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ROČNÍK 25 BŘEZEN 28. 3. 2017

ZASTUPITELSTVO SCHVÁLILO ROZPOČET  
PRO ROK 2017
Zastupitelé města Trutnova schválili 
na svém prvním letošním zasedání rozpo-
čet města pro rok 2017. Dosud město pra-
covalo s rozpočtovým provizoriem schvále-
ným v prosinci 2016. Naplno se tak může 
začít s plánovanými investicemi.   
I v letošním roce bude město Trutnov hos-
podařit s přebytkovým rozpočtem. Za-
stupitelé jej schválili v pondělí 6. března 
na svém prvním zasedání v roce 2017. „Dle 
schváleného rozpočtu bychom na konci 
roku měli skončit s přebytkem ve výši 28 
milionů korun, možná budeme překvape-
ni i vyšší částkou,“ vysvětluje Ivan Adamec, 
starosta města Trutnova.
Mezi nejvýznamnější investiční akce v tom-
to roce patří příprava dvou projektů, a to 
vybudování zázemí pro Středisko volného 
času, Trutnov, které bude sídlit v areálu 
Na Nivách. Druhým významným projektem 
je velmi potřebná rekonstrukce krytého 
plaveckého bazénu, kam budou přidány 
nové atraktivní prvky, například tobogán. 
Další důležitou investicí je výstavba zcela 
nové hasičské zbrojnice pro Sbor dobro-
volných hasičů v Horním Starém Městě. 
„Na tento projekt jsme zažádali o dotaci, 

která by měla stavbu z větší části finančně 
pokrýt,“ říká Ivan Adamec.
Město letos dále investuje více než 50 mi-
lionů korun do dopravní infrastruktury. 
Přes 5 milionů korun půjde na dokončení 
oprav komunikace v ulici Skřivánčí. Dalších 
5 milionů budou stát letošní práce v ul. 
Ječná v Poříčí. Na vybudování chodníků 
ve Volanově dá město 5,5 milionu korun 
a na chodník ve Voletinách 3 miliony. Re-
konstrukce komunikace v ul. Na Lukách 
(u stadionu) vyjde město na cca 15 milionů 
korun. „Letos také dokončíme zateplení ZŠ 
Mládežnická a opravu fasády na budově 
Muzea Podkrkonoší v Trutnově,“ dodává 
trutnovský starosta.
Zastupitelé v pondělí dále jednali o opravě 
dětského hřiště v areálu Dolce, o dotacích 
na sport a kulturu pro rok 2017 či o účas-
ti města Trutnova v projektu na podporu 
podnikání s názvem Města Trutnov a Swid-
nica společně pro byznys. Další jednání za-
stupitelstva se uskuteční v úterý 2. května 
2017.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí 

Uzávěrka dubnového čísla RL: 13. 4. 2017
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MĚSTSKÁ POLICIE TRUTNOV 
BUDE NOVĚ ZASAHOVAT TAKÉ 
V MALÝCH SVATOŇOVICÍCH

Do seznamu obcí, ve kterých svou činnost 
provádí Městská policie Trutnov, nově při-
bydou i Malé Svatoňovice. Uzavření veřej-
noprávní smlouvy schválili na prvním letoš-
ním zasedání trutnovští zastupitelé. Stráž-
níci se zaměří především na dohled na ve-
řejný pořádek, občanské soužití a budou 
zde vykonávat preventivní pěší činnost.
Smlouva je uzavřena na dobu neurčitou. 
„Nyní ještě čekáme na rozhodnutí o udě-
lení souhlasu Krajského úřadu Královéhra-
deckého kraje, aby smlouva nabyla právní 
moci. Předpokládáme, že v Malých Svato-
ňovicích začneme působit během jara,“ vy-
světluje Radek Svoboda, ředitel MP Trutnov.

V rámci plnění smlouvy budou trutnov-
ští strážníci dohlížet na veřejný pořádek, 
občanské soužití, na dodržování právních 
předpisů dané obce a vykonávat zde bu-
dou také preventivní pěší činnost. „Vždy 
záleží na domluvě se starostou obce, co 
konkrétně v danou chvíli potřebují,“ říká 
ředitel trutnovských strážníků. 
Městská policie má v současnosti uzavře-
nou veřejnoprávní smlouvu s 18 obcemi. 
Malé Svatoňovice se stanou devatenáctou 
obcí. „Samozřejmě prioritní je pro nás vý-
kon činnosti v Trutnově, který bude mít 
vždy přednost. Strážníků však máme do-
statek, abychom v 19 obcích mohli půso-
bit,“ dodává Radek Svoboda.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí 

Vizualizace – Středisko volného času, Trutnov
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

duben
Dvůr Králové nad Labem 
8. – 9. 4. 2017 – DVORSKÁ JEDNIČKA  
Nepostupová přehlídka tanečních kolektivů, 
dvojic a jednotlivců.  
www.ddmdvurkralove.cz 

Hradec Králové  
7. – 21. 4. 2017 – KRÁLOVÉHRADECKÝ 
MAJÁLES 
www.hradec.majales.cz

Jaroměř 
1. 4. 2017 – ZAHÁJENÍ SEZÓNY ODEMYKÁNÍ 
PEVNOSTI 
www.jaromer-josefov.cz

Chrudim  
21. – 22. 4. 2017 – FESTIVAL ATHÉNY VÝ-
CHODNÍCH ČECH 
www.chrudimsobe.cz 

Mělník 
8. 4. 2017 – MISTROVSTVÍ ČR VE VESLOVÁNÍ 
NA DLOUHÉ TRATI 
www.kvm1881.cz 

POZVÁNKA NA STŘÍBRNÉ PODVEČERY 
Komise pro občanské záležitosti města 
Trutnova připravuje pro manželské dvo-
jice, které v tomto roce oslaví 25 let spo-
lečného života, přátelské  setkání ve Staré 
radnici v Trutnově. Srdečně zveme všech-
ny zájemce o toto setkání a prosíme, aby 
se přihlásili na matrice Městského úřadu 
Trutnov, Slovanské nám. 165, nebo tele-
fonicky na čísle 499 803 209, e-mail: hof-
manova@trutnov.cz, a to do konce dubna 
2017.

Krkonošský veletrh se bude konat v pá-
tek 28. dubna od 9:00 do 18:00 a v sobotu  
29. dubna od 9:00 do 17:00 v sále a na ven-
kovních plochách Společenského centra 
UFFO v Trutnově. Veletrh probíhá pod 
záštitou Krajské hospodářské komory Krá-
lovéhradeckého kraje a bude opět s mezi-
národní účastí polských firem. Vzhledem 
k jarnímu termínu konání nese veletrh 
výstižný podtitul – Stavíme, bydlíme se za-
měřením na Stavbu – Bydlení – Zahradu – 
Hobby.
Škála téměř 70 vystavovatelů bude široká 
– od výrobců nábytku, kuchyní až po na-
bídku zahradní techniky. Hojně bude za-
stoupená nabídka kotlů, tepelných čerpa-
del a izolací. Většina vystavovatelů bude 
nabízet výrazné výstavní slevy.

Na venkovní ploše si můžete vyzkoušet jíz-
du na elektrokolech nebo si prohlédnout 
pestrou přehlídku domácích zvířat České-
ho svazu chovatelů. Novinkou veletrhu 
bude v sále aranžovaná zahradnická ex-
pozice s bylinkami a kořením. Odnesete si 
nejen rostlinky, ale i dobré rady jak byliny 
a koření pěstovat. Osvěžíte se přírodními 
sirupy i bylinkovými nápoji. 
Pro děti bude připraven skákací hrad, 
zvířátka z balónků, malování na obličej 
a plno zábavy. Živé hudební vystoupení, 
točené pivo a občerstvení zajištěno. 
Losujte na veletrhu o soudek piva nebo 
pravý diamant. Přijďte se pobavit a poučit 
s celou rodinou. Každý si zde najde to své.
Více na www.omnis.cz

Legiovlak, projekt Československé obce 
legionářské, připomíná 100. výročí boje 
československých legií za samostatný stát. 
Souprava historických vagonů, která vznik-
la za podpory Ministerstva obrany ČR 
a mnoha dalších institucí, projede do roku 
2020 celou Českou republiku a Slovensko. 
V současnosti se Legiovlak skládá z 13 zre- 
konstruovaných vagonů, jakými se desetitisí-
ce čs. legionářů přepravovaly napříč Ruskem 
po Transsibiřské magistrále v letech 1918 – 
1920. V letošním roce, po nezbytné zimní 
pauze na údržbu a doplnění expozic, začíná 
Legiovlak svou pouť v Královéhradeckém kra-
ji: Trutnov 4. – 9. 4. 2017, Náchod 11. – 16. 4. 
2017, Kostelec nad Orlicí 18. – 23. 4. 2017. 
Legiovlak představuje naši vojenskou his-
torii nejen široké veřejnosti, ale zaměřuje 
se především na školní mládež. Připraveny 
jsou skupinové prohlídky, na které se lze 
dopředu objednat prostřednictvím for-
muláře na webu www.legiovlak.cz (nebo 
na e-mailu skoly@legiovlak.cz). Každý ná-
vštěvník může na Legiovlaku zjistit, jestli 
měl legionáře mezi svými předky. Posádka 
ve vagonu, který je označený jako Plukovní 
prodejna, dokáže hledat konkrétní osoby 
v databázi, kterou se i díky návštěvníkům 
daří doplňovat o fotografie, dokumenty, 
vzpomínky i hmotné předměty z pozůs-
talostí. Expozice Legiovlaku je přístupná 
zcela zdarma každý všední den od 8:00 
do 18:00 a o víkendech od 9:00 do 19:00. 
Komentované prohlídky s průvodcem pro 
veřejnost bez objednávky začínají každý 
den od 13:00 a opakují se v hodinových 
intervalech. Historické vagony Legiovlaku 
jsou zrekonstruovány tak, aby věrně odpo-
vídaly dobovým reáliím a návštěvníkům co 
nejvíce přiblížily podrobnosti z legionář-
ského života a jejich boje. Soupravy legi-
onářských vlaků byly totiž kasárna na ko-
lejích a legionáři se museli postarat o vše 
sami. V běžném provozu se letos poprvé 
představil vůz pro ubytování důstojníků. 
Vagon je upraven jako zázemí pro velite-
le a každý návštěvník může porovnat, jak 
na tom byli prostí vojáci, oproti důstojní-
kům v luxusních vozech. Dále si návštěv-
níci mohou prohlédnout vůz polní pošty, 
zdravotní vůz, kovářský vagon s obráběcí 
dílnou či krejčovský vůz. Způsob boje legi-
onářů pak přiblíží improvizovaný obrněný 
vůz, vyzbrojený dělem a kulomety, štábní 
vagon pro plánování operací či plošinové 
vozy s materiálem včetně obrněného auto-
mobilu Austin. 
Další informace najdete na webu 
www.legiovlak.cz .

Jarní dny v Královských věnných měs-
tech každoročně patří mladým umělcům. 
Letošní již 18. výtvarný salon proběhne 
v přednáškovém sále Centra Bohuslava 
Martinů v Poličce. Tématem pro rok 2017 
jsou SYMBOLY MĚST. Polička se bude 
prezentovat životem a dílem našeho slav-
ného rodáka a světově uznávaného hu-
debního skladatele Bohuslava Martinů, 
který se narodil ve věži kostela sv. Jakuba 
roku 1890. V rámci výstavy se můžete tě-
šit na pestrou nabídku umělecké tvorby 
žáků ze ZUŠ Bohuslava Martinů Polička, 
ZUŠ R. A. Dvorského, Dvůr Králové nad 
Labem, ZUŠ Habrmanova, Hradec Krá-

lové, ZUŠ Střezina, Hradec Králové, ZUŠ 
Chrudim, ZUŠ F. A. Šporka, Jaroměř, ZUŠ 
Mělník, ZUŠ Trutnov, ZUŠ Vysoké Mýto 
a ZUŠ Jana Maláta, Nový Bydžov. Každá 
ze základních uměleckých škol vystaví 
3 svá nejlepší díla na dané téma. Spolu-
práce Královských věnných měst v oblasti 
kultury, sportu a cestovního ruchu probí-
há již od roku 1999 a cílem je vzájemná 
podpora cestovního ruchu. 
Na vernisáži, která se koná 12. dubna 
2017 od 16:00 v přednáškovém sále cen-
tra, vystoupí žáci hudebního oboru ZUŠ 
Bohuslava Martinů Polička.

V Trutnově se uskuteční 8. ročník 
Krkonošského veletrhu 

LEGIOVLAK  
V TRUTNOVĚ
4. – 9. 4. 2017

18. VÝTVARNÝ SALON KRÁLOVSKÝCH VĚNNÝCH MĚST
12. 4. 2017 – 14. 5. 2017

Skauti a skautky z Trutnova pořádají  
tradiční humanitární sbírku

VELIKONOČNÍ SKAUTSKÉ 
KUŘÁTKO

Ve středu 12. dubna 2017 na Krakonošově 
náměstí od 16:30 do 18:00

Pro Vaše děti jsme připravili různé kuřecí 
hry a drobné odměny. Přijďte se pobavit 

a připojte se k těm, kdo pomáhají postiže-
ným a znevýhodněným dětem.

Nový Bydžov 
8. 4. 2017 – VELIKONOČNÍ JARMARK 
www.jiraskovodivadlo.cz 

Polička 
1. – 30. 4. 2017 – DNY SLOVENSKÉ KULTURY 
www.tyluvdum.cz 

Vysoké Mýto 
22. 4. 2017 – KUJEBÁCKÝ ŠMAJD 
www.gvmyto.cz 

Více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz
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KRÁTCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

DUBEN
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti – cvičení pro maminky 
s chodícími dětmi
14:00 – 15:00 Podpůrná skupina kojení 
15:00 – 17:00 Maternité – kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu, laktační poradenství
ÚTERÝ
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka 
9:30 – 10:15 Žížalky – cvičení pro maminky 
s ležícími miminky (od 5 měsíců)
10:30 – 11:15 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
9:15 – 10:00 Svišti – cvičení pro maminky 
s chodícími dětmi
10:15 – 11:00 Opičky – cvičení pro maminky 
s dětmi od 2 let
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek – pro děti 
od 4 do 7 let
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
16:00 – 16:45 Jóga pro děti – kroužek pro děti 
od 4 do 8 let
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dět-
mi, 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. 9:00 – 17:00 prodej  
Středa 5. 4. 9:00 – 17:00 prodej  
Pátek 7. 4. 9:00 – 17:00 výdej 
  neprodaných věcí
Přijímáme dětské (vel. 56 – 176) a těhotenské 
oblečení. Nepřijímáme kočárky a hračky. Výdej 

archů na domácí zapisování je od února v pon-
dělí, středu a pátek od 8:00 do 16:00 nebo 
po do mluvě. 
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ – setkání vede 
diplomovaná porodní asistentka Olga Fojtí-
ková a dětská sestra a certifikovaná laktač-
ní poradkyně Eva Havelková. Kdy: 3. 4. 2017 
od 14:00 do 15:00. Vstupné je za pobytné. Pro-
síme zájemce o nahlášení účasti v MC.
BESEDA O LÁTKOVÝCH PLENKÁCH ANEB JAK 
SE NEPRAT S PLENKAMI – v rámci týdne oprav-
dových plen pro Vás Mgr. Pavla Brandová, fy-
zioterapeutka, látková poradkyně a maminka 
tří holčiček, připravila ukázku látkových plen 
různých výrobců. Vysvětlí Vám, jak se používají 
a jak o ně pečovat, a ukáže Vám, jak se mi-
minka do plen balí. Kdy: 25. 4. 2017 od 17:00. 
Vstupné je 50 Kč. Prosíme zájemce o nahlášení 
účasti v MC.
ZDRAVÁ NOŽIČKA – přednáška MUDr. Silvie 
Šidákové o správném vývoji dětské nožky. 
Dozvíte se, jak s dítětem správně zacházet 
a podporovat zdravý vývoj nožiček, jaké jsou 
nejčastější poruchy, jestli je vhodná chůze na-
boso a kdy začít dětem dávat boty a jaké. Kdy: 
27. 4. 2017 od 17:00. Vstupné je 50 Kč. Prosíme 
zájemce o nahlášení účasti v MC.
CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE – 
otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty. 
Pro děti předškolního věku. Lekce probíhají 
ve středu a ve čtvrtek od 13:30 a 15:15 (časy 
jsou orientační).  Lekce trvá 45  minut. Infor-
mace: Drahomíra Tvrdíková, tel.: 603 150 473. 
Program Hudební stavebnice je zaměřen 
na hudební vzdělávání pro každého, kdo má 
zájem si doma zahrát písničku na klávesový 
nástroj. 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. 
Lektor: Lukáš Chudoba. Více na www.luka-
schudoba.cz
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: 
1. 4. a 2. 4. – IH DENT – MUDr. Zapadlo s.r.o., Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 499 818 003
8. 4. a 9. 4. – SANOVA s.r.o., MUDr. Milena Brátová,  
zubní ordinace č.p. 100, Pilníkov, tel.: 499 898 125
14. 4. – MUDr. Vladimíra Skrbková, 5. května 424,  
Svoboda nad Úpou, tel.: 499 871 117
15. 4. a 16. 4. – denTu s.r.o., Horská 634, Trutnov,  
tel.: 608 191 099
17. 4. – SANOVA s.r.o., MUDr. Milena Brátová, zub-
ní ordinace č.p.100, Pilníkov, tel.: 499 898 125
22. 4. a 23. 4. – Centrum zdravých zubů s.r.o., 
Dr. Hejny 133, Úpice, tel.: 602 623 210
29. 4. a 30. 4. – MUDr. Vladimír Hrudík, Žižkova 
239/16, Trutnov, tel.: 499 817 592

Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech 
akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatolo-
gická 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: JARNÍ TVOŘENÍ 
– výroba oblíbených závěsů do oken. 
3. 4. 2017 v 17:30, budova CASD, ul.  
M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), lektor: Jana 
Terbáková. Ochutnávka, možnost masáže šíje 
už v 16:30. 
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
Témata na r. 2017
8. 5. – Komunikace 1
5. 6. – Zelené potraviny
Červenec, srpen – prázdniny
4. 9. – Komunikace 2
2. 10. – Bio produkty
6. 11. – Cvičení (příprava na zimu)
4. 12. – Vánoční inspirace

Matriční události v únoru  2017
Narozené děti
V měsíci únoru 2017 se v trutnovské porod-
nici narodilo celkem 47 dětí, 26 chlapců a 21 
děvčátek. Novými občánky města Trutnova se 
stalo 9 chlapců a 9 děvčátek.

Uzavřené sňatky
V únoru před Městským úřadem Trutnov uza-
vřely manželství 3 páry. 

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
48 občanů, 20 mužů a 28 žen. Z tohoto po-
čtu zemřelo 27 trutnovských občanů, 9 mužů 
a 18 žen. 1 úmrtí bylo zapsáno do matriční 
knihy vedené pro obec Vlčice. 

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti při vý-
znamných životních jubileích osobně navští-
vily s kytičkou, gratulací a malým dárečkem 
38 trutnovských spoluobčanů, kterým touto 
cestou ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Bc. Helena Potočková 
matrikářka

Tropik trhy Trutnov 
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv, 
techniky a dalších potřeb. Možnost prodeje 
i jiných zvířat a rostlin. 
Místo: Národní dům, Trutnov
Datum: 8. 4. 2017 od 9:00 do 12:00
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky   

OZNÁMENÍ O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU 
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018

ABLE mateřská škola a znalecká 
a realitní a. s.

MŠ MELUZÍNEK, TRUTNOV
Termín: od 9. 5. do 12. 5.  
od 10:00 do 17:30 
Provozovna: Spojovací 61, Trutnov
Přihláška ke stažení v dokumentech 
na www.msmeluzinek.cz

Zveme Vás na cestopis s promítáním  
fotografií 

AUTOSTOPEM PO SÝRII  
s Liborem Drahoňovským 
Cestovatel a etnolog Mgr. Libor Drahoňovský 
nás seznámí s tím, jak vypadala Sýrie před ob-
čanskou válkou, jací jsou tamní lidé a kulturní 
památky. V sobotu 1. 4. 2017 ve 14:00, sbor 
CASD, M. Majerové 86, vstupné dobrovolné.

Významné životní jubileum

Dne 9. března 2017 se dožila 103 let paní So-
fie Papasová. Je to 3. nejstarší žena v Trutno-
vě. Do roku 2016 bydlela ve svém bytě v Hor-
ním Starém Městě, nyní bydlí v Domově pro 
seniory v Trutnově, v ulici R. Frimla. Oslaven-
kyni ještě jednou blahopřejeme.

Za komisi pro občanské záležitosti
Hana Jůzlová
předsedkyně komise
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ
V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů

Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 27. 2. 2017 zveřejňujeme záměr města pro-
najmout byty:

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 573
objekt na st. p. 1382 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Horní Staré Město

Jedná se o pronájem bytu vel. kk+1 o vý-
měře – pokoj 28,24 m2, koupelna + WC  
5,13 m2, předsíň 5,38 m2, sklep 2,25 m2 a bal-
kón 7,20 m2, standardní byt, číslo bytu 2,  
2. podlaží. Topení dálkové. 
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vestavěná 
skříň, měřidla SV, TV a tepla.
Orientační výše zálohy na služby spojené s uží-
váním bytu: STA 20 Kč/byt, výtah 35 Kč/osoba, 
osvětlení 40 Kč/osoba, úklid 80 Kč/byt, domovní 
odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100 
Kč/osoba, ohřev TV 250 Kč/osoba, teplo 800 Kč/
byt a domovní služby 20 Kč/osoba.  

Minimální měsíční nájemné: 1.582  Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
4. 4. 2017 v 8:00 přímo na místě.

Byt Dlouhá čp. 573 o vel. kk+1, standardní byt, se 
bude pronajímat na dobu neurčitou na základě 
výběrového řízení, kde se bude nabízet pouze 
délka prvního platebního období nájemného 
minimálně 12 měsíců.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 33
objekt na st. p. 38 v kat. úz. Trutnov, městská část 
Vnitřní Město

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře – 
kuchyň 16,34 m2, 1. pokoj 15,68 m2, 2. pokoj 
25,28 m2, koupelna 2,64 m2, WC 0,84 m2, před-
síň 6,91 m2, komora 11,88 m2 a balkón 2,63 m2, 
standardní byt, číslo bytu 2, 2. podlaží. Topení 
lokální plynové. 
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový kotel, 
měřidla SV, myčka a vestavěná skříň.
Orientační výše zálohy na služby spoje-
né s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení  
40 Kč/osoba, úklid 80 Kč/byt, domovní odpad 40 
Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/oso-
ba, domovní služby 20 Kč/osoba a komín 40 Kč/
průduch.

Minimální měsíční nájemné: 4.659  Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
4. 4. 2017 v 8:30 přímo na místě.

Byt Jihoslovanská čp. 33 o vel. 1+2, standard-
ní byt, se bude pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude nabí-
zet výše měsíčního nájemného a zároveň délka 
prvního platebního období nájemného minimál-
ně 6 měsíců. Bude se posuzovat výše měsíčního 
nájemného. V případě rovnosti nabídek se bude 
posuzovat i délka prvního platebního období 
nájemného.

Žádosti je možné podat do 7. 4. 2017 do 12:00. 
Veřejné otvírání obálek 10. 4. 2017 v 8:00, malý 
sál MěÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dispo-
zici na internetových stránkách, v inforecepci 
a na Odboru majetku města MěÚ Trutnov. Bližší 
informace obdržíte na Odboru majetku města 
MěÚ Trutnov, čís. dveří 409, tel.: 499 803 282.

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

OZNÁMENÍ
Rada města Trutnova na své 1. schůzi dne  
16. ledna 2017 přijala usnesení RM č. 2017-13/1, 
kterým schválila záměr města obecně zveřejnit
* uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí 
koupí

k části p. p. 2215/8 (cca 100 m2) a p. p. 139/1 
(398 m2) v k. ú. Trutnov, za účelem výstavby dle 
územního plánu, tj. bydlení v bytových domech, 
stavby a zařízení pro kulturu, veřejnou správu, 
stavby a zařízení pro administrativu, stavby a za-
řízení pro obchodní prodej a služby, stavby ho-
telů a penzionů atd., za následujících podmínek: 
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu 
určitou 4 roky, 
- stavební plat je stanoven ve výši 10 Kč/m2/rok 
+ DPH, 
- kolaudace stavby bude do 4 let od podpisu 
smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci 
stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž úvod-
ní cena pro jednání je 1.600 Kč/m² + DPH,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stav-
by se právo stavby prodlouží o jeden rok s tím, 

že se sjedná smluvní pokuta 1.000 Kč za každý 
započatý měsíc do doby kolaudace stavby, 
- v případě nezkolaudování stavby ani do 5 let 
právo stavby zaniká s tím, že oprávněný nemá 
právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- zatížení práva stavby není povoleno,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daň 
z nabytí nemovitých věcí, DPH, kolek atd.) hradí 
kupující.
Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 1. 6. 2017 do 12:00. Obálky budou 
otevírány v zasedací místnosti č. 407 Městského 
úřadu Trutnov 2. 6. 2017 v 8:15. Žadatel, který 
podá svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit 
se otevírání obálek v termínu výše uvedeném.         
Na obálku uveďte adresu s heslem: 
„Vodní ulice“
k. ú. Trutnov
„NEOTVÍRAT“

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

Katastrální mapy na uvedené pozemky a bliž-
ší informace poskytuje Odbor majetku města 
Městského úřadu Trutnov, kancelář č. 411 ve 4. 
poschodí, telefonní číslo 499 803 285.  
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky nebo 
připomínky k uvedenému záměru. Tyto adre-
sujte na Městský úřad Trutnov, Odbor majetku 
města, Slovanské nám. 165, nejdéle do 1. 6. 2017 
do 12:00. Po zhodnocení nabídky konečné roz-
hodnutí přísluší radě a zastupitelstvu města.

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

OZNÁMENÍ
Rada města Trutnova na své 1. schůzi dne  
16. ledna 2017 přijala usnesení RM č. 2017-10/1, 
kterým schválila záměr města obecně zveřejnit 
* uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí 
koupí

k p. p. 152/1 (1721 m2) v k. ú. Lhota u Trutnova, 
k výstavbě rodinného domu venkovského cha-
rakteru, za následujících podmínek: 
- smlouva o právu stavby bude uzavřena na dobu 
určitou 4 roky, 
- stavební plat je stanoven ve výši 10 Kč/m2/rok 
+ DPH, 
- kolaudace stavby bude do 4 let od podpisu 
smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci 
stavby za nabídnutou kupní cenu, přičemž
úvodní cena pro jednání je 250 Kč/m² + DPH,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stav-
by se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden 
rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 
1.000 Kč za každý započatý měsíc do doby ko-
laudace stavby,

- v případě nezkolaudování stavby ani do 5 let 
právo stavby zaniká s tím, že oprávněný nemá 
právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- zatížení práva stavby není povoleno,
- náklady spojené se zřízením práva stavby (daň 
z nabytí nemovitých věcí, DPH, kolek atd.) hradí 
kupující.
Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 1. 6. 2017 do 12:00. Obálky budou 
otevírány v zasedací místnosti č. 407 Městského 
úřadu Trutnov 2. 6. 2017 v 8:00. Žadatel, který 
podá svoji nabídku včas, má možnost zúčastnit 
se otevírání obálek v termínu výše uvedeném.
Na obálku uveďte adresu s heslem: 
„RD Lhota u Trutnova“
k. ú. Lhota u Trutnova
„NEOTVÍRAT“

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

Katastrální mapy na uvedené pozemky a bliž-
ší informace poskytuje Odbor majetku města 
Městského úřadu Trutnov, kancelář č. 411 ve  
4. poschodí, telefonní číslo 499 803 285. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky nebo 
připomínky k uvedenému záměru. Tyto adre-
sujte na Městský úřad Trutnov, Odbor majetku 
města, Slovanské nám. 165, nejdéle do 1. 6. 2017 
do 12:00. Po zhodnocení nabídky konečné roz-
hodnutí přísluší radě a zastupitelstvu města. 

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města
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Vyhlášení dražby
Dražebník Dražby EU s.r.o., vyhlašuje 
nedobrovolnou dražbu bytové jednotky 
č. 268/7 v bytovém domě v ulici Maxima 
Gorkého 268, Kryblice, 541 01 Trutnov.
Dražba se bude konat 29. 5. 2017 v Kon-
gresovém centru ALDIS, Eliščino nábřeží 
375, 500 02 Hradec Králové. 
Dražba bude zahájena v 10:00, zápis účast-
níků do dražby začne téhož dne v 9:30.
Odhad ceny předmětu dražby: 1.050.000 Kč
Nejnižší podání: 525.000 Kč
Minimální příhoz: 50.000 Kč
Úplný text dražební vyhlášky najdete 
na úřední desce ve vestibulu Městského 
úřadu Trutnov a na elektronické desce 
www.trutnov.cz.

OZNÁMENÍ
Rada města Trutnova na své 1. schůzi dne  
16. ledna 2017 přijala usnesení RM č. 2017-
12/1, kterým schválila záměr města obecně 
zveřejnit

* uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí 
koupí

k p. p. 290/1 (1590 m2) v k. ú. Starý Rokytník, 
k výstavbě rodinného domu venkovského 
typu, za následujících podmínek: 

- smlouva o právu stavby bude uzavřena 
na dobu určitou 4 roky, 
- stavební plat je stanoven ve výši 10 Kč/m2/
rok + DPH, 
- kolaudace stavby bude do 4 let od podpisu 
smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů 
po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní 
cenu, přičemž úvodní cena pro jednání je 
250 Kč/m² + DPH,
- v případě nedodržení termínu kolaudace 
stavby se právo stavby prodlouží o jeden rok 
s tím, že se sjedná smluvní pokuta 1.000 Kč 
za každý započatý měsíc do doby kolaudace 
stavby, 
- v případě nezkolaudování stavby ani do 5 
let právo stavby zaniká s tím, že oprávněný 
nemá právo na náhradu za rozestavěnou 
stavbu,
- zatížení práva stavby není povoleno,
- náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daň z nabytí nemovitých věcí, DPH, kolek 
atd.) hradí kupující.
Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte 
nejpozději do 1. 6. 2017 do 12:00. Obálky 
budou otevírány v zasedací místnosti č. 
407 MěÚ Trutnov 2. 6. 2017 v 8:10. 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

Katastrální mapy na uvedené pozemky 
a bližší informace poskytuje Odbor majetku 
města MěÚ Trutnov, kancelář č. 411 ve 4. po-
schodí, telefonní číslo 499 803 285. Každý je 
oprávněn podat nabídky, námitky nebo při-
pomínky k uvedenému záměru. Tyto adre-
sujte na Městský úřad Trutnov, Odbor majet-
ku města, Slovanské nám. 165, nejdéle do 1. 
6. 2017 do 12:00. Po zhodnocení nabídky 
konečné rozhodnutí přísluší radě a zastupi-
telstvu města. 

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání dne 
6. 3. 2017 přijalo usnesení:
l  č. 2017-2/1, kterým schválilo záměr prodeje ne-

movité věci ke zveřejnění v rozsahu znalecké-
ho posudku ze dne 6. 10. 2016. 

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 1.240 
m2, včetně všech součástí, které tvoří: budova  
čp. 96 – jiná stavba
Úvodní cena pro jednání je 2.900.000,00 Kč.

Město Trutnov bude jednat o nabídce vyšší nebo 
stejné. S ohledem na dosavadní malý zájem 
o tuto nemovitost město Trutnov nevylučuje 
jednání i o nižší nabídce. Součástí pozemku st. 
p. 616 je budova čp. 96. Jedná se o objekt bývalé 
kuželny, včetně všech součástí, příslušenství a pří-
pojek, který je v současné době volný. Objekt je 
napojen na přípojku el. energie, veřejného vo-
dovodu, plynu a přes šachtu na veřejnou kanali-
zační síť. Přesná výměra pozemku st. p. 616, k. ú. 
Trutnov, bude určena a vyměřena geometrickým 
plánem, který bude vypracován na základě smě-
ny pozemků v obchodní zóně u prodejny Lidl, 
mezi městem Trutnov a společností Lidl Česká 
republika v. o. s., na základě usnesení Zastupitel-
stva města Trutnova č. ZM 2016-164/4 ze dne 19. 
9. 2016. Jedná se přibližně o 4 m2. Geometrický 
plán bude vypracován až po rekonstrukci Lidlu.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50.000,00 Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn z důvodu na straně prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího 
propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí 
být složena na účet města vedený u Komerční 
banky, č. ú. 6015-124601/0100, VS 3612455, KS 
0558. Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.Pod-
mínkou prodeje je také složení celé kupní ceny 
před podpisem kupní smlouvy; v případě zájmu 
lze nejprve uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí 
kupní. Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s hes-
lem „Polská 96“ zasílejte v uzavřených obálkách 
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan 
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16, 
nabídky musí být doručeny nejpozději do  
5. 6. 2017 – 12:00. Nabídky lze podat i osobně. 
V nabídce uveďte nabízenou kupní cenu, způ-
sob její úhrady a předpokládaný způsob využití 
objektu. K nabídce je nutné přiložit kopii dokla-
du o zaplacení kauce v požadované výši. Na na-
bídky, u nichž nebude kauce v požadované výši 
a ve stanovené lhůtě složena, nebude brán zře-
tel. Otevírání obálek s nabídkami se bude konat 
6. 6. 2017 v 8:00 v malém sále v suterénu MěÚ 
Trutnov. Zájemci mohou být přítomni. Ke schvá-
lení prodeje bude do zastupitelstva města 
předložena nejvýhodnější doručená nabídka. 
Prohlídka objektu se uskuteční na požádání, 
po předchozí telefonické domluvě.

l  č. 2016-192/5, kterým schválilo záměr prodeje 
nemovité věci v rozsahu znaleckého posudku 
ze dne 8. 8. 2014, bez upřednostnění nájemců. 

Věc nemovitá: stavba čp. 18 Trutnov 
- Voletiny
v k. ú. a části obce Voletiny, v obci Trutnov 
Pozemek označený jako st. p. 47 – zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1.034 m2, včetně 
všech součástí, které tvoří: budova čp. 18 – 
stavba občanského vybavení, pozemek p. p. 93/1 
– zahrada (zemědělský půdní fond) o výměře 
1.206 m2

Úvodní cena pro jednání je 2.050.000,00 Kč.

Město Trutnov bude jednat o nabídce vyšší nebo 
stejné. S ohledem na dosavadní malý zájem 
o tuto nemovitost město Trutnov nevylučuje jed-
nání i o nižší nabídce.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu. Má dvě 
nadzemní podlaží s částečně využitým podkro-
vím a je částečně podsklepená. V domě jsou dvě 
bytové jednotky a nebytový prostor – restaurace 
se sálem. K pozemku p. p. 93/1 jsou zřízena věc-
ná břemena na zřízení, provozování a údržbu 
tepelných rozvodů, právo zřízení stavby, údržby 
a provozování zemního kabelového vedení elek-
třiny NN a právo uložení a provozování stavby 
kanalizačního sběrače.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém říze-
ní je složení kauce ve výši 50.000,00 Kč. Kauce 
je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci 
vrácena v případě, že prodej nebude uskuteč-
něn z důvodu na straně prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupujícího 
propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí 
být složena na účet města vedený u Komerč-
ní banky, č. účtu 6015-124601/0100, variabilní 
symbol 3629495, 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 uza-
vřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní. Nabídky 
označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem „Voletiny č.p. 
18“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu 
MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slo-
vanské nám. 165, Trutnov, 541 16, nabídky musí 
být doručeny nejpozději do 5. 6. 2017 – 12:00. 
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte 
nabízenou kupní cenu, způsob její úhrady, před-
pokládaný účel využití objektu, číslo účtu pro 
možnost vrácení kauce a kontaktní údaje. K na-
bídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení 
kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž 
nebude kauce v požadované výši a ve stanovené 
lhůtě složena, nebude brán zřetel. Otevírání na-
bídek bude provedeno 6. 6. 2017 v 8:15 v malém 
sále v suterénu MěÚ Trutnov. Žadatelé mohou 
být přítomni. Ke schválení prodeje bude do za-
stupitelstva města předložena nejvýhodnější do-
ručená nabídka.
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 
v kanceláři č. 408 nebo na tel.: 499 803 281.

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města
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  ZPRÁVY Z MĚSTA

Srdečně zveme na návštěvu všechny rodiče 
a děti, kteří mají zájem o umístění do naší 
školky. Seznámíme Vás s prostředím celé 
naší MŠ. Děti si budou moci pohrát ve třídě 
s hračkami nebo si užít v tělocvičně, zaskákat 
si na trampolínách či se vyskotačit v kuličkách 
nebo na herních prvcích v areálu zahrady MŠ, 
které byly spolufinancovány z dotací EU.
Přijďte se na nás podívat, a to ve čtvr-
tek 20. 4. 2017. Prohlídka MŠ Čtyřlístek 

začíná v 10:00. 
Máme pro Vás připravené nové informace 
o Zápisu do MŠ na školní rok 2017/18, kte-
rý bude probíhat v termínu od 2. 5. do 4. 5. 
2017 od 10:00 do 14:00. Také Vás s potěše-
ním seznámíme s naším bohatým nadstan-
dardním programem. Moc se na Vás těší 
všichni ze Čtyřlístku.

Bc. Dana Faltová

Mateřská škola, Trutnov, oznamuje, že 
v termínu od 2. 5. do 4. 5. 2017, v době 
od 10:00 do 14:00 bude probíhat na jed-
notlivých pracovištích Mateřské školy, 
Trutnov, zápis k předškolnímu vzdělává-
ní pro školní rok 2017/2018. Zákonný zá-
stupce, který bude mít zájem o umístění 
dítěte na některé z pracovišť subjektu, se 
k zápisu dostaví ve výše uvedeném termí-
nu s dítětem a jeho rodným listem. V pří-
padě zdravotního postižení s vyjádřením 
školského poradenského zařízení. Žádost 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 
si lze již teď stáhnout na www.mstrutnov.
cz/pro-rodice/ a opatřit potvrzením od pe-
diatra o řádném očkování dítěte. K zápisu 
se tak bude možné dostavit již s vyplněnou 
a potvrzenou žádostí. 

Bližší informace o průběhu zápisu lze zís-
kat na vybraných pracovištích Mateřské 
školy, Trutnov:
l  KOMENSKÉHO 485, 541 01 Trutnov  

vedoucí pracoviště: Eva Kisková  
tel.: 499 814 957,  
e-mail: e.kiskova@mstrutnov.cz

l  KRYBLICKÁ 423, 541 01 Trutnov  
vedoucí pracoviště Mgr. Lenka Tomášková 
tel.: 499 813 066,  
e-mail: l.tomaskova@mstrutnov.cz 

l  GORKÉHO 289, 541 01 Trutnov  
vedoucí pracoviště: Miroslava Babková  
tel.: 499 816 354,  
e-mail: m.babkova@mstrutnov.cz 

l  ŽIŽKOVA 465, 541 01 Trutnov – vedoucí 
pracoviště: Bc. Ilona Nesvadbová 
tel.: 499 817 632,  
e-mail: i.nesvadbova@mstrutnov.cz

l  V DOMCÍCH 106, 541 01 Trutnov  
vedoucí pracoviště: Mgr. Petra Trnovská 
tel.: 499 815 711,  
e-mail: p.trnovska@mstrutnov.cz

l  TKALCOVSKÁ 542, 541 01 Trutnov  
vedoucí pracoviště: Kamila Burešová  
tel.: 499 816 701,  
e-mail: k.buresova@mstrutnov.cz

l  NOVODVORSKÁ 617, 541 01 Trutnov 
vedoucí pracoviště: Bc. Lenka Müllerová  
tel.: 499 814 915,  
e-mail: l.mullerova@mstrutnov.cz 

l  ÚPSKÁ 559, 541 02 Trutnov 2   
vedoucí pracoviště: Bc. Dana Faltová  

tel.: 499 732 363,  
e-mail: d.faltova@mstrutnov.cz 

l  HORSKÁ 282, 541 02 Trutnov 2 – vedoucí 
pracoviště: Mgr. Radomíra Viková 
tel.: 499 733 387,  
e-mail: r.vikova@mstrutnov.cz

l  BENEŠOVA 222, 541 03 Trutnov 3  
vedoucí pracoviště: Iveta Patzeltová  
tel.: 499 841 690,  
e-mail: i.patzeltova@mstrutnov.cz

l  VOLETINY 128, 541 03 Trutnov 3  
vedoucí pracoviště: Marcela Jarkovská  
tel.: 499 841 215,  
e-mail: m.jarkovska@mstrutnov.cz 

O přijetí dítěte v rámci zápisu k předškol-
nímu vzdělávání nerozhoduje datum ani 
pořadí podané žádosti. Děti jsou na vybra-
ná pracoviště subjektu přijímány v soula-
du se Zásadami upravujícími přijetí dítěte 
k předškolnímu vzdělávání do Mateřské 
školy, Trutnov a přestupy mezi jednotli-
vými pracovišti pro školní rok 2017/2018 
zveřejněnými na jednotlivých pracovištích 
a na www.mstrutnov.cz

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE PĚTILETÝCH DĚTÍ

Upozorňujeme rodiče na novelu školského 
zákona, která ukládá zákonným zástup-
cům dětí nové povinnosti. Mezi ně patří 
povinnost přihlásit dítě k zápisu k před-
školnímu vzdělávání v kalendářním roce, 
ve kterém začíná povinnost předškolního 
vzdělávání dítěte (§ 34a odst. 2 školského 
zákona). Povinné předškolní vzdělávání 
trvá od počátku školního roku, který násle-
duje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku 
věku, do zahájení povinné školní docházky 
(§ 34 odst. 1 školského zákona). Toto obdo-
bí je bezúplatné, zákonný zástupce hradí 
dítěti pouze stravné. Zákonný zástupce je 
povinen přihlásit dítě k zápisu k předškol-
nímu vzdělávání v místě svého trvalého 
pobytu – do spádové mateřské školy. Je-li 
přijato do jiné než spádové mateřské školy, 
oznámí tuto skutečnost ředitel této školy 
bez zbytečného odkladu řediteli spádové 
mateřské školy. Mateřská škola, Trutnov, se 
svými 11 pracovišti je spádovou mateřskou 
školou pro celou obec Trutnov. 

Bc. Vladimíra Priputenová
Mateřská škola, Trutnov

Den otevřených dveří v MŠ Čtyřlístek, Úpská ul. 559,  
Trutnov 4 

VÝSTAVU
Modelová železnice Trutnov z.s.

Vás srdečně zve na:

VÝSTAVU
ŽELEZNIČNÍCHŽELEZNIČNÍCH MODELŮMODELŮ
A KOLEJIŠŤA KOLEJIŠŤ V PROVOZUV PROVOZU

Pátek, sobota:
Neděle:

9:00 - 18:00
9:00 - 15:00

7.-9.4.20177.-9.4.2017

Malý sál, MěÚ Trutnov,
Slovanské nám. 165

Videoprojekce tematických filmů, workshop
Prodej modelů, příslušenství a doplňků
Vyhodnocení soutěže “Naše Mašinka 2017”
Po celou dobu výstavy možnost občerstvení

Představení dalších českých výrobců

Mediální partner:

SPORTOVNÍ  
TŘÍDY
ZŠ Komenského  
v Trutnově

Ve středu 19. dubna 2017 se budou konat 
talentové přijímací zkoušky do budoucí  
6. třídy Základní školy Komenského v Trut-
nově. V 6. ročníku bude vytvořena nová 
„sportovní třída (ST)“ s rozšířenou výukou 
tělesné výchovy.
Sportovní třídy jsou určené všem žáky-
ním a žákům, kteří mají rádi pohyb, sport 
a uvítali by během týdne více hodin těles-
né výchovy. Součástí náplně jsou dva výcvi-
kové tábory ročně (zimní a letní). Žáci díky 
tomuto systému získávají pod vedením 
aprobovaných učitelů, kteří jsou zároveň 
držiteli nejvyšších trenérských licencí, kva-
litní všeobecný pohybový základ. Nadstav-
ba, tzn. specializovaná příprava, pak pro-
bíhá v režii jednotlivých sportovních klubů, 
s nimiž škola úzce spolupracuje a vytváří 
podmínky umožňující skloubení studia 
a sportu (členství v klubech není podmín-
kou zařazení do sportovní třídy).
Nejen všestranně zaměřená tělesná vý-
chova, ale i mimoškolní sportovní aktivity 
probíhají ve  školním sportovním areálu, 
který patří mezi nejmodernější v republice. 
Mimo sportovní vyžití nabízí škola svým žá-
kům i výuku v nadstandardně zařízených 
počítačových učebnách, třídy s interak-
tivními tabulemi a výuku všech světových 
jazyků. 
Sraz k přijímacím zkouškám je ve středu 
19. dubna 2017 ve 13:00 ve sportovním 
oblečení před budovou Základní školy Ko-
menského v Trutnově. Přijímací zkoušky 
se skládají z jednoduchých pohybových 
testů – člunkový běh, skok z místa, hod, 
desetiskok, leh-sedy 1min, shyby, hloubka 
předklonu, sprint 50 m, běh 1 km.

Mgr. Oskar Šretr
vedoucí trenér ST

OZNÁMENÍ O ZÁPISU K PŘEDŠKOLNÍMU  
VZDĚLÁVÁNÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2017/2018
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Dětský tábor Křižáček
Český červený kříž Trutnov pořádá letní 
dětský tábor Křižáček, který se uskuteční 
od soboty 5. 8. 2017 do pátku 18. 8. 2017 
v rekreačním areálu Chata Nebákov v Čes-
kém ráji. Tábor je určen především pro děti 
ve věku od 6 do 16 let. Cena za jednoho 
účastníka je 3.990 Kč. Cena zahrnuje uby-
tování ve 4lůžkových chatkách (13 nocí), 
pravidelnou stravu 5x denně v jídelně 
areálu, celodenní pitný režim, zdravotní 
dohled po celou dobu konání tábora, do-
pravu z Trutnova do místa konání tábora 
a zpět. Letošní téma celotáborové hry je 
Staré pověsti české. Informace a přihláš-
ky je možné získat v kanceláři Oblastní-
ho spolku ČČK Trutnov na adrese Horská 
5, 541 01 Trutnov, na e-mailu: ccktu@
tiscali.cz, tel. 499 810 810, 775 760 630, 
775 220 000 nebo na www.krizacek.cz.

Na Den Země  
se chystá velký úklid 
řeky. Přidáte se?
Vadí Vám všudypřítomné odpadky ve Va-
šem městě? Změňte to! Přidejte se k akci 
Čištění řeky Úpy, která letos proběhne  
22. dubna. Právě na Den Země budou sku-
pinky dobrovolníků čistit koryto řeky v Trut-
nově od věcí, které do přírody nepatří. Za-
pojit se může kdokoli, komu není stav řeky 
lhostejný – každá pomocná ruka se počítá!
A jak to funguje? Zájemci se mohou za-
registrovat přes formulář na webových 
stránkách www.cistarekaupa.cz. V den 
konání akce pak stačí dorazit na jedno ze 
čtyř startovních míst (například loděnice 
v Poříčí nebo ZŠ Mládežnická), kde dosta-
nete pevné pytle na odpadky s ochrannými 
rukavicemi. Pak už se můžete směle pus-
tit do úklidu. „Letos bude na startovních 
místech drobné občerstvení pro dobrovol-
níky, program pro děti a veřejnost včetně 
různých kvízů a soutěží. Chceme vést děti 
k zodpovědnosti vůči okolní přírodě,“ 
sdělil nám hlavní organizátor akce Mar-
tin Kynčl. Pro více informací sledujte naše 
webové stránky nebo www.facebook.com/
cistarekaupa

Mgr. Tereza Bušová

Kdy byl založen  
kostel ve Starém  
Rokytníku
Písemné doklady o založení tohoto kostela 
bohužel chybějí, nejstarší zmínku nachází-
me až v první konfirmační knize v zápise ze 
dne 10. března roku 1357. Tehdy do Rokyt-
níka výměnou s dosavadním farářem při-
chází nový farář Jan (Libri confirmationum 
I/1, s. 26), což svědčí o tom, že tento stře-
dověký hřbitovní kostel již nějakou dobu 
existoval. Jeho mnohem starší fundaci po-
tvrzuje papežský desátek ve výši 3 grošů 
odevzdaný v roce 1352. Ten však zároveň 
prozrazuje, že šlo o kostel na tehdejší po-
měry velmi chudý.

Farní síť kostelů, jak ji známe z konfir-
mačních knih, byla nejspíše z velké části 
vytvořena již během 13. století a lze se 
domnívat, že tou dobou stál v nějaké po-
době již i kostel v Rokytníku. Částečně pro 
to svědčí jeho zvláštní zasvěcení, které je 
pravděpodobně původní. Patrocinium sv. 
Šimona a Judy je totiž u nás poměrně vzác-
né a kostelů, které jej nesou, není mnoho. 
Jmenovat lze např. Arnoštovice na Bene-
šovsku, Vitice na Kolínsku nebo Lenešice 
na Lounsku. 
Kostelní stavba, která se nad Starým Rokyt-
níkem vypíná dnes, je bohužel nová, sta-
vební prvky, které by upomínaly na dobu 
jejího založení, chybějí (nejstarší kostel 
mohl být dokonce dřevěný). Ovšem docho-
vané části všech tří výše zmíněných šimo-
no-judských kostelů dokládají, že tyto stav-
by vznikly během 13. století. Částečnou 
oporou této hypotézy je také starobylost 
samotné vsi Starý Rokytník.
Jejího majitele Viléma z Rokytníka (Wilhel-
mus de Rokitnik) nacházíme jako jednoho 
ze svědků již na listině Vítka ze Švábenic 
datované 11. ledna roku 1307 v Brně (Re-
gesta Bohemiae et Moraviae, II, s. 914). 
Každý, koho dějiny této sakrální stavby za-
jímají více, nalezne další informace ve vý-
běrové bibliografii k dějinám rokytnického 
kostela zpracované Václavem Horákem 
a Janem Chmelařem (Sborníček 3, Příspěv-
ky Muzea Podkrkonoší v Trutnově, Trutnov 
2004, s. 79-81). 

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova 

Školské zařízení pro 
DVPP Královéhradeckého 
kraje pracoviště Trutnov 

Nabídka akcí:
DUBEN
Neodkladná péče o zraněné ve školách 
a školských zařízeních
4. 4. 2017, 8:30 - 12:00, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 500 Kč. S sebou 
přineste přezůvky. Přihlášky do 28. 3. 2017 

Reálie Rakouska kreativně a prakticky
7. 4. 2017, 9:00 - 14:00, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 700 Kč. S sebou 
přineste přezůvky. Přihlášky do 31. 3. 2017 

Styly – jinakosti v dnešní škole
12. 4. 2017, 8:00 - 12:30, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 800 Kč. S sebou 
přineste přezůvky. Přihlášky do 3. 4. 2017 

Právní vědomí vychovatele ŠD
19. 4. 2017, 8:00 - 12:00, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 600 Kč. S sebou 
přineste přezůvky. Přihlášky do 11. 4. 2017 

Speciální funkce v textovém editoru
20. 4. 2017, 8:30 - 13:30, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 800 Kč. S sebou 
přineste přezůvky. Přihlášky do 12. 4. 2017 

Poskytování první pomoci v raném 
dětském věku
24. 4. 2017, 12:30 - 15:30, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 500 Kč. S sebou 
přineste přezůvky. Přihlášky do 17. 4. 2017 

KVĚTEN
Dítě s PAS v mateřské škole
Program je realizován ve spolupráci s APLA 
Praha, Střední Čechy, o. s.
4. 5. 2017, 9:00 - 16:00, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 1.600 Kč. S sebou 
přineste přezůvky. Přihlášky do 11. 4. 2017 

Zásady koncepční práce vychovatele II
9. 5. 2017, 8:00 - 13:30, OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 800 Kč. S sebou 
přineste přezůvky. Přihlášky do 30. 4. 2017 

Více informací: stierandova@cvkhk.cz, 
mob. 720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová  

Festival filmů o udržitelnosti 
života na Zemi přijíždí  
do Trutnova

Příběhy Země v oceněných dokumentárních 
filmech přiváží 19. dubna do kina Vesmír 
v Trutnově filmový festival o odpovědnosti, 
udržitelnosti a životním prostředí Ekotop-
film. Na návštěvníky čeká i beseda celosvě-
tové organizace pro ochranu moří a oceánů 
Sea Shepherd. Veškerý program festivalu 
je zdarma. Z bohaté filmové nabídky stojí 
za podívanou cenami ověnčený Yellowsto-
ne, který přináší dechberoucí a technicky 
dokonalé záběry krajiny, divoce žijících zví-
řat a činných gejzírů z nejstaršího národní-
ho parku Ameriky; Lidské tělo: mikroskopic-
ké safari nabízející výlet za exotickými tvory 
obývajícími naše tělo; vaření ze zbytků po-
travin, které by se vyhodily, prezentuje jako 
zábavnou lifestylovou záležitost sympatic-
ký kuchař David ve filmu Vaření z odpadu; 
krátký snímek Klimatická chyba přináší kre-
ativní řešení dopadů klimatických změn.
Kromě filmů se návštěvníci na besedě Sea 
Shepherd dovědí, proč je ochrana moří 
a oceánů důležitá i pro nás, i když v České 
republice žádné nemáme. Odpověď podá 
zakladatel české pobočky této proslulé ce-
losvětové ochranářské organizace Martin 
Švadlenka.
Kompletní program je k dispozici na webu 
www.ekotopfilmfestival.cz .

Mgr. Marie Vejvodová

Zveme Vás do Mateřské školy Benešo-
va 222, Trutnov 3 na „DEN OTEVŘENÝCH 
DVEŘÍ“ v úterý 25. 4. 2017 od 9:00 do 11:00 
a od 14:30 do 16:30.
Seznámíte se s prostředím mateřské ško-

ly, vzdělávacím programem a dalšími ak-
tivitami, které jsou pro děti připraveny. 
K nahlédnutí budete mít kroniku i foto-
alba.
Přijďte se podívat, rádi Vás uvidíme.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ v MŠ „STONOŽKA“

Foto: Ing. Bc. Michal Nesvadba
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Jak jsme již informovali v lednovém čísle, le-
tošní rok jsme zahájili společným setkáním 
našich členů v učňovském středisku Junior. 
Na toto setkání byl pozván předseda spolku 
Trutnov – město draka pan Otto Štenberka, 
který nás seznámil s činností spolku. Rovněž 
jsme přijali jeho pozvání na návštěvu Galerie 
draka. Tuto návštěvu jsme uskutečnili 14. 2. 
2017. Po odborné přednášce jsme si prohléd-
li výstavní místnosti galerie. Prostřednictvím 
mechanického divadla je zde znázorněna 
pověst o zabití draka a vzniku trutnovského 
znaku. Různé vizuální a zvukové instalace 
na dračí téma pobaví jak děti, tak nás do-
spělé. Svoje uznání jsme zapsali do pamětní 
knihy.
Druhé letošní posezení v Junioru proběh-
lo 14. 3. 2017. Pro toto setkání jsme zajistili 

přednášku paní Mgr. Jany Trejbalové ze zdra-
votnické školy. Na přání našich členů to byla 
v krátké době již druhá její přednáška. Ten-
tokrát se zaměřila na tři nejčastější zdravot-
ní selhání, a to na infarkt, mozkovou mrtvici 
a cukrovku.  Seznámila nás s plíživými přízna-
ky počátku těchto nemocí a jak na ně reago-
vat. Svoji přednášku doplňovala diapozitivy. 
Přednáška byla velmi přínosná, a protože se 
setkala s příznivým ohlasem zúčastněných, 
paní Trejbalová nám přislíbila i další spolu-
práci.
Další naší akcí bude vycházka do přírody dne 
11. 4. 2017. Sraz účastníků s trekkingovými 
holemi i bez ve 14 hodin u UFFA směr Nové 
Dvory. Srdečně zveme zájemce i z řad nečlenů.

Výbor STP v ČR, z. s., MO Trutnov

Ve Stacionáři  RIAPS 
od začátku letošního roku pracujeme společně 
s našimi klienty na projektu s názvem „Šperky 
s/z duší“, v jehož rámci budou klienti sami 
návrháři i tvůrci šperků. Máme velkou radost, 
že se do našeho projektu zapojila také 
italská návrhářka šperků Anna Zullian, pod 
jejímž vedením proběhne u nás ve stacionáři 
šperkařský workshop. Každý šperk bude mít 
vlastní příběh vycházející z osobního příběhu 
a emocí našich klientů. Šperky s příběhem 

budou prezentovány samotnými autory 
v rámci módní přehlídky, která se uskuteční 
na podzim letošního roku v SCT UFFO 
Trutnov. Večerem bude provázet herečka 
paní Eva Holubová. O našem projektu Vás 
budeme pravidelně informovat na našich 
webových stránkách http://www.riaps.cz/
stationare/  i  Facebooku Stacionáře RIAPS. 

Za Stacionář RIAPS 
Lucie Skalská

Trutnov v 19. století
V roce 1833 cestoval z Ruska car Mikuláš II. 
s manželkou a s velmi početným doprovodem 
přes Trutnov do Mnichova Hradiště na setká-
ní tehdejších monarchů. Trutnovský střelecký 
útvar, předem o jejich příjezdu uvědoměný, 
ho uvítal se všemi poctami a čestnou stráží. 
Za vzorné přijetí pak car vyslovil plné uzná-
ní. Na zpáteční cestě k manévrům do Kaliče 
(v tehdejší Haliči) se k ruským hostům připojil 
pruský korunní princ s doprovodem a ubyto-
val se také v Trutnově na přenocování. Tak 
vznešené hosty Trutnov už dlouho neměl. 
Střelecký útvar při této návštěvě splnil jako 
obvykle své poslání, za což se mu dostalo 
od vznešeného panstva také velkého uznání. 
Trutnovský hejtman ostrostřelců Johan Payer 
byl tehdy od pruského krále Fridricha Viléma 
III. obdarován zlatou tabatěrkou v hodno-
tě 20 dukátů. Doprovod významných hostů 
a velkokněžny Olgy tvořili: polní maršálek 
kníže Suwarov, hraběnka z Benkendorfu, 
hrabě z Adresdorfu, kníže Dolgoruký, plu-
kovník Rauch, kapitán Winter, správce ko-
čárů Iwanov, osobní lékař Grigstren, kníže 
Wolkowský, státní rada Chaberlain, dozorce 
nad koňmi Burlakov, slečna Porstellová, četné 
dvorní dámy a komorné.  

V Trutnově byly tenkrát z doprovodu ruských 
hostů umístěny dvě pojízdné kuchyně, car-
ská pojízdná kancelář, 18 vozů a 52 koní, což 
od trutnovských střelců a hejtmana Payera vy-
žadovalo velké organizační schopnosti. Však 
se také při odjezdu dočkali velkého uzná-
ní. Doprovod pruského královského prince 
Wilhelma sestával z generálmajora Flügela, 
majora Thürmera, hraběte Trefena, osobní-
ho lékaře doktora Rosa a sekretáře Krüge-

ra. Z rakouských hostů to byli generálmajor 
Fürst z Lichtnštejna, vrchní hrabě Kotek, polní 
maršál Fürst a velkomaršál Schwerin z Mek-
lenburska. Při odjezdu asistoval jako obvykle 
s velkou parádou car Mikuláš a korunní princ 
Wilhelm a zase se jim dostalo od majora Pay-
era a střelců velkých poct. 

Vládce rakouské monarchie František I., kte-
rý vládl poměrně dlouho – od roku 1792 až 
do roku 1835, se 2. března 1835 rozloučil 
s pozemským světem. Za týden nato proběhla 
i v Trutnově smuteční tryzna za účasti místní-
ho ostrostřeleckého sboru. Panování Františ-
ka historie příliš kladně nehodnotí – byl prý 
hodně nedůsledný. Trpěl často zdravotními 
problémy – epileptickými záchvaty. Rakousko 
nemělo tenkrát v Evropě dobré hospodářské 
postavení, což bylo způsobeno předchozími 
válkami, neurovnanými finančními potížemi 
a velkým zadlužováním. Nástupce císaře Fer-
dinand převzal po otci celý byrokratický apa-
rát se všemocným kancléřem Metternichem. 
Ten usiloval o to, aby Rakousko mělo v Evro-
pě velmocenské postavení, mělo být Sluncem, 
kolem něhož by obíhaly ostatní státy jako 
planety. Oporu pro svou vládu hledal Ferdi-
nand v církvi, šlechtě, policii a vojsku. Za jeho 
vládnutí byla v rakouské říši snížena 14letá 
vojenská služba na 8letou. 2. března 1835 
využil trutnovský střelecký hejtman Payer pří-
ležitosti a obrátil se na krajský úřad v Hradci 
Králové s dotazem, zda při změně panovníka 
je třeba znovu nechat potvrdit dosavadní vý-
sady trutnovských střelců. V únoru 1836 do-
stal Payer přípis se závěrem, že to není třeba. 
Tím bylo postavení střelců posíleno.

Antonín Just

Svaz tělesně postižených

POHLEDY DO MINULOSTI

SRAZ VOJENSKÝCH VOZIDEL 
A TECHNIKY NA STACHELBERGU
Spolek Vojenská vozidla Trutnov, z. s., pořá-
dá dne 13. 5. 2017 od 10:00 do 18:00 hodin 
4. ročník srazu vojenských vozidel a tech-
niky na pevnosti Stachelberg u Trutnova. 
Předpokládá se účast asi 40 vozidel, z toho 
bude víc jak polovina těžké techniky. Pro ná-
vštěvníky je připravený bohatý doprovodný 
program, např. letecká show pana Ábela 
z Dračí letky Trutnov, projížďky obrněnými 
vozidly, paintballová střelnice a program 
pro děti. Vstupné je dobrovolné. 
Přijeďte se podívat, všichni jsou srdečně zváni.

Za VVT, z. s., 
Jiří Matějka 

Člověk změnil planetu,  
ale Bůh zůstává stejný
Zveme Vás na 5 setkání s povídáním 
a diskuzí.
Tématy a diskuzí provází Luděk Petrilák.
23. dubna – Bůh v textech Starého zákona
30. dubna – Člověk
07. května – Komunikace s Bohem
14. května – Desatero
21. května – Kristus – kázání na hoře
Vždy v neděli od 17:00 do 19:00 v malém 
sále Národního domu v Trutnově.
Hlídání dětí bude zajištěno.

Pořádá Sbor Církve bratrské v Trutnově.
Bližší informace na kontaktu:  
Ing. Jiří Dušek, tel.: 728 926 129

14. ročník  
Pivofestu  
odkryl program,  
zahrají i No Name
Už 14 let se Pivofest v Trutnově těší oblibě 
tisíců návštěvníků, kteří za slavnostmi míří 
do centra města nezřídka i z více než sto ki-
lometrů vzdálených míst v republice. Ať už 
na pivo, hudební program, setkání s přáte-
li, nebo na vše, co tradiční událost druhou 
červnovou sobotu nabízí.
I letos se mohou návštěvníci Pivofestu v so-
botu 10. června těšit na pestrou přehlídku 
českých pivovarů a minipivovarů i řadu 
koncertů. Na pódiu vystoupí například No 
Name, Ivan Mládek se svým Banjo Bandem, 
Komunál, Heebie Jeebies, Effect, Bohadlo 
Band nebo bezmála šedesátičlenný symfo-
nický orchestr Police Symphony Orchestra. 
Ten s sebou přiveze speciálně pro Pivofest 
upravený repertoár, kde nebudou chybět 
známé filmové melodie nebo rockové pecky.
Návštěvníci letos budou mít i možnost vy-
zkoušet si lidský stolní fotbálek a na ty soutě-
živější, kterým se podaří postavit sedmičlen-
ný manšaft a zabodují ve fotbálkovém tur-
naji, čekají i hodnotné tematické ceny.

Daniel Šafr
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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

Na začátku jarních prázdnin (3. – 5. 3. 2017) 
se vydala dvacetičlenná skupina horolezec-
kého oddílu TER-MIX na každoroční výpra-
vu do Obřího dolu. Letošní program byl 
oproti předešlým expedicím opět jiný. Pá-
teční večer byl věnován přednáškám o le-
zení v horách a skialpinismu, měl také slou-
žit jako motivace pro sobotní náročný den. 
Sobotní ráno se výprava rozdělila na dvě 
skupiny. Starší skupina šla na skialpový vý-
let, kde si řekli všechny zásady, vyzkoušeli 
si práci s lavinovými vyhledávači a pohyb 
v terénu. Mladší skupina se ještě rozdělila 
na dvě menší skupiny. První si vyzkoušela 
výstup pomocí maček a cepínů, druhá se 
vydala na sněžnice do terénu, kde se do-
zvěděli něco k základům zimního táboření. 
Druhá část dne vyvrcholila výstupem na vr-
chol Sněžky. První se vydala na cestu skupi-

na mladších, aby zdolala vrchol ještě před 
západem slunce, skupina starších vyrazila 
až na noční výstup. Počasí pro obě skupiny 
bylo obdobné, jasná obloha, ovšem na vr-
cholku byly silné poryvy větru, takže výstup 
po řetězy zajištěné cestě byl jistě zážitkem. 
Večer ještě čekala na skupinu mladších 
drobná aktivita. Seznámili se s lavinovou 
prevencí a reálně si vyzkoušeli, jak probíhá 
vyhledávání v lavině pomocí vyhledávače, 
našlo se i několik odvážlivců, kteří se ne-
chali zakopat a následně vyhledat. V nedě-
li dopoledne skupina starších vyrazila zu-
žitkovat získané vědomosti a dovednosti 
a naplánovala si svůj krátký výlet, mladší 
skupina si prostřídala stanoviště ze sobot-
ního dopoledne. Po obědě vyrazili všichni 
zdraví a spokojení domů, aby si mohli užít 
zbytek jarních prázdnin.

Krkonošský florbalový
pohár 2017

14. – 15. 2. 2017 proběhl již 5. ročník flor-
balového turnaje základních škol a obdob-
ných ročníků víceletých gymnázií trutnov-
ského regionu. Letošní ročník nabídl měře-
ní sil hned v 5 soutěžních kategoriích. První 
den dostaly prostor obě dívčí kategorie 
a nejmladší chlapecká, druhý den odehrály 
své zápasy starší chlapecké kategorie. Tur-
naj probíhal v prostorách sportovní haly ZŠ 
R. Frimla v Trutnově, která nám umožnila 
postavit dvě hřiště. Tím byl zajištěn hladký 
průběh turnaje a již osvědčený systém tzv. 
„malého florbalu“ (3+1) přispěl k atraktivi-
tě jednotlivých utkání i celé akce. Všechna 
utkání řídili zkušení licencovaní rozhodčí, 
kteří právě svými výkony nastavují úroveň 
sportovních akcí, jako je právě Krkonošský 
florbalový pohár. Turnaje se zúčastnilo cel-
kem 25 týmů z 9 základních škol a vícele-
tých gymnázií z Trutnova a okolí, které se-
hrály 45 utkání. Za tyto dva hrací dny bylo 
možné vidět v akci celkem 216 nadšených 
sportovců z řad školních týmů. Všem zú-
častněným patří poděkování za účast, pří-
stup a předvedené výkony. Těší nás stoupa-
jící zájem o akci a těšíme se na další ročník. 
Zvláštní poděkování patří Královéhradec-
kému kraji za podporu této soutěže.  
Výsledky kategorie G1 (dívky 2. – 5. tř.)
1. ZŠ Mládežnická, 2. ZŠ Bernartice, 3. ZŠ  
R. Frimla, Nejlepší hráčka: A. Ryšavá (ZŠ 
Mládežnická), Nejlepší brankářka: K. Zdvo-
řilá (ZŠ Bernartice)
Výsledky kategorie G2 (dívky 6. – 9. tř.)
1. ZŠ Bernartice „A“, 2. ZŠ Žacléř, 3. ZŠ 
Mládežnická, 4. ZŠ R. Frimla, 5. ZŠ Bernar-
tice „B“, 6. ZŠ Radvanice, Nejlepší hráčka:  
N. Trochová (ZŠ Bernartice), Nejlepší bran-
kářka:  M. Striebliková (ZŠ Žacléř)
Výsledky kategorie B2 (chlapci 4. – 5. tř.)
1. ZŠ V Domcích, 2. ZŠ R. Frimla, 3. ZŠ  
Náchodská, 4. ZŠ Bernartice, Nejlepší hráč: 
M. Rada (ZŠ V Domcích), Nejlepší brankář: 
P. Kubík (ZŠ R. Frimla)
Výsledky kategorie B3 (chlapci 6. – 7. tř.)
1. ZŠ V Domcích, 2. ZŠ R. Frimla, 3. ZŠ  
Bernartice, 4. Gymnázium Vrchlabí, 5. ZŠ 
Náchodská, 6. ZŠ Horní Maršov, Nejlep-
ší hráč: J. Mládek (ZŠ R. Frimla), Nejlepší 
brankář: P. Dorotík (ZŠ V Domcích)
Výsledky kategorie B4 (chlapci 8. – 9. tř.)
1. ZŠ Mládežnická, 2. ZŠ Radvanice, 3. ZŠ  
R. Frimla, 4. ZŠ Náchodská, 5. ZŠ Ber-
nartice, 6. ZŠ V Domcích, Nejlepší hráč:  
J. Charouz (ZŠ Mládežnická), Nejlepší bran-
kář: D. Mareš (ZŠ R. Frimla)

Expedice TER-MIX

Poslední únorový víkend se starší flor-
balisté ze SVČ Trutnov zúčastnili turnaje 
dorostenců a juniorů s názvem Winter Ju-
nior Cup, který se uskutečnil v Dobrušce. 
Na turnaj jsme vyslali dva týmy – dorost 
(SVČ „A“) a juniory (SVČ „B“). Naše dvě 
družstva se střetla s dalšími třemi týmy 
a nakonec i mezi sebou. Velmi vyrovnaná 
utkání střídaly i zápasy, kdy se naši hráči 
i brankáři museli opravdu otáčet. Velmi 
dobré výkony, které hráči a hráčky obou 
týmů SVČ předváděli na hřišti, bohužel 
neodpovídaly mnohdy těsným výsled-
kům, a tak jsme nakonec obsadili konečné  
4. a 5. místo. Náladu nám však zvedlo indi-
viduální ocenění, když byla nejlepší bran-
kářkou turnaje vyhlášena Kristýna Štěpá-

nová z týmu SVČ „A“. Z turnaje si sice ne-
odvážíme hromadu ocenění, ale spoustu 
zkušeností a hlavně dobrý pocit, že jsme 
do toho dali všechno. 
Sestava SVČ „A“: Pepa Viesner, Míša Muží-
ková, Bára Klímová, Pepa Khol, Jirka Vác-
lavík, Adam Špetla, Ondra Krákora, Michal 
Rodr, Týna Štěpánová (B)
Sestava SVČ „B“: Honza Stojkovič, Honza 
Kratochvíl, Bára Machová, David Šrůtek, 
Tomáš Bartovský, Kami Špicar, Kristýna  
Rypanová, Aleš Khom (B) 
Konečné pořadí turnaje:
1. FBC Dobruška, 2. Kanárci Skuhrov, 3. FBC 
Dobré, 4. SVČ Trutnov „B“, 5. SVČ Trutnov 
„A“

Winter Junior Cup 2017
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.

www.lokotrutnov.cz 

MEBYS Trutnov, s. r. o.

Zimní stadion končí sezónu 
2016/2017
26. 3. 2017 byla ukončena sezóna zimního 
stadionu. Již čtvrtou sezónu jsme představili 
návštěvníkům veřejné bruslení s hokejkami 
a pukem, vyzkoušeli super „ICE PARTY“ s DJ 
Lucky Boy. Školička bruslení pod MEBYSEM 
inovovala své pomůcky a pokračovala v nasta-
vených standardech a letošní rok byl opravdu 
rekordní v návštěvnosti. HC BAK Trutnov bojo-
val v II. lize, kde se v základní části umístil na  
5. místě. Proběhl zde již V. ročník Trutnovské 
brusličky i mezinárodní turnaj v curlingu VC 
města Trutnova. Rychlobruslařské závody, kar-
nevaly na ledě či pronájmy pro bruslení v rám-
ci tělesné výchovy, komerční pronájmy – to 
vše byl zimní stadion. Děkujeme všem přízniv-
cům „ledové plochy“ a těšíme se opět na Vaši 
návštěvu, a to již např. v srpnu na „bruslení 
v plavkách“. 

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

Atletický a fotbalový stadion
Vedení společnosti MEBYS Trutnov s. r. o., si 
jako prioritu dává především kvalitní servis 
pro sportovce a návštěvníky sportovišť. Areál 
se od dubna opět otevírá široké veřejnosti, 
a to především v sekci atletického stadionu. 
Běh, cvičení, to vše zde můžete absolvovat. 
Prosíme o dodržování zásad slušného chování, 
provozního a návštěvního řádu a respektování 
tréninkových hodin oddílu atletiky a MFK.

Adresa: Na Lukách 465, 541 01 Trutnov 
tel.: správci areálu 731 516 744

Tenis
Tenisové kurty (interiér i exteriér) se pomalu 
mění před očima a správce nemovitostí MEBYS 
vše pomalu připravuje na tu pravou tenisovou 
sezónu. 10. 4. 2017 by mělo dojít k demontá-
ži haly na tenis. Do tohoto termínu by měly 
být tenisové kurty 1, 2, 5, 6, 7 již připraveny 
na novou sezónu. Vše záleží na klimatických 
podmínkách, které buď práce v areálu zpo-
malí, nebo naopak. Využijte výhodné nabídky 
a poslední šanci si pořádně zatrénovat v hale. 
Při složení kauce (předem) na 10 hodin, do-
jde ke snížení hodinové sazby o 50 Kč (tzn. 
z 350 Kč na 300 Kč a z 300 Kč na 250 Kč). 

 KUŽELKY

Famózní Straka posunul Trutnov do čela 
třetí ligy 
Kuželkáři Lokomotivy jsou lídrem třetí ligy. 
Na první místo tabulky se posunuli díky zavá-
hání České Lípy a zásluhou vítězství na šesti-
dráze Konstruktivy Praha, kde výkonem 613 
poražených kuželek exceloval Roman Straka. 
3. liga
Skvělého a tolik potřebného úspěchu po dvou 
remízách dosáhlo trutnovské áčko v Praze. 
Celé družstvo podalo dobrý výkon, nad nímž 
ční skvělý výsledek Romana Straky, který byl 
první hvězdou utkání a druhého hráče (opět 
trutnovského) předčil o 46 kuželek. A jelikož 
oba hlavní konkurenti (Česká Lípa a Žižkov) 
opět prohráli, vyhlídky na postup do druhé 
ligy jsou opět růžovější.

 PLAVÁNÍ

Plavkyně protahují sérii o další finále. Už 
dvanácté v řadě
Když Martina Elhenická a Aneta Pechancová 
poprvé postoupily do finále MČR družstev, 
byl jejich současné týmové parťačce Heleně 
Blahové jeden rok. Trutnovské družstvo plav-
kyň si o víkendu 11. – 12. 3. 2017 v pražském 
Podolí po dvanácté v řadě vybojovalo účast 
mezi osmi nejlepšími kluby, které se za měsíc 
(14. – 15. 4.) utkají v Plzni o mistrovské medai-
le. Postup do finále ligy družstev si Trutnovač-
ky zařídily z třetího místa v české části semi-
finále. „Cíl jsme splnily, takže v tomto směru 
maximální spokojenost. Pokud ale chceme 
za měsíc pomýšlet na nějaké pěkné umístě-
ní, musíme jednotlivé výkony posunout ještě 
o hodně výš,“ nechala se slyšet Aneta Pechan-
cová. Ta sice před několika měsíci oficiálně 
ukončila aktivní kariéru, ale svými schopnosti 
je oddílu TJ Loko UP Group stále prospěšná.

 TENIS

Medailové úspěchy Křepinského a Hrabalové 
na vyšších turnajích 
Ve skvělém únorovém finiši pokračovali mladí 
tenisté a tenistky TJ Loko Trutnov, kteří na tur-
najích vybojovali dvě zlaté, tři stříbrné a sedm 
bronzových medailí, z toho tři medaile – zla-
tou, stříbrnou a bronzovou – z turnajů vyšší 
kategorie B. Tomáš Křepinský ovládl turnaj 
na TK Konstruktiva a v kategorii starších žáků 
získal první zlato z turnaje kategorie B v jed-
notlivcích a k tomu přidal bronz ze čtyřher. 
Skvěle si počínala též Eliška Hrabalová, která 
na turnaji kategorie B mladších žákyň na TO 
Sokol Nehvizdy spolu s Magdalénou Smékalo-
vou z TK Hlinsko vybojovala stříbro v deblech. 

SPORT
Je to jeden z jejích největších letošních úspě-
chů. Další zlato do své sbírky přidal Martin Fi-
ala. Na turnaji na LTC Vysoké Mýto si na cestě 
za prvním místem bez problémů poradil s le-
tohradským Benediktem Schleissem (6:0, 6:0), 
poté s českoskalickým Matyášem Soumarem 
(6:3, 6:4) a ve finále s pardubickým Šimonem 
Šmejkalem (6:1, 6:1). Úspěšní byli též další 
oddíloví tenisté a tenistky. Ester Köhlerová 
vybojovala stříbro ze singlů. Hned tři medaile 
přivezly tenistky Lokomotivy z turnaje starších 
žákyň na Lob S.A. Bohnice. Aneta Martincová 
vybojovala bronz ze singlů a k tomu přida-
la stříbro z deblů. Daniela Hrudíková získala 
bronz z deblů, když ji na cestě do semifinále 
porazila Aneta s Lucií Urbanovou z TK AG-
ROFERT Prostějov. Tři bronzy vybojovali bratři 
Zhánělovi na turnaji na Tempo Praha. 

62. ročník K70 ve znamení regionální  
spolupráce
Loko Trutnov v čele se svým předsedou Pe-
trem Musilem spolu s Ivou Kazdovou a par-
tou obětavých trutnovských dobrovolní-
ků zvládl pořadatelství 62. ročníku K70 na vý-
bornou. Jedinečný závod pětičlenných hlídek 
po hřebenech Krkonoš zařazený do seriálu 
Stopa pro život se zkrátka vydařil. Letošní 
příprava K70 se nesla v duchu regionální spo-
lupráce a tato strategie přinesla své ovoce. 
Realizační tým Loko Trutnov doplnili členo-
vé Kasper Swix teamu Petr Murčo jako veli-
tel trati a Stanislav Opočenský zodpovědný 
za P.R. Jako hlavní sponzor podpořila tento 
podnik nemalou částkou firma Kasper. Ne 
náhodou město Trutnov, pořadatele Loko 
Trutnov a hlavního sponzora reprezentovala 
vítězná sestava Kasper Swix teamu. Závodníci 
mají totiž na prsou svých kombinéz znak K70 
a jsou na to náležitě pyšní. Vedle nádherné-
ho počasí se o vynikající kvalitu tratí postaral 
SkiResort Černá hora - Pec a Skiareál Špindle-
rův Mlýn, za což jim patří velké poděkování. 
Nemalý podíl na zdárném průběhu jednoho 
z největších lyžařských závodů u nás má pod-
pora Královéhradeckého kraje a samozřejmě 
města Trutnova. Význam této akce podpořil 
svou účastí starosta Mgr. Ivan Adamec, který 
hlavní závod úderem osmé hodiny ranní od-
startoval. Lokomotiva Trutnov jako pořadatel 
má velký zájem na tom, aby se K70 ve spo-
lupráci s již zmíněnými partnery neustále 
zkvalitňoval. Svou náročností, jedinečností 
a tradicí se stal tento závod před několika 
lety součástí seriálu Stopa pro život a tím se 
mediálně posunul do jiných dimenzí. Bezmá-
la tisícovka startujících je toho důkazem. Rea-
lizační tým už v příštích dnech začne pracovat 
na tom, abychom mohli s čistým svědomím 
předeslat, že ten 63. ročník bude ještě lepší.

Tým K70 
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 MUAY-THAI
6. kolo MČR v Muay-Thai – vítězství i porážka

25. 2. 2017 se konalo další kolo MČR - C.M.T.A. 
Na 30 zápasů pod plnými pravidly Muay-Thai 
a oddíl HIGHLANDERS s Matějem Trčkou 
a Štěpánem Brožkem slavil – jedno vítězství 
a jednu porážku. První nastoupil do zápasu 
Matěj Trčka a jeho soupeř byl Luděk Greguš, 
se kterým prohrál těsně na body 2:1 na HIGH-
LANDERS NIGHT V. v Trutnově, a tak se konal 
jakýsi re-match. Velmi vyrovnaný zápas plný 
ostrých výměn. Více aktivity nakonec předve-
dl Matěj, a tak ve finále zvítězil u všech roz-
hodčích 3:0 na body. Velkým potěšením pak 
byla slova chvály od prezidenta asociace Pet-
ra Otticha, který vyzvedl tento duel a pochvá-
lil oba borce za předvedený výkon. Štěpán 
Brožek se svědomitě připravoval na zápas. 
Bohužel v den zápasu ho schvátila nemoc, 
ale přesto nastoupil. Štěpán umí velmi dob-
ře pracovat v tréninku, ale dané kombinace 
není schopen prodat v zápase. Bohužel další 
prohra a snad poučení pro Štěpána, že musí 
poslouchat taktiku trenérů.
Veřejný trénink dětí a mládeže C.M.T.A.
11. 3. 2017 se konal v pražském Lanna Gymu 
veřejný trénink dětí a mládeže C.M.T.A. a ná-
sledně pak VI. veřejný sparing pokročilých 
„bojovníků“. Na 111 dětí a juniorů z celé ČR 
si během dvou hodin vyzkoušelo společný 
trénink a následně sparing. Nadšení, slzičky, 
úsměvy, ale především dobrá nálada a po-
cit, že investovaná energie do dětí má smysl. 
HIGHLANDERS podporuje projekt „Sport Is 
Your Gang“ a nezůstává pozadu. 5 dětí, 1 ju-
nior a dva trenéři – to byla výprava z oddílu 
HIGHLANDERS. Od 14:00 pak nastoupila ka-
tegorie zkušených „bojovníků“ na veřejném 
sparingu, kterého se účastnil náš svěřenec 
Jakub Klauda.

 KRASOBRUSLENÍ
XXIV. ročník – Malá cena Nového Města
V sobotu 25. 2. se oddíl krasobruslení Spar-
tak Trutnov zúčastnil na zimním stadionu 
v Novém Městě nad Metují závodu, který byl 
pořádán jak v rámci Poháru ČKS, tak i v rámci 
Brusličky. V první kategorii jsme získali hned 
medaili, a to bronzovou, kterou vybojovala 
Zuzana Vojtěchová v A2. Adéla Dyrcová ob-
sadila 7. místo a Anna Sekyrová 11. v A1. Vik-
torie Příhodová byla 10. v kategorii B1. V B2 
byla Lucie Vojtěchová šestá, Nikol Vondráčko-
vá osmá a Štěpánka Škopová jedenáctá. V ka-
tegorii Cvrčci 2 obsadila děvčata umístění 7. 
Julie Dufková, 8. Eliška Fléglová a 14. Jitka 
Bradáčová. Odpoledne závodily děti pohá-
rových kategorií, kde měl Trutnov také za-
stoupení. V kategorii nováčci mladší se na 5. 
místě objevila Tereza Mináriková. Ve starších 
nováčcích obsadila Anna Kühnlová 7. příčku. 
V kategorii nejmladší žačky A jely svůj první 
pohárový závod Amélie Šimková na 6. místě 
a Tereza Sekyrová na 10. místě. 

 GYMNASTIKA
Úpický zimní pětiboj – závod pro všestranné 
sportovce
Závodu, který pořádá RCASPV, se zúčastnilo 
celkem 42 závodníků z gymnastického oddí-
lu Spartak Trutnov.  Závodilo se ve člunkovém 
běhu, skoku dalekém z místa, v hodu na koš, 
ve šplhu a přeskocích přes švihadlo na čas. Od-
díl SG si svými skvělými výkony zajistil celkem 11 
postupů do krajského kola v Hořicích. Závodu se 
zúčastnili také naši nejmenší (rok narození 2011 
a mladší), kteří si odvezli diplom a malou cenu. 
Gymnastický závod O Trautenberkův korbel 
již po dvaatřicáté
V sobotu 4. 3. 2017 v rámci Okresního přebo-
ru ve sportovní gymnastice zde odstartoval již 
XXXII. ročník závodu O Trautenberkův korbel, 
jehož zakladatel, pan Ing. Václav Hejzák, slaví le-
tos své kulaté životní jubileum. Nejen jemu, ale 
i početnému publiku se představila dvanáctka 
odvážných gymnastek a gymnastů. V kategorii 
A, kdy se k součtu bodů z volitelného dvojboje 
připočítává bonifikace za věk, vyhrála dvojice 
Ivana Pekárková a Petra Davidová. Stříbro pak 
vybojovala taktéž dvojice trenérek trutnov-
ského gymnastického oddílu Spartak Trutnov 
Ludmila Oravcová a Věra Sáblíková. Bronzová 
příčka patří vynikajícím odchovankyním místní-
ho oddílu Ireně Hampelové a Veronice Krejčí. 
V kategorii B (volitelný trojboj) se nejlépe vedlo 
dvojici Eliška Slavková a Eliška Krejčí. S přehle-
dem zvítězily a mohly vystoupat na stupínek 
nejvyšší. Po ukončení Korbelu se naplno rozjel 
maraton kategorií žactva, do Trutnova si přije-
lo na „okres“ zazávodit celkem 104 gymnastek 
a gymnastů. O úspěšnosti trutnovského oddílu 
vypovídá celková bilance dvou zlatých, pěti stří-
brných a dvou bronzových medailí.

 KRAKONOŠOVI JEZDCI
Chinese downhill 3. na sjezdovce sv. Petr – 
Špindlerův Mlýn
Red Bull vždy podporuje něco výjimečného 
a ve spojení down hill kol a sněhu je toto spojení 
úplně jasné. Proto se již po třetí konal „Chinese 
downhill“, a to 25. 2. 2017, na kterém nesmě-
li chybět ani Krakonošovi jezdci. 5 jezdců šlo 
do rozjížďky a 3 se dostali do finále. Průběh zá-
vodu byl jednoduchý. Lanovkou se necháte vy-
vézt na vrch sjezdovky, zaparkujete svého bika 
podél hrazení, postavíte se na pomyslnou star-
tovní čáru a čekáte na signál. Start je hromadný, 
což v tomto případě znamenalo, že v jediném 
momentu vyběhne 189 riderů ke svým kolům 
a následně se pouští na bikách po červené sjez-
dovce dolů. Na sjezdovce je 7 branek (check po-
int), kterými musíte projet, je to z důvodu, abys-
te nedrželi kudlu dolů a trochu si zakličkovali. 
Pro nejrychlejších 100 závodníků je připravena 
druhá jízda, kde jde o stupně vítězů. Na 189 
jezdců se účastnilo kvalifikace (pořadí – 37, 43, 
127, 133, 180) a ve finále  pak 35. a 36. místo 
v mužích a za ženy 5. místo.

Velká cena města  
Trutnova 2017  
v KARATE
6. ročník Velké ceny města Trutnova v kara-
te, který se konal v sobotu 25. února 2017 
pod záštitou starosty města Mgr. Ivana 
Adamce ve sportovní hale ZŠ Komenského 
v Trutnově, přivítal rekordní počet závod-
níků – 340! Celkem se turnaje zúčastnilo 37 
klubů, z toho 5 z Královéhradeckého kraje 
a 4 zahraniční kluby z Polska a Slovenska. 
Počet soutěžních startů byl též rekordní – 
264 v soutěži kata a 241 v kumite. Turnaj 
byl zahájen soutěží KATA od nejmladších 
žáků a žákyň po juniory a juniorky. Před 
plánovaným slavnostním nástupem odsou-
těžily ještě některé KATA teamy. Při slav-
nostním nástupu přivítal závodníky a po-
přál jim hodně sportovního štěstí starosta 
města Trutnova Mgr. Ivan Adamec, který 
zároveň předal poháry pro Nejlepší zá-
vodníky Královéhradeckého svazu karate 
za rok 2016. Po pauze pokračovala soutěž 
KATA mužů a žen a zbývajících KATA tea-
mů. Zároveň byla zahájena soutěž KUMI-
TE. Turnaj se vyvedl jak po sportovní, tak 
i po organizační stránce. Domácí pořáda-
jící SKBU Trutnov, z. s., reprezentovalo 18 
závodníků. V těžké konkurenci se dokázali 
prosadit závodníci v soutěži kumite.

Výsledky závodníků SKBU Trutnov: 
2. místo Anna Marie Wagnerová (juni-
orky/kumite  +59 kg), 3. místo Tadeáš Or-
ság (mladší žáci/kumite  -32 kg), 3. místo 
Jáchym Šanda (starší žáci/kumite  -45 kg), 
3. místo Dominik Majera (junioři/kumite  
-76 kg), 3. místo Marek Šípek (muži/kumite  
-75 kg)

Tomáš Souček
předseda SKBU Trutnov, z. s.

NORDIC WALKING  
je chůze s hůlkami, která zaměstná až 90 % 
svalů těla.
Kurz pro ženy 50+
Je určen pro každého, kdo má chuť se sebou 
něco dělat a neví jak začít, především pro 
ženy nad 50 let, ale může se ho zúčastnit ka-
ždý nezávisle na věku a pohlaví.
Kurz má 10 lekcí (1,5 h).
Každá lekce je přizpůsobena účastníkům kur-
zu tak, aby procvičili celé tělo a zvládli tech-
niku chůze.
Sraz: Trutnov, Buřtárna U Pěti buků, na par-
kovišti, v úterý nebo ve čtvrtek v 15:30
Vybavení: hole NW, nízká sportovní obuv, po-
hodlné oblečení a pití
Kontakt: Ing. Zdeňka Matyášová (je nutné  
volat předem), telefon 728 384 184
Dále nabízím:
Kurz pro začátečníky v pondělí v 16:00 
Kurz pro seniory v úterý v 9:30 
Kurz kondiční chůze ve středu v 15:30 



| | |12	 Radniční listy  MĚSTSKÉ NOVINY březen 2017

Radniční listy vydává město Trutnov jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jednou měsíčně  
s výjimkou července v nákladu 13 500 výtisků. 
Registrováno u MK ČR pod číslem E 12907.
Adresa: Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov 
Redakční rada: Ing. Hana Horynová, Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Ing. Marek Šváb, Romana 
Malá, Michal Šubrt, Zuzana Trösterová, Iva Trávníčková, Rudolf Korbelář, Mgr. Michaela Dědková
Odpovědný redaktor: Iva Trávníčková, e-mail: travnickova@trutnov.cz, tel.: 499 803 104, 731 242 272
Redaktor Kulturní nabídky RL: Romana Malá, e-mail: mala@uffo.cz, tel.: 499 300 991
Korektury: Mgr. Ivana Balánová
Výroba: SAMAB PRESS GROUP, a. s.
Distribuce: Česká pošta, s. p., Trutnov
Radniční listy jsou ZDARMA.
Uzávěrka dubnového čísla RL: 13. 4. 2017
Články v RL mohou být redakčně upravovány a kráceny.

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
středa  13:00 – 16:00
sobota  11:00 – 13:00

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

Jiří Hejna 
Odbor životního prostředí

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

16_145

16_159

17_017

Od pátku 3. března do neděle 5. března 
2017 se v Českých Budějovicích konalo MČR 
všech sólových žákovských kategorií, které-
ho se zúčastnil i trutnovský závodník a zá-
stupce Krasobruslařského klubu Dvůr Králové 
nad Labem Štěpán Břeň, a to v kategorii žáci 
nejmladší. Volná jízda se Štěpánovi nevyda-
řila tak jako na posledním tréninku  před 
mistrovstvím. Přesto poprvé v letošní sezó-
ně překonal hranici 20 bodů a umístil se na  
10. místě s poměrně malým odstupem na zá-
vodníky před ním. Za tzv. technické elementy 
byl dokonce ohodnocen jako 7. nejlepší závod-
ník. Trenérka Michaela Koblasová nám vysvětli-
la, že konečná známka v hodnocení ISU systému 
je součtem bodů za technické elementy – skoky, 
piruety, krokové sekvence a choreo spirály a za  
tzv. programové komponenty – spojovací prv-
ky, skluz atd.
Spokojená trenérka Štěpánovu účast krátce 
okomentovala: „Jel volnou jízdu na hudbu 
z filmu Sherlock Holmes a za posledních 40 let 

je to teprve třetí člen klubu, který si vybojoval 
účast na této vrcholné žákovské akci. Před ním 
to byl bývalý olympionik Otto Dlabola  v letech  
1985 – 1987 a současná trenérka klubu Domini-
ka Schmidtová, která se nejlépe umístila na 10. 
místě v kat. juniorky na MČR v roce 2011.“

Trenérka nám ještě upřesnila: „Ani nevím, jak 
mě v březnu loňského roku myšlenka „zkusit to“ 
napadla. Dále nevím, zda reálnost této myšlenky 

Štěpán Břeň na Mistrovství České republiky žactva v krasobruslení
se mnou někdo opravdu sdílel. Co však vím, je to, 
že  bez ohledu na počet bodů a konečné umístě-
ní na tomto prvním MČR,  je to velký pokrok 
a výkonnostní vzestup od umísťování se  v druhé 
polovině výsledkové listiny v loňské sezóně v kat. 
Benjamín B1, která je určena pro výkonnostně 
nejméně zdatné bruslaře.“

mk


