, Trutnov 2, Mládežnická 536
Nadační fond pro děti, Mládežnická 536, Trutnov 2

Čerpání dotací z rozpočtu 
města Trutnova v oblastech 
kultury, sportu, sociálních slu-

žeb a ostatních pro rok 2017

I  v  letošním  roce  je  možné  žádat  o  po-
skytnutí dotací z rozpočtu města Trutnova 
na účely uvedené v Programu dotací vyhlá-
šeném městem, a to v kategoriích kultura, 
sport, sociální služby a ostatní nebo na jiné 
účely na základě individuálních žádostí ža-
datelů.
V září roku 2016 byly zastupitelstvem měs-
ta  schváleny  nové  Zásady  č.  1/2016  (dále 
jen  „Zásady“),  které  stanovují  podmínky 
pro poskytování a čerpání dotací. Tyto Zá-
sady obsahují  rovněž zmiňovaný Program 
dotací vyhlášený městem. 
Pro žadatele o dotace v kategorii sport je 
nově určen formulář s uvedením specifika-
ce jednotlivých podkategorií (údržba spor-
tovišť,  sportovní  akce,  sportovní  činnost 
apod.).
Žadatelé mohou podávat své žádosti v ter-
mínu od 15. 1. 2017 do 15. 11. 2017 s vý-
jimkou dotací na sportovní činnost, kde je 
stanoven  termín od 15.  1.  2017 do 28.  2. 
2017.  Žádosti  musí  být  podávány  na  pře-
depsaných  formulářích  včetně  příloh  pro-
střednictvím podatelny MěÚ Trutnov.
Zásady včetně všech potřebných formulářů 
naleznete  na  webu  města  (Městský  úřad/
Odbory  MěÚ/Odbor  finanční/Formuláře/
složka Poskytování a čerpání dotací z roz-
počtu města Trutnova). 
V případě dotazů se na nás neváhejte ob-
rátit (tel. 499 803 128, svecova@trutnov.cz).

Bc. Lenka Švecová, DiS.
Odbor finanční, dotace  

Sběrný dvůr Trutnov
Horská ul., Trutnov – Dolní Staré Město
tel.: 499 819 628 
www.transporttrutnov.cz

Provozní doba:
Pondělí  13:00 - 17:00 h
Úterý  zavřeno
Středa  7:00 - 11:00 h
Čtvrtek  zavřeno
Pátek   13:00 - 17:00 h
Sobota  8:00 - 12:00 h
Neděle  zavřeno

Provozovatelem  této  služby  pro  občany 
města  je  firma  Transport  Trutnov,  s.  r.  o. 
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. 
Sběrný  dvůr  zajišťuje  likvidaci  nebezpeč-
ných odpadů – barvy a chemikálie (pouze 
označené),  domácí  spotřebiče  (TV,  led-
nice),  autobaterie  atd.  Odpad  se  ukládá 
a likviduje pro trutnovské občany zdarma 
v rámci poplatku za komunální odpad.
Svoz tuhého komunálního odpadu je zajiš-
těn i ve dnech svátků.

-rl-

  ZPRÁVY Z MĚSTA

Základní umělecká  
škola Trutnov pořádá
hudebně-taneční  
představení folklorního  
souboru ZHOR

ČESKÝ ROK
v  úterý  28.  2.  2017,  v  Národním  domě 
v Trutnově, od 18 hodin. 
Folklorní soubor ZHOR působí v ZUŠ Trut-
nov  sice  teprve  třetím  rokem,  má  již  ale 
za sebou řadu úspěšných vystoupení nejen 
na domácí půdě. 
Mladí  hudebníci  a  tanečníci  tentokrát 
představí  koloběh  čtyř  ročních  období 
v  lidových písních,  tancích a  říkadlech. Li-
dové zvyky a tradice našich předků vnáše-
jí  do  našeho  života  řád,  pravidelnost,  ale 
také radost, pospolitost a  mravní hodno-
ty,  obdiv  a  úctu  k  odkazu  našich  předků 
(za organizátory Lenka Jiranová).
Představení  je  součástí  celoškolního  pro-
jektu ZUŠ Trutnov „Český rok“. 
Všichni jste srdečně zváni!

Blanka Matysková
ředitelka ZUŠ Trutnov

Bezplatné  anonymní  
testování na HIV

I  v  tomto  roce  nabízí  Kontaktní  centrum 
RIAPS Trutnov možnost nechat se anonym-
ně a  zdarma otestovat na virus HIV. „Pri-
márně testujeme uživatele drog, kteří jsou, 
vzhledem  ke  svému  rizikovému  chování, 
zvýšeně  ohroženi  HIV  infekcí.  Již  několik 
let  však  tuto  službu  nabízíme  i  osobám 
s rizikovým sexuálním chováním, dále těm, 
kteří  provozují  placené  sexuální  služby, 
osobám z gay komunity, osobám navrace-
jícím  se  z  vězení,  ale  zároveň  komukoliv, 
kdo má podezření, že se mohl nakazit vi-
rem HIV,“ vysvětluje vedoucí centra Ondřej 
Čalovka.  Testování  pro  veřejnost  probíhá 
každý čtvrtek v době mezi 17:00 – 18:00 h, 
a to v budově RIAPSu na adrese Procházko-
va 818, Trutnov, vchod „D“.  Zároveň je ale 
výjimečně  možné  domluvit  i  individuální  
termín testování na  tel.  čísle 731 441 269 
nebo  e-mailu  kcentrum@riaps.cz.  Pokud 
má  testovaný  zájem,  je  možné  za  popla-
tek (100 Kč/test) doplnit test HIV i o testy 
na žloutenky typu B a C a Syfilis.

Mgr. Ondřej Čalovka
vedoucí Kontaktního centra
RIAPS Trutnov 
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Sbíráme,  
třídíme,  
šetříme …
Víte, jak správně recyklovat krabici od džu-
su nebo co se děje s odpadem poté, co ho 
zahodíte do koše či kontejneru? Žáci se Zá-
kladní  školy  Komenského  ano!  Ve  dnech 
12.  a  13.  ledna  proběhl  na  škole  vzdělá-
vací  program  s  neotřelým  názvem  Tonda 
obal na cestách, kde se všechny třídy měly 
možnost  interaktivní  formou  dozvědět, 
jak, kam a proč se odpad třídí a co se z něj 
nadále vyrábí. Naskytl se i prostor pro pro-
hlédnutí recyklovaných materiálů či pro zví-
davé i záludné dotazy. Problematika třídění 
odpadu však není žákům zcela cizí. V prů-
běhu školního roku probíhá několik druhů 
sběrových  akcí,  mezi  něž  patří  například 
dvakrát  ročně  sběr  starého  papíru,  dále 
elektroodpadu, baterií  či  plastových  víček. 
Sbíráme  však  také  i  pomerančovou  kůru 
a kaštany pro zvířata na zimu. V každé třídě 
i na chodbách jsou pak k dispozici speciální 
koše na tříděný odpad. Sbírá a třídí se toho 
na  škole  hodně,  pokud  Vám  tedy  doma 
přebývá  nepotřebný  materiál,  využitelný 
v hodinách výtvarné výchovy či pracovních 
činností, rádi ho ve škole uvítáme.

Klára Černá
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

V  pondělí  12.  12.  2016  se  konala  výroč-
ní  konference  Českého  svazu  bojovníků 
za  svobodu.  Trutnovskému  OV  ČSBS  se 
sešlo  na čtyři desítky členů, kteří vyslechli 
zahajovací  a  hodnoticí  projev  předsed-
kyně  Danuty  Šulcové,  obsahující  obšírný 
výčet  akcí  organizace  za  uplynulý  rok. 
Patří sem návštěvy starších a nemocných 
členů ZO v domácnostech, domovech pro 
seniory,  sanatoriích  a  léčebnách.  Také 
spoluorganizování  výstav  a  přednášek 
vztahujících  se  k  regionální  historii  ze-
jména za 2. světové války. Velmi hodnot-
ným počinem byla rozhodující součinnost 
při vydání knihy Dopisy z koncentračního 
tábora Sachsenhausen, vztahující se k Jo-
sefu Čapkovi z Prahy a Oswaldu Jillicho-
vi ze Žacléře. I za tuto práci byla Danutě 
Šulcové udělena medaile ÚV  ČSBS, mnozí 
členové byli odměněni čestným uznáním.
Po  povinných  zprávách  o  hospodaření 
a  jeho  revizích  následovala  neobvykle 

obšírná  diskuse  týkající  se  vnitrosvazo-
vých  problémů,  jimiž  jsou  např.  kontak-
ty  se  členy bývalé organizace  legionářů, 
poměry  v  ÚV,  rušení  a  obnovování  ZO,  
zdůvodnění zvýšení členských příspěvků, 
vztah státu a našeho svazu apod.
Mnohé účastníkům v obsažném příspěv-
ku  přiblížil  místopředseda  ÚV  ČSBS  Mi-
lan Andrs, problémy spolupráce a dalším 
rozvojem    se  zabýval  host  z  vrchlabské 
organizace. Vzešlé usnesení jen potvrdilo 
různorodost a šíři činnosti svazu  a opod-
statněnost zaměření  se na získávání no-
vých členů a sympatizantů. Ukazuje se, že 
právě bohatou činností  a zajištěnou člen-
skou základnou má ČSBS v Trutnově dob-
ře našlápnuto do nového období – i pro-
to zve nové zájemce k účasti na své práci.   
(777 490 349, ovcsbs.tu1@gmail.com) 

Kulturní komise
OV ČSBS Trutnov – L. N.

Již  druhým  rokem  jsme  se  v  prosinci  sešli 
společně  s  pěstouny  a  dětmi  nad  malová-
ním a darováním perníčků. Práce šla dobře 
od ruky, a tak se podařilo namalovat skoro 
80 perníčků. Perníčky byly rozvezeny dětem 
do dětských domovů ve Dvoře Králové nad 
Labem, Dolním Lánově a Vrchlabí. Pracovni-
ce domovů vyjádřily velké poděkování všem, 
kdo  se  na  výrobcích  podíleli.  Překvapením 
pro  nás  všechny  byla  i  návštěva  Mikulá-
še, který se dozvěděl o naší akci a přišel se 
na nás podívat. Děkujeme Kateřině Hofma-
nové z Centra denních služeb města Úpice.
V  novém  roce  2017  se  těšíme  na  dal-
ší  setkávání  u  nás  v  Centru  DAR  Trutnov 
a na společné akce. A co nás v tomto roce 
čeká? V dubnu  se můžeme  těšit na před-
nášku o Velikonocích a upleteme si i vlast-
ní pomlázku z vrbového proutí. V květnu 
společně  oslavíme  Mezinárodní  den  rodi-
ny  v  Trutnově.  V  květnu  a  červnu  se  pěs-
touni opět zúčastní povinného vzdělávání 
v malebné oblasti Českého ráje – Klokočí. 

Během roku plánujeme i jednodenní semi-
náře a klubové aktivity pro rodiny s dětmi 
vyrůstající v pěstounské péči.

Bližší informace o našich akcích a pěstoun-
ské péči můžete najít na www.centrumdar.
cz  nebo  na  facebookovém  profilu  centra 
– CentrumDomovarodina; kontakt: Micha-
ela  Chlápková,  Pražská  59,  Trutnov;  tel.: 
775 780 848.
Přejeme všem krásný rok 2017!

Tým pracovníků Centra DAR Trutnov 

Děkujeme firmě Hecht, specialista na zahra-

du, pobočka Trutnov, za jejich finanční DAR 

pro  naši  organizaci.  Celá  tržba  z  prodeje 

ve výši 12.796 Kč, získaná dne 23. 12. 2016, 

byla  věnována  našemu  nadačnímu  fondu. 

„Jsme za tuto spolupráci velice rádi. Pomůže 

dětem a rodinám ke zlepšení jejich situace. 

Děkujeme  všem,  kteří  v  tento  den  zavítali 

do trutnovské pobočky, a podpořili tak dob-

rou věc,“ řekl Lubomír Vlach, ředitel Centra 

DAR. 

Naším  posláním  je  dlouhodobá  a  účinná 

podpora náhradní rodiny a dětí v pěstoun-

ské  péči,  které  nemohou  aktuálně  nebo 

dlouhodobě  vyrůstat  ve  vlastní  rodině.  

Cílem Centra DAR je spoluvytvářet podmín-

ky pro zdravý vývoj dětí v náhradních rodi-

nách. V Trutnově sídlíme na adrese Pražská 

59  (Dům  tisku  Trutnov),  tel.:  775  780  848, 

paní Chlápková; e-mail: chlapkova@mostke-

vzdelani.eu.

Most ke vzdělání – Bridge to education, z. s.

Centrum  náhradní  rodinné  péče  Domov 

a rodina

www.centrumdar.cz

Svaz bojovníků bilancoval

Perníčky pro děti v dětských domovech 

Finanční DAR od firmy Hecht 

Svaz tělesně postižených

Skončil  rok  2016  a  naše  organizace  se  se 
starým rokem rozloučila 15. 12. společným 
posezením  v  restauraci  Junior.  Přítomní 
obdrželi  vánoční  přání  a  voňavou  svíčku, 
paní  Havlíková  měla  připraveno  krátké 
povídání o starých trutnovských pověstech 
a na závěr jsme si zazpívali při harmonice 
pana  Mimry.  Předsedkyně  paní  Novotná 
jménem  celého  výboru  STP  poděkovala 
za spolupráci a popřála všem hezké Váno-
ce a hodně úspěchů do nového roku.
V  uplynulém  roce  jsme  pro  naše  členy 
uspořádali  7 přednášek na  různá  témata, 
2  vycházky  do  přírody,  1  kulturní  zájezd 
a 1  členskou  schůzi. Zúčastnili  jsme  se  tý-
denního  rekondičního  pobytu  v  Horním 
Bradle,  pořádaného  okresním  výborem 
STP. O naší činnosti jsme pravidelně infor-
movali v Radničních listech.
Nový  rok  2017  jsme  zahájili  opět  společ-
ným posezením v Junioru. Tentokrát jsme 
pozvali  pana  Ottu  Štemberku,  předsedu 
spolku Trutnov – město draka, aby nás se-
známil s jejich činností.

Výbor STP v ČR, z. s., MO Trutnov
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Hospitalizace  v  období  vánočních  svátků 
bývá velmi těžká pro nemocné děti i jejich 
rodiče  a  blízké.  Toto  období  se  snažíme 
našim  malým  pacientům  vždy  zpříjemnit 
již  od  prvního  adventního  svátku  vánoč-
ní  výzdobou  celého  dětského  oddělení. 
Dlouholetým  pomocníkem  je  nám  firma 
Lesy a parky Trutnov, s. r. o. Ta na nás ani 
tentokrát  nezapomněla  a  dopravila  až 
k nám překrásnou jedli, kterou jsme s dět-
mi  ozdobili.  Pod  stromečkem  pak  čekalo 
překvapení v podobě aut, nádobíčka, ba-
revných kostek, skládaček, CD s vánočními 
písničkami  nebo  třeba  vánoční  ozdoby. 
Moc děkujeme všem sponzorům, kteří tyto 
dárky zakoupili a donesli k nám. A nejen 
jim, ale i všem ostatním dárcům, kteří nám 
v uplynulém roce zachovali přízeň, nesmír-
ně děkujeme. Každého příspěvku si velmi 
vážíme a vždy jej využijeme pro naše děti.

Učitelky  ze  školy  při  nemocnici  a  zaměst-
nanci dětského oddělení

Každoročně v prosinci hodnotí svou celoroční 
činnost Liga proti rakovině Náchod, zapsaný 
spolek, občanské sdružení onkologických pa-
cientů a přátel,  které  již  více než 20  let pů-
sobí na poli protinádorové prevence. V roce 
2016  členové  LPR  proškolili  při  23  přednáš-
kách na 13 školách v našem regionu celkem 
437  středoškoláků.  Členky  LPR  Náchod  se 
rovněž  pravidelně  vzdělávají  na  odborných 
seminářích a zúčastňují se konferencí Aliance 
žen s rakovinou prsu. Letos se zástupkyně ná-
chodské LPR 11. června zúčastnily významné 
preventivní akce – pražského Avon Pochodu 
proti rakovině. Ve dnech 26. – 27. září se čle-
nové LPR podíleli na výstavě Ligy proti rako-
vině  Praha  pod  názvem  Každý  svého  zdraví 
strůjcem, která probíhala na náměstí v Trut-
nově.  Se  svým  stánkem  vybaveným  dvěma 
cvičnými  fantomovými modely a osvětovými 
publikacemi významně přispěli k preventivní-
mu zacílení akce – celkem předali konkrétní 
informace 111 zájemkyním a zájemcům z řad 
trutnovských obyvatel o prevenci nádorových 
onemocnění  prsu.  Díky  spolupráci  náchod-

ské pobočky LPR se 14 středními školami a se 
skauty  v  mnoha  městech  a  obcích  Náchod-
ska, Broumovska, Policka, Trutnovska, Novo-
městska a Jaroměřska jsme oblastí, kde lidem 
není  zdraví  lhostejné  a  kde  má  každoročně 
velkou  podporu  Český  den  proti  rakovině  – 
Květinový den. Celkem bylo v našem regionu  
11.  května  2016  prodáno  12  310  kytiček 
(o  1500  více  než  loni)  a  na  celorepublikový 
účet  sbírky  bylo  posláno  269.097 Kč.  Je  to 
úctyhodný  výkon,  za  kterým  stojí  obrovský 
kus  práce  členů  Ligy  proti  rakovině  Náchod 
a  spolupracujících  subjektů.  Zároveň  je  také 
důležité, že významná část výtěžku sbírky se 
vždy  vrací  zpět  do  regionu,  především  pro 
Hospic  Anežky  České  v  Červeném  Kostelci. 
Věříme,  že  i  v  dalších  letech  bude  veřejnost 
příznivě nakloněna našim projektům.

MUDr. Vladimír Müller
Mgr. Renata Lelková

V prosinci jsme potěšili rodinné příslušníky 
našich žáků povedeným projektem „Lido-
vá písnička“, kde žáci předvedli svá pečlivě 
nacvičená  vystoupení.  Následovaly  malé 
vánoční  trhy  s  krásnými  výrobky  žáků, 
po  kterých  se  jen  zaprášilo.  O  vánočních 
svátcích  čekalo  na  všechny  velké  překva-
pení v podobě nově  instalované projekce 
s  krátkým  filmem  o  naší  škole  ve  výklad-
ních prostorách galanterie (vedle městské 
knihovny)  na  Krakonošově  náměstí.  Zde 
budou  filmy  postupně  doplňovány  a  ob-
měňovány nejkrásnějšími akcemi v průbě-
hu  celého  školního  roku.  Zveme  všechny, 
kteří o naší škole mnoho informací nemají, 

aby si našli chvilku a přišli se na film podí-
vat. Žáci se také aktivně zapojují do života 
v  našem  městě  a  v  průběhu  ledna  poje-
dou  rozveselit  klienty Domova pro  senio-
ry svým vystoupením a zábavným progra-
mem. Všichni se už velmi těšíme na tradič-
ní školní karneval, kde nás 3. března potěší 
svojí návštěvou žáci a učitelé ze Speciální 
školy  v  Kamenné  Goře  a  všem  zpříjemní 
karnevalové  veselí  kamarádka  zpěvačka 
Eva Matějovská, se kterou se po roce zase 
rádi uvidíme.

Mgr. Karin Hladká
zástupkyně ředitele MŠ, ZŠ a PŠ Trutnov

POHLEDY DO MINULOSTI

Trutnov v 19. století
Zajímavý soupis  řemesel cechovních  i  svo-
bodných a komerčních živností v Trutnově 
v  roce  1832  nám  nabízí  profesor  malo-
stranského  gymnázia  Josef  Eichler.  Ce-
chovní řemeslnické nebo obchodní sdruže-
ní hájilo od 14. století práva a zájmy svých 
členů,  dohlíželo  na  předložení  určeného 
mistrovského díla, na cenu a kvalitu výrob-
ků a provádělo i výchovu učňů po vyučení. 
Cechy byly rušeny až v polovině 19. století, 
kdy  už  bránily  konkurenčnímu  prostředí, 
brzdily technologický rozvoj. 
Cech měl své vnitřní uspořádání založené 
na  třech  stavech  –  nejnižší  byl  učednický, 
druhý  tovaryšský a  třetí mistrovský. V po-
lovině  18.  století  byly  řemesla  a  živnosti 
rozděleny na policejní a komerční, v  roce 
1776  přibyla  ještě  kategorie  svobodných 
živností. 

Policejní živnosti byly zcela pod státní kon-

trolou,  provozovatelé  museli  být  povin-
ně  organizováni  v  cechu.  Mezi  ně  patřila 
obecně  rozšířená  řemesla.  Z  policejních 
živností  byli  v  Trutnově  v  roce  1832  za-
stoupeni: mlynáři  - 3 mistři, 7  tovaryšů, 8 
učedníků;  krejčí  -  11  mistrů,  4  tovaryši,  5 
učedníků;  ševci  -  22  mistrů,  7  tovaryšů,  8 
učedníků; zámečníci - 5 mistrů, 1 tovaryš, 1 
učedník; soustružníci - 2 mistři, 1 učedník; 
sedláři - 5 mistrů, 1 učedník; kováři - 5 mi-
strů, 1 tovaryš, 2 učedníci; truhláři - 6 mis-
trů, 1 tovaryš, 2 učedníci; perníkáři - 5 mi-
strů; sklenáři - 4 mistři; pekaři - 16 mistrů, 
5 tovaryšů, 7 učedníků; řezníci - 20 mistrů, 
5 tovaryšů, 7 učedníků; krupaři - 3 mistři, 4 
tovaryši, 1 učedník. U 13 těchto živností se 
učilo jen 43 učedníků.

Z komerčních živností byli zastoupeni: ru-
kavičkáři  -  2  mistři;  hřebenáři  -  3  mistři; 
řemenáři  -  6  mistrů;  kožešníci  -  7  mistrů, 
1  učedník;  mědikovci  -  2  mistři;  umělečtí 
tkalci - 3 mistři; klempíři - 2 mistři, 1 učed-
ník; bednáři - 3 mistři; soukeníci - 2 mistři; 

koželuzi a barvíři kůží - 8 mistrů, 3 tovary-
ši, 2 učedníci; pasíři - 2 mistři, 2 tovaryši, 2 
učedníci; provazníci  - 8 mistrů, 1 učedník; 
koláři - 2 mistři; hrnčíři - 2 mistři; hodináři 
- 2 mistři. V Trutnově byli i dva obchodníci 
s hrnčířským zbožím.

Ze svobodných řemesel tabela uvádí: myd-
láři - 5 mistrů, 1 tovaryš. Dále 1 tkalcovské-
ho  mechanika,  1  malíře,  22  tkalcovských 
mistrů  a  1  učedníka,  8  přadláků.  Tabela 
dále  uvádí  8  obchodníků  se  specializova-
ným a smíšeným zbožím, 7 kramářů a po-
domních  obchodníků.  U  15  komerčních 
živností bylo jen 7 učedníků, u svobodných 
11 živnostníků jen 1 učedník. 

Cechovní řemeslné uspořádání výroby bylo 
silně  kritizováno  už  koncem  18.  století 
a začátkem 19. století se zdůvodněním, že 
brzdí  volný  obchod,  technologické  inova-
ce, přenos technologií a rozvoj podnikání 
vůbec.  Industrializací  výrobních  možností 
a  modernizací  výroby  se  stroje  v  polovi-
ně 19. století začaly ve výrobě uplatňovat 
a postupně téměř doslova bořily starý svět.

Antonín Just

Rozdáváme radost nejen o Vánocích Poděkování  
z dětského oddělení

Bilance činnosti Ligy proti rakovině Náchod 
v roce 2016
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NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ

Středisko volného času, Trutnov
ul. R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV

tel./fax: 499 815 290
e-mail: svc@svctrutnov.cz

mobil: 731 610 518, 731 610 519
www.svctrutnov.cz

Malá taneční škola
Určena pro děti ve věku 6 – 9  let a  je za-
měřena  na  všeobecnou  taneční  průpravu 
a  seznámení  s  různými  tanečními  styly, 
např.  street  dance,  country  tance,  line 
dance,  roztleskávačky,  disco  tance  a  jiné.  
Tábora se mohou účastnit i úplní začáteč-
níci. Děti budou mít maximálně 2 taneční 
bloky denně, při kterých budou rozděleny 
dle pokročilosti. V rámci tábora se mohou 
těšit na různé hry, jak v klubovně, tak v pří-
rodě. Program je připraven tak, aby účast-
níkům  nabídl  co  nejširší  taneční  přehled 
a  umožnil  snadnou  orientaci  při  výběru 
kroužků na další rok.
Termín:  10. – 14. července 2017
Místo: SVČ Trutnov, denně 8:00 – 16:00 h
Cena:   1.300 Kč
Kontakt:  Jana Kašparová, tel.: 608 638 118, 

e-mail: jakart@seznam.cz 

Barevný týden
Oba  turnusy  tábora  příměstského  typu 
jsou  určeny  školákům  ve  věku  6  –  10  let. 
Vžijeme  se  do  dobrodružného  příběhu 
dávné Elfí země, kde žijí Elfové, krásní tvo-
rové  s  dobrým  srdcem.  Zábavný  i  naučný 
program s tvořivými a zážitkovými prvky – 
dramatickými, hudebními a nebudou chy-
bět  netradiční  sportovní  soutěže  a  výlety 
do blízkého okolí. 
Termín:   1. turnus 17. – 21. července 2017 

2. turnus 7. – 11. srpna 2017
Místo:  SVČ Trutnov, denně 8:00 – 16:00 h
Cena:  1.300 Kč za každý turnus
Kontakt:   Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208, 

e-mail: sarka@svctrutnov.cz

Léto v pohybu
Program je zaměřen na aktivní pohyb a je 
určen pro chlapce a dívky ve věku 7 – 10 
let.  Děti  absolvují  jakousi  „ochutnávku“ 
nejrůznějších  pohybových  činností,  která 
jim  může  pomoci  ve  výběru  jejich  volno-
časových  aktivit.  Vyzkouší  si  jak  známé, 
tak i netradiční formy sportovních a pohy-
bových  činností,  a  to  prostřednictvím  her 
a soutěží. Rozmanitý program počítá s tím, 
že  v  rámci  činností  navštívíme  zajímavá 
místa v Trutnově a jeho okolí. 
Termín:  31. července – 4. srpna 2017
Místo:  SVČ Trutnov, denně 8:00 – 16:00 h
Cena:  1.300 Kč
Kontakt:  Miloš  Poláček,  tel.:  776  148  277, 

e-mail: polacek@svctrutnov.cz

7th Baseball & Softball Camp
Soustředění  určené  pro  chlapce  a  dívky 
ve věku 5 – 13 let, které připravujeme ne-
jen pro stávající členy klubu Rytíři Trutnov, 
ale i pro případné nové zájemce o členství. 
Účastníci  si  zdokonalí  základní  herní  prv-
ky  pro  T-ball,  Baseball,  Softball.  Trénovat 
se bude pod vedením držitelů trenérských 
licencí II. a III. stupně.
Termín:  23. – 27. srpna 2017

Místo  tréninku  a  další  informace  budou 
zveřejněny do konce března 2017 na strán-
kách www.rytiri-trutnov.cz a www.svctrut-
nov.cz
Kontakt: Roman Klempíř, tel.: 731 552 537

Florbalový tábor
Pět dní plných nejen florbalu, ale  i dalších 
sportovních a pohybových činností je urče-
no pro chlapce a dívky ve věku 10 – 15 let. 
Účastníky čeká nácvik a zlepšování základ-
ních  hráčských  dovedností,  tréninky  plné 
rozmanitých  cvičení,  soutěže  ve  sportov-
ních hrách, mini  turnaj a další. Každý den 
proběhnou ve sportovní hale min. dva tré-
ninkové  bloky  zaměřené  na  florbal,  které 
budou doplněny dalšími sportovními a po-
hybovými aktivitami. Hráči budou rozděleni 
do  tréninkových  skupin  podle  věku  a  do-
vedností. Rádi přivítáme i začátečníky. Pro-
gram zajišťují zkušení trenéři a instruktoři. 
Termín:  14. – 18. srpna 2017
Místo:  SVČ Trutnov, denně 8:00 – 16:00 h
Cena: 1.300 Kč
Kontakt:  Miloš  Poláček,  tel.:  776  148  277, 

e-mail: polacek@svctrutnov.cz

Taneční škola
Určena dívkám i chlapcům ve věku 10 – 16 
let  a  je  zaměřena  na  výuku  různých  ta-
nečních  stylů.  Při  jednotlivých  tanečních 
lekcích budou moci účastníci uplatnit svo-
je hudební  i  taneční cítění a plně rozvíjet 
svou fantazii. Zúčastnit  se mohou  jak po-
kročilí tanečníci, tak úplní začátečníci. Ne-
dílnou součástí programu budou i soutěže, 
kolektivní  hry,  rukodělné  činnosti  a  další. 
Na  závěr  tábora  uspořádáme  pro  rodiče 
zábavné  představení,  kde  účastníci  před-
vedou vše, co se během tábora naučili. 
Termín:  14. – 18. srpna 2017
Místo:  SVČ Trutnov, denně 8:00 – 16:00 h
Cena:  1.300 Kč
Kontakt:  Jana Kašparová, tel.: 608 638 118, 

e-mail: jakart@seznam.cz 

Krkonošský florbalový pohár
Termín:  14. – 15. února 2017
Místo:   sportovní  hala  ZŠ  R.  Frimla,  Trut-

nov
Cílová skupina:
   žáci  základních  škol  a  nižších 

gymnázií trutnovského regionu
Soutěžní kategorie: G1 (mladší dívky 2. – 5. 
ročník), G2 (starší dívky 6. – 9. ročník), B1 
(mladší  chlapci  2.  –  3.  ročník),  B2  (mladší 
chlapci 4. – 5. ročník), B3 (starší chlapci 6. – 
7. ročník), B4 (starší chlapci 8. – 9. ročník).
Pátý ročník turnaje v tzv. „malém florbalu“ 
(3  +  1),  který  slibuje  velkou  porci  zápasů 
a  řadu  skvělých  florbalových  momentů. 
Utkání  budou  probíhat  na  dvou  hřištích 
zároveň za dozoru zkušených rozhodčích. 
Školní  týmy  mají  možnost  změřit  své  síly 
s dalšími kolektivy z regionu. Pro účastní-
ky jsou připrave ny diplomy, pro umístěné 
poháry a věcné odměny. Přihlášky a propo-
zice na www.svctrutnov.cz. Více informací 
Mgr. Miloš Poláček, tel.: 776 148 277, pola-
cek@svctrutnov.cz

Okresní soutěž ve zpěvu
Termín:   úterý 21. 3. 2017 (0., I. a II. kate-

gorie) a ve středu 22. 3. 2017 (III. 
a IV. kategorie)

Místo konání: hlavní budova ZUŠ Trutnov, 
Krakonošovo nám. 73

Dát možnost zazpívat si před diváky a před 
odbornou porotou každému, kdo má zpěv 
rád a chce se předvést ostatním - to je hlav-
ní  myšlenka  této  nepostupové  přehlídky. 
Soutěže  se  mohou  zúčastnit  žáci  ZŠ,  niž-
ších stupňů gymnázií, ZUŠ, DDM a dalších 
zřizovatelů.  Základní  kola  proběhnou  do  
28. 2. 2017, organizátory jsou ZŠ. Přihlášky 
zašlete do 7. března 2017. Více  informací 
na stránkách SVČ Trutnov. Kontakt: Šárka 
Rotterová,  e-mail:  sarka@svctrutnov.cz, 
tel.: 776 341 208
Obě soutěže jsou spolufinancovány Králo-
véhradeckým krajem.

Příměstský tábor
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.

www.lokotrutnov.cz 

 ATLETIKA 

Lenka Rösslová je akademickou 
mistryní ČR 
Po  tradičním  vstupu  trutnovských  atletů 
do  sezony  v  „Novoročním  trojboji“,  který 
probíhá zábavnou  formou,  zahájila úspěš-
ně  letošní  vstup  za  atlety  Loko  Trutnov 
na  „Akademickém  MČR“,  konaném  9.  1. 
2017  ve  strahovské  hale,  Lenka  Rösslo-
vá,  která  zvítězila  ve  vrhu  koulí  výkonem 
11,45 m.  Tato  v  tréninku  poctivá  atletka 
tak získala „zlato“ pro UK LF v Hradci Krá-
lové,  kde  studuje.  Lence  všichni  přejeme 
další úspěchy ve studiu a atletice, dala tak 
příklad ostatním mladým trutnovským atle-
tům pro blížící se MČR v hale.

Trutnováci v reprezentaci 
Hned  tři  trutnovští  atleti  se  dokázali  do-
stat  do  reprezentačních  výběrů  pro  rok 
2017 ve svých kategoriích. Budou mít šanci 
reprezentovat  Českou  republiku  na  me-
zistátních  závodech,  a  ještě  budou  moci 
absolvovat  reprezentační  soustředění. 
Jsou to Matěj Červený (běh 400 m), Adam 
Prokeš (překážky) a Lada Pejchalová (skok 
vysoký).  Držíme palce, aby se vybraným at-
letům dařilo i v reprezentaci.

 BOX

Boxer Jakub Synek je vládcem kří-
žové váhy 
Je  to  poprvé  v  historii,  co  se  trutnovský 
profesionální boxer, člen Lokomotivy Trut-
nov, usadil v čele žebříčku. Jakub Synek je 
podle  bodování  světového  ratingového 
portálu BoxRec od začátku letošního roku 
českou  jedničkou křížové váhy. Dvaatřice-
tiletý boxer od svého vstupu do profesio-

SPORT

4. 3. 2017 se pojede již 62. ročník K70. Pres-
tižní závod pětičlenných družstev v klasic-
kém  lyžování volnou technikou bude  tra-
dičně odstartován ve Sv. Petru ve Špindle-
rově Mlýně. Na plakátech a letácích bude 
k účasti  zvát  loňská  vítězná  sestava  týmu 
KASPER – SWIX. Dohodli se na tom zástup-
ci  seriálu  Stopy  pro  život,  do  kterého  je 
závod  zařazen,  dále  Lokomotivy  Trutnov 
za pořadatele a majitele K70 a vedení KST, 
jehož  členové  pomohou  i  v  realizačním 
týmu s organizací závodu. Družstvo Kasper 
–  SWIX  reprezentuje  nejen  své  sponzory, 
ale zároveň i pořadatele a město Trutnov.
Závodníci  KST  vstoupili  do  nové  sezony 
velice úspěšně. Tomáš Veber, nová posila, 
vyhrál Štěpánský běh, 30. 12. 2016 na ČEZ 
night light maratonu v Bedřichově za účas-

ti  kompletní  „laufařské“  špičky  se  umístil 
Petr  Javůrek  na  8.  místě,  Jan  Hruška  na  
10. místě a Petr Holub byl 14. Javůrek a Ho-
lub zároveň zvítězili ve svých kategoriích. 
8. 1. 2017 na domácí trati na „Para“, kde 
se jela Krakonošova 12 volnou technikou, 
obsadili  závodníci  KST  kompletní  stupně 
vítězů v pořadí Javůrek, Veber, Holub. Jan 
Hruška  vybojoval  5.  místo  a  Pavel  Vozka 
byl 8. Teď už netrpělivě vyhlížíme první vr-
chol sezony, a tím je Jilemnická 50, kde KST 
bude  reprezentovat  hned  osm  závodníků 
a  někteří  z  nich  budou  obhajovat  pozice 
na stupních vítězů z loňského roku. Závody 
se uskuteční 28. – 29. 1. 2017.  

KASPER – SWIX

HC Trutnov ve spolupráci s Českým svazem 
ledního hokeje pořádá na Zimním stadio-
nu v Trutnově akci v rámci „Týdne hokeje“, 
a to v sobotu 28. 1. 2017 od 14 h. Kromě 
zážitku z bruslení si každé dítě navíc domů 
odnese hodnotný dárek. Přijďte si vyzkou-
šet lední hokej a zažijte spoustu zábavy.
Týden hokeje je série sportovních akcí pro 
děti ve věku 4 – 8 let a jejich rodiče. Jedná 
se o akce, při nichž mají děti unikátní pří-
ležitost seznámit se s ledním hokejem a vy-
tvořit  si svůj prvotní zážitek. Pro děti je při-
praven  zábavný  program  na  ledě  i  mimo 
něj,  rodiče    mají  možnost  se  detailně  se-
známit s tím, co obnáší mít doma malého 
hokejistu  a  jaký  je  přínos  ledního  hokeje 
pro fyzický a osobnostní rozvoj dětí.
Co všechno  je potřeba  si na akci přinést? 
Stačí jen brusle, helma a rukavice (postačí 
lyžařská helma a rukavice). Pokud nedispo-
nujete bruslemi a helmou, můžete se obrá-
tit na tel. číslo 603 281 846 – Jaroslav Řehák 
s dotazem na možnost zapůjčení vybavení 
přímo na místě. Více informací najdete na: 
www.hctrutnov.eu  nebo  na  www.tyden-
hokeje.cz

Jaroslav Řehák 
HC TRUTNOV

KASPER – SWIX TEAM TVÁŘÍ 62. ROČNÍKU K70 

Týden hokeje
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nálního ringu (na podzim roku 2014) ještě 
nepoznal porážku. Na kontě má sedm ví-
tězství (z toho 2 KO) a jednu remízu. Tyto 
výkony  přinesly  Synkovi  do  pořadí  „cru-
iserweight“  osm  bodů,  které  ho  vynesly 
na  první  místo.  Devatenáctibodový  Luboš 
Šuda totiž ukončil kariéru, ale na to se his-
torie  neptá.  „Úplně  přesně  nevím,  podle 
jakého klíče jsou body připisovány, ale vy-
chází  se  z  toho,  kolik  má  boxer  vítězství, 
kolik porážek, ale svou roli hraje  i  to,  jak 
kvalitní soupeře měl proti sobě,“ snažil se 
vysvětlit  bodovací  systém  trutnovský  tre-
nér Karel Kubec. „Je vidět, že naši soupeři 
měli  odpovídající  kvalitu  a  díky  tomu  se 
Kuba stal jedničkou,“ dodal muž, jenž stojí 
v pozadí Synkova úspěchu.
O  dobré  značce  jeho  svěřence  vypovídá 
i umístění ve světovém měřítku, kde  jmé-
no  Jakuba Synka najdeme v první  třetině 
žebříčku boxerů do 90 kilogramů – na 328. 
místě z 1232.

Z dalších profesionálních boxerů BC Loko, 
kterých  je  v  současnosti  pět,  patří  v  žeb-
říčku  super  střední  váhy  4.  místo  Ondřeji 
Marvanovi (4 výhry – 2 prohry) a 6. místo 
Petrovi Chmelíkovi (1 výhra – 1 remíza – 1 
prohra).  V  těžké  váze  je  na  čtvrté  příčce 
Martin Mráz  (4 výhry – 1 prohra). Nováč-
kem  mezi  trutnovskými  boxery  je  Jakub 
Chval. 

 STOLNÍ TENIS

Vánoční turnaj
Na ukončení kalendářního roku 2016 uspo-
řádal oddíl  stolního tenisu TJ Lokomotiva 
Trutnov  pro  své  mladé  členy  Vánoční  od-
dílový turnaj. Již do 22. ročníku se zapojilo 
celkem 13 hráčů, kteří byli rozděleni do tří 
výkonnostních kategorií. V kategorii začí-
najících členů za účasti 4 soutěžících zvítě-
zil Jiří Švál před Andreou Kynclovou, Luká-
šem  Novotným  a  Natálkou  Rychterovou. 
Mezi  staršími  žáky  s  5  účastníky  se  z  cel-
kového  vítězství  radoval  Tomáš  Březina 
před Markem Maclem a Vítem Morávkem. 
Nejvyrovnanější  boje  se  odehrály  v  kate-
gorii  dorostenců,  kde  si  celkové  vítězství 
vybojovala Klára Prokopcová před Petrem 
Kotkem, Adamem Dotlačilem a Jáchymem 
Drašarem.  Přestože  i  tentokrát  celkovou 
účast a průběh turnaje narušila nemoc celé 
řady účastníků,  turnaj  se podařilo dokon-
čit.  Všichni  účastníci  turnaje  se  tak  mohli 

radovat nejen z diplomu, ale  i  z pěkných 
věcných cen zakoupených z finanční dota-
ce MěÚ Trutnov. Zato patří vedení města, 
ale i Lence Kaláškové a Standovi Březinovi, 
kteří se na organizaci turnaje podíleli, po-
děkování.

62. ROČNÍK KRKONOŠSKÉ 70

Jeden  z  nejstarších  závodů  v  Evropě 
s názvem Krkonošská 70 se bude konat 
v  sobotu  4. 3. 2017. Start  a  cíl  tohoto 
ojedinělého  závodu,  který  se  stal  sou-
částí  seriálu  „Stopa  pro  život“,  bude 
tradičně ve Špindlerově Mlýně – Svatém 
Petru.

VÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM 
NEBO NA FB 

 KRASOBRUSLENÍ

3. ročník – Poděbradské ledové 
srdce
Na zimní stadion v Poděbradech se 7. 1. 2017 
sjeli  malí  krasobruslaři  z  Prahy,  Pardubicka, 
Hradecka,  Ústecka  i  Vysočiny,  aby  se  svými 
vrstevníky z Poděbrad a okolí zažili atmosfé-
ru opravdických závodů. V sobotu se konal 3. 
ročník krasobruslařských závodů s příznačným 
názvem Poděbradské ledové srdce, jehož po-
řadatelem je Krasobruslařský klub Poděbrady. 
Více než stovka dětí rozdělená do 11 kategorií 
závodila celý den, rozhodčí hodnotili, organi-
zátoři rozdělovali medaile a rodiče tvořili nad-
šené publikum.

Krasobruslařky Spartaku Trutnov vstoupily do 
roku 2017 další medailí! Největším úspěchem 
byla bronzová medaile Amélie Šimkové. V téže 
kategorii získala osmou příčku Tereza Sekyrová, 
14. byla Štěpánka Škopová. Mezi staršími děv-
čaty byla Adéla Dyrcová 6. a Lucie Vojtěchová  
12.  Naše  nejmenší  závodnice  si  také  nevedly 
vůbec  špatně:  5.  Tereza  Mináriková,  7.  Julie 
Dufková, 9. Kristýna Neugebauerová, 10.  Jit-
ka  Bradáčová.  Závod  uzavírala  kategorie  B1, 
kde  skončila  trutnovská  Viktorie  Příhodová  
8. Další soutěží bude závod na zimním stadio-

nu v Chrudimi v únoru. Budeme se těšit na dal-
ší skvělé výkony. 

 MUAY THAI
5. kolo MČR v Praze – Matěj Trčka 
vítězně
14. 1. 2017 se v pražské hale TJ Spoje – Na Bal-
káně konalo pod záštitou velvyslanectví thaj-
ského království již 5. kolo MČR v muay thai. 
Do zápasu ve váhové kategorii 61 – 64 kg na-
stoupil náš juniorský reprezentant Matěj Trčka 
a nezklamal. Soupeřem v tříkolové bitvě po 2 
minutách se mu stal bojovník z Leonidas Gym 
Teplice David Kubát, který měl na kontě již 5 
zápasů v boxu a 6 zápasů v MT. Kubát nastou-
pil proti Trčkovi bez jakéhokoliv ostychu, a tak 
musel Matěj hodně pracovat, aby dokázal, že 
patří k republikové špičce. Ve druhém a třetím 
kole se ukázala Matějova zkušenost, ale Kubát 
byl zdatným soupeřem a nenechal nic zadar-
mo.  Jasné  vítězství  3:0  na  body  pro  Matěje, 
který v zápase ukázal přehled a zkušenost.

SEMINÁŘ S ANDREI „BULLET“  
KULEBINEM

14. 1. 2017 se konal seminář s Andrei „Bullet“ 
Kulebinem.  Běloruský  bojovník  ve  welterové 
váze, který se utkal s těmi nejlepšími po celém 
světě a pyšní se řadou evropských i světových 
titulů. Andrei vedl po dva dny seminář v Praze, 
kde učil nejen nové MT techniky, ale ukázal i 
nové  tréninkové  metody.  Tento  seminář  ab-
solvovali  i naši bojovníci Matěj Trčka a Jakub 
Klauda.  Děkujeme  C.M.T.A.,  X-GYM  a  Aplik 
GYM  za  možnost  zatrénovat  si  se  světovou 
extratřídou. Zkušenosti a trénink se světovou 
špičkou jsou k nezaplacení.
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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 (v prac. dny), 731 143 002 (víkend)
e-mail: utulek@trutnov.cz, 
informace: Odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,  
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Úplnou nabídku útulku najdete na we-
bových stránkách města:  
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/
utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy

Návštěvní doba:
pondělí   13:00 – 16:00 h
středa   13:00 – 16:00 h
sobota   11:00 – 13:00 h

Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.
Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombino-
vanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veteri-
nárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení po-
platku 500 Kč dostanou i očkovací průkaz a jsou 
po dobu tří let osvobozeni od placení poplatku 
ze psa. V případě nalezení opuštěného nebo za-
toulaného psa na území města Trutnova můžete 
kdykoliv  zavolat  Městskou  policii  Trutnov,  tel. 
156 nebo 499 813 064, která se o psa postará. 

Jiří Hejna 
Odbor životního prostředí

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

MEBYS Trutnov, s. r. o.

REZERVAČNÍ SYSTÉM I WEBOVÁ  
KAMERA
Od 1. 1. 2017 společnost MEBYS TRUTNOV, s. r. 
o. přináší svým návštěvníkům na svých webo-
vých stránkách přehledný systém, který využí-
vá již od 1. 1. 2016 a který byl původně využí-
ván pouze pro tenisový a plavecký areál – nyní 
je už i na zimním stadionu. Další novinkou je 
i  webová  kamera  v  krytém  bazénu.  On-line 
rezervační  systém  přináší  detailní  přehled 
využití  sportovních zařízení, a to na  jednom 
místě.  Stačí pouze kliknout na  ikonu a  víte, 
zdali je sportoviště rezervováno či nikoliv. 

TENISOVÁ HALA  se  začíná  plnit  spokojený-
mi  zákazníky  i  sportovci.  On-line  rezervace 
a platba převodem, to je pouze začátek ino-
vace  tohoto    sportoviště.  Při  složení  kauce 
(předem)  na  10  hodin  dojde  ke  snížení  ho-
dinové sazby o 50 Kč (tzn. z 350 Kč na 300 Kč 

a  z  300 Kč  na  250  Kč).  Platby  převodem 
na účet u KB 115-1843400277/0100 – do textu 
je nutné zapsat své jméno.

Aktuální  informace  jsou  dostupné  ihned 
i na Facebooku. Staňte se přáteli Sportoviště 
Trutnov na FB a budete první, kdo to ví …

Sněhová nadílka překvapila,  
ale nezaskočila
Společnost  MEBYS  TRUTNOV,  s.  r.  o.,  se 
na  sportovních  zařízeních  vypořádala  s  na-
dílkou sněhu po svém. Sněhová fréza, malo-
traktory a hrabla byly od 4. 1. do 6. 1. plně 
vytíženy. Přístupové cesty, chodníky, parkoviš-
tě a nakonec i UT III. generace včetně střechy 
zimního stadionu, to vše muselo být odklize-
no. Ve finále pak dočištění provedly TS Trut-
nov. Děkujeme všem návštěvníkům za pocho-
pení a toleranci. 
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