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TRUTNOV I LETOS INVESTUJE
DO OPRAVY PAMÁTEK
Během celého roku 2017 město Trutnov
pokračuje v opravách památek a historických budov. Nové střechy se dočká například Haasův palác, Galerie města Trutnova
či Národní dům. Z předchozích let pokračují
práce na kapli v Oblanově a kostele v Libči
a do města se také vrátí sousoší Tanec smrti
od Emila Schwantnera.

a komíny za částku téměř 3,3 milionu korun.
Novou střechu získají také Národní dům a Galerie města Trutnova. Dům na Krakonošově
náměstí č. p. 124, bývalý Narcis, se dočká nové
fasády a také výměny oken. Rekonstrukce vyjde na téměř 2 miliony korun.
Město také systematicky pokračuje v opravách církevních památek. „V loňském roce
jsme znovuvysvětili zrekonstruovanou kapli
v Babí. Letos pokračujeme v opravách kaple
v Oblanově. Zaměřili jsme se na interiér, kde
budou zrestaurovány obrazy, oltář a svícny,“
říká trutnovský starosta. Město letos opraví
také oltář a lavice v kostele v Libči.
Do městského parku se tento rok vrátí známé
dílo sochaře Emila Schwantnera – Tanec smrti.
Repliku vytvořila na základě starých fotografií sochařka Paulina Skavova. Za sochu město
zaplatí téměř 1 milion korun. „Tanec smrti
bude lidem připomínat důležitou etapu naší
historie. Je třeba si těžké chvíle připomínat
a poučit se z nich. Na podzim ji chceme slavnostně odhalit,“ dodává Ivan Adamec.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

ZMĚNA PRACOVNÍ
DOBY NA ÚŘADĚ

V letošním roce investuje trutnovská radnice
do oprav památek více než 15 milionů korun.
Dokončena bude fasáda a výměna oken
na severní straně Muzea Podkrkonoší v Trutnově, a to za částku 6,5 milionu korun. Na
Haasově paláci, kde sídlí ZUŠ Trutnov, bude
vyměněna střešní krytina, opraveny krovy

Upozorňujeme občany města, že v pátek
7. července 2017 bude Městský úřad Trutnov pro veřejnost uzavřen.
Dále upozorňujeme, že v měsíci červenci
a srpnu dojde ke změně pracovní doby
v inforecepci Městského úřadu Trutnov.
Důvodem změny je čerpání řádných dovolených. Pracovní doba v ostatních dnech
zůstává zachována.
Červenec – srpen:
PÁTEK do 15:00

Najdete v tomto čísle:
25 let Městské policie Trutnov – pozvánka / 2
Rekonstrukce parkoviště u soudu / 5
Tradiční vzpomínková akce u příležitosti 151. výročí bitvy u Trutnova / 5
Den dětí na Dolcích / 7

Uzávěrka červnového čísla RL: 15. 6. 2017
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TRUTNOV VYBÍRÁ PAMÁTNÍK
K 100. VÝROČÍ REPUBLIKY,
ZAPOJIT SE MŮŽE
I VEŘEJNOST
V říjnu 2018 uplyne 100 let od vzniku samostatného československého státu. Na počest
této události chce město Trutnov instalovat
na náměstí Republiky umělecké dílo. „Významné mezníky našich dějin si musíme
neustále připomínat. Je víc než příhodné,
abychom při kulatém výročí vzniku republiky vytvořili v centru města místo, které bude
symbolizovat historii českého národa a naše
hodnoty,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta
města Trutnova.
Město proto vyhlásilo soutěž o umělecké
dílo. Do té bylo zasláno celkem devět návrhů na ztvárnění památníku, z nichž jeden
nesplňoval podmínky soutěže a byl vyřazen.
Komise složená z odborníků i zástupců města však nezvolila vítěze a na druhém místě
skončily návrhy dva. „Rozhodli jsme se, že
dáme příležitost samotným občanům, aby
se také vyjádřili a měli možnost podílet se
na tvorbě tak významného díla,“ dodává
trutnovský starosta.
První vybraný návrh představuje třístupňový
objekt ve tvaru připomínajícím lidské srdce,
uvnitř kterého je skryta socha lva. Objekt je
koncipován jako umělecké dílo, ale zároveň
má funkci schodiště, hlediště a místa k odpočinku. Druhý návrh by výročí vzniku republiky připomínal v podobě vztyčeného stožáru
o výšce 1918 cm, jehož konstrukce by v noci
byla osvětlena. Stožár je výtvarnou stylizací
a dle autorů by měl být umístěn na upravené ploše směrem k horám. „Každý z návrhů
symbolizuje dané téma naprosto rozdílným
způsobem. Uvidíme, který bude veřejnosti
nejbližší,“ říká Ivan Adamec.
Od středy 7. června budou všechny návrhy
vystaveny ve foyer Společenského centra
UFFO, kde bude moci veřejnost hlasovat pro
svého favorita. Vybírat může ze všech osmi
návrhů. „Zároveň všechny zveme na veřejnou diskuzi s autory dvou zmíněných návrhů,
které doporučila komise. Setkání se uskuteční v pondělí 12. června 2017 v 17:30 v UFFU,“
říká Ivan Adamec. Výstava potrvá do pátku
16. června. O konečné podobě uměleckého díla nakonec rozhodne zastupitelstvo
na svém zasedání v pondělí 26. června 2017,
které bude vybírat jak ze dvou děl doporučených komisí, tak z návrhu, jenž vybere veřejnost.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Celoživotní vzdělávání Fakulty veřejných
politik Slezské
univerzity v Opavě
Stejně jako v Opavě se i v Trutnově mohou
studenti vzdělávat v oboru Veřejná správa
a sociální politika. Výuku zde zajišťuje konzultační středisko, které zájemcům nabízí
dvouletý kurz celoživotního vzdělávání,
po jehož absolvování lze pokračovat ve studiu na FVP SU v Opavě a získat titul bakalář,
a rovněž jednoletý kurz, po jehož absolvování lze pokračovat ve studiu na FVP SU
v Opavě a získat titul magistr.
Kurz je určen zájemcům o problematiku veřejné správy v ČR, sociální politiky, integračních procesů, vzniku a formování EU, sociální
práce, zahrnuje i problematiku psychologickou, politologickou i sociologickou a jeho
součástí je výuka cizích jazyků a zdokonalování komunikačních technik. Možnost podat
si přihlášky máte do 31. 8. 2017.
Pro podrobné informace o kurzech celoživotního vzdělávání na FVP SU v Opavě navštivte web http://www.slu.cz/fvp/cz/celozivotni-vzdelavani

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

Mgr. Martina Vaculíková

Den otevřených dveří v útulku
Městský útulek Trutnov ve spolupráci
s Městskou policií Trutnov si Vás dovolují
pozvat na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ konaný v sobotu 3. 6. 2017 od 9:00 do 13:00.
K prohlédnutí bude zázemí útulku, odchytové auto MP Trutnov – včetně odchytové
techniky.
Doprovodný program a soutěže pro děti,
ukázky psích sportů (agility, fresbee, dogdancing), lekce základního psího výcviku,
canisterapie. Drobné občerstvení zajištěno.

200. výročí narození Uffo Horna
červen
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
8. – 10. 6. 2017 – COOL FEST, STUDENTSKÝ FESTIVAL
DIVADLA, HUDBY
www.hankuv-dum.cz
24. 6. 2017 – 3. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO
POCHODU ŽIVOT SRDCEM 2017
www.zivotsrdcem.cz
HRADEC KRÁLOVÉ
4. 6. 2017 – CYKLOMARATON HRADEC KRÁLOVÉ
www.cyklomaraton.com
16. – 25. 6. 2017 – MISTROVSTVÍ EVROPY ŽEN
V BASKETBALE 2017
www.cbf.cz
23. – 30. 6. 2017 – MEZINÁRODNÍ FESTIVAL
DIVADLO EVROPSKÝCH REGIONŮ A OPEN AIR
PROGRAM HRADEC KRÁLOVÉ
www.divadloevropskychregionu.cz;
www.openairprogram.cz
CHRUDIM
30. 6. – 6. 7. 2017 – 66. LOUTKÁŘSKÁ CHRUDIM
www.chrudimsobe.cz
MĚLNÍK
24. 6. 2017 – TASTE OF NEW ORLEANS
- festival gastronomie
www.melnik.cz
17. 6. 2017 – MĚLNICKÁ JIZERSKÁ PADESÁTKA
www.bezky.cz
NOVÝ BYDŽOV
17. 6. 2017 – NOVOBYDŽOVSKÝ ČTVEREC
- Memoriál Elišky Junkové závody auto-moto-velo veteránů
www.novobydzovskyctverec.cz
VYSOKÉ MÝTO
3. 6. 2017 – 11. ROČNÍK FESTIVALU SODOMKOVO
VYSOKÉ MÝTO
www.muzeum-myto.cz
27. 6. 2017 – RANDÁLFEST
www.stavebniskola.cz
Více naleznete v kalendáriu na www.vennamesta.cz
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Dne 18. května 2017 uplynulo rovných 200
let od chvíle, kdy se v Trutnově v domě čp.
69 na dnešním Krakonošově náměstí narodil
básník, spisovatel a revolucionář Uffo Horn
(celým jménem Uffo Daniel Horn). Jeho otec
Ferdinand Horn byl v Trutnově c. k. správcem tabákového skladu, matka pocházela
z Blatné v jižních Čechách.

Roku 1825 začal Uffo studovat na malostranském gymnáziu v Praze. V roce 1831 nastoupil na pražskou Karlo-Ferdinandovu univerzitu a roku 1838 odešel dokončit studia práv
do Vídně. V roce 1843 se vrátil do Trutnova.
Byl členem spolku trutnovských ostrostřelců
a angažoval se i v místní samosprávě.
Výrazně se zapojil do revolučního dění
roku 1848. V březnu 1848 byl vyslán se studentskou peticí za reformu vysokých škol
do Vídně. Ve stejném roce se stal velitelem
národní gardy v Trutnově a městskou radou
byl pověřen, aby tento dobrovolnický oddíl
vedl na pomoc bojující Praze. V srpnu 1848
se účastnil sjezdu německých konstitučních

spolků v Teplicích. V lednu 1849 jej trutnovští měšťané vyslali do Kroměříže, aby tam
vznesl žádost o zřízení kolegiálního soudu v Trutnově. Posléze se jako dobrovolník
účastnil prusko-dánské války.
Dne 26. července 1857 se Uffo Horn oženil
s Vilemínou Jenčíkovou a o rok později se
jim narodila dcera Karolína. Již 23. května
1860 však Uffo Horn v Trutnově v domě čp.
20 ve věku pouhých 43 let umírá na zápal
plic. Pochován byl na starém trutnovském
hřbitově vedle kostela (později byl Hornův
hrob přemístěn na současný hřbitov).
Mnohé z Hornových literárních děl vyšly
tiskem již za jeho života. Mezi nejznámější
patří např. Selský osel, pojednávající o nevolnickém povstání na Trutnovsku roku 1775,
nebo tragédie Král Otakar. Napsal také řadu
básní. Ač psal německy, měl zálibu v českých
dějinách a snažil se o spolupráci mezi Němci
a Čechy.
Významného trutnovského rodáka, básníka a revolucionáře Uffo Horna dnes připomíná v Trutnově nejedna památka. Vedle
náhrobku na městském hřbitově je to především pomník z roku 1889 v městském
parku. Je po něm též pojmenována jedna
z ulic na Červeném kopci. Nejvýraznější památkou je však dnes nejen pro Trutnováky
bezesporu Společenské centrum Trutnovska
pro kulturu a volný čas, otevřené roku 2010,
které nese umělcovo křestní jméno. V tomto
centru provozovaná kavárna pak příznačně
nese jeho příjmení – Kaffé Horn.
PhDr. Vlastimil Málek
ředitel Muzea Podkrkonoší

Mateřské centrum KAROlínka
ČERVEN
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
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 – kroužek pro děti
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
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívánky s Drážou a Blankou –
společné muzicírování
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 dětmi,
kreativní dopoledne
10:00 – 10:30 Výtvarná dílnička – pro rodiče
s dětmi
SOBOTA
Setkávání patchworkového klubu – informace
Olga Lešáková, tel. 605 545 160
Šití panenek z ovčí vlny – informace Lucie
Pavlíček Migdalová, tel. 605 720 011

Připravujeme:
* PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ – setkání
vede diplomovaná porodní asistentka Olga
Fojtíková a dětská sestra a certifikovaná
laktační poradkyně Eva Havelková. Kdy: 5. 6.
2017 od 14:00 do 15:00. Vstupné je za pobytné.
Prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
* BESEDA O LÁTKOVÝCH PLENKÁCH ANEB
JAK SE NEPRAT S PLENKAMI – Mgr. Pavla
Brandová, fyzioterapeutka, látková poradkyně
a maminka tří holčiček, pro Vás připravila
ukázku látkových plen různých výrobců.
Vysvětlí Vám, jak se používají a jak o ně
pečovat, a ukáže Vám, jak se miminka do plen
balí. Kdy: 6. 6. 2017 od 17:00. Vstupné je 50 Kč.
Prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
* BEZPLENKOVÁ KOMUNIKAČNÍ METODA –
blíží se léto a to je nejvhodnější období jak
zvládnout přechod na nočník lehce a s radostí.
Mgr. Pavla Brandová pro Vás připravila
přednášku nejen z odborného hlediska
(neurofyziologický podklad, psychologické
hledisko), ale hlavně se dozvíte praktické rady,
tipy a zkušenosti. Kdy: 13. 6. 2017 od 17:00.
Vstupné je 50 Kč. Prosíme zájemce o nahlášení
účasti v MC.
* CVRČEK MUZIKANT A DĚTI Z PROJEKTU
HUDEBNÍ STAVEBNICE Vás zvou na rozpustilý
a hravý koncertík, který se uskuteční v neděli
11. 6. 2017 od 14:30 v koncertní síni Bohuslava
Martinů. Moc se na Vás těšíme.
* 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

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Matriční události v dubnu 2017
Narozené děti
V měsíci dubnu 2017 přišlo na svět v trutnovské porodnici celkem 41 dětí, 19 chlapců a 21
děvčátek. 15 z nich, 10 chlapců a 5 děvčátek,
se stalo novými občánky Trutnova.

Uzavřené sňatky
V dubnu uzavřelo před Městským úřadem
Trutnov manželství 8 párů, jedno manželství
bylo uzavřeno před orgánem církve.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem
41 občanů, 17 mužů a 24 žen. Z tohoto počtu zemřelo 18 trutnovských občanů, 7 mužů
a 11 žen. 4 úmrtí byla zapsána do matriční
knihy vedené pro město Pilníkov, ke 2 úmrtím
došlo také v Chotěvicích a ve Starých Bukách.

Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti při vý-
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znamných životních jubileích osobně navštívily s kytičkou, gratulací a malým dárečkem 43
občanů města Trutnova, kterým touto cestou
ještě jednou srdečně blahopřejeme.
Bc. Helena Potočková
matrikářka

Příměstský tábor
„Help you, help me“
Pro děti 9 až 12 let, od 5. 8. do 12. 8. 2017, cena
1.300 Kč.
Také jste rádi, když něco děláte, nejde Vám to
a někdo Vám s tím pomůže? A naopak pokud
něco umíme, co neumějí ostatní, můžeme jim
s tím pomoci. Společně dokážeme víc.
Bližší info a přihlášky na webu: 11ph.royalrangers.cz
Pořádá: 11. PH Royal rangers Trutnov
Kontaktní osoba: Ing. Pavel Mihatsch
tel.: 734 167 469, e-mail: mihatsch@seznam.cz

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov

zve všechny příznivce zdravého životního stylu
na setkání u tématu: ZELENÉ POTRAVINY.
5. 6. 2017 v 17:30, budova CASD, ul.
M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), lektor:
Milan Trčka. Ochutnávka, možnost masáže šíje
už v 16:30.

NEDĚLNÍ TANEČNÍ KURZY
pro manželské páry a přátelské dvojice
pro Vás připravili manželé Elschekovi, odborníci na slovo vzatí s dlouholetou zkušeností.
V hezkém prostředí s příjemnou obsluhou
v tanečním sále Restaurace Lhota u Trutnova. Od 3. 9. 2017 v 18:00 pro začínající páry.
Cena: 12 lekcí po 2 hodinách – 1.500 Kč/osoba, 5 lekcí po 2 hodinách 750 Kč/osoba. Kurzovné se vybírá při nástupu.
Veškeré informace na telefonu 608 224 900.

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: 10. 6. 2017 od 9:00 do 12:00
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky

Dětský tábor Krakonoš u moře
Termín: 30. 6. – 16. 7. 2017
Místo: Itálie, Caorle
Cena: 11.700 Kč/14 dní

Týdenní dětské tábory
v Krkonoších
Termín: 23. 7. – 20. 8. 2017
Místo: chata Slunečná, Pec pod Sněžkou 132.
Odjezd a příjezd vždy v neděli.
Cena: 1.900 Kč/týden
V ceně: doprava, strava, pitný režim,
zdravotní dozor, pojištění
Pořádá Ing. Ivo Trpkovič, 17 let praxe jako
hlavní vedoucí dětských táborů.
Přihlášky a informace na
e-mail: trpkovic@seznam.cz
nebo na tel. 775 142 739.

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8:00 do 12:00
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:

3. 6. a 4. 6. – MUDr. František Havelka, Veleslavínova 66, Trutnov, tel.: 499 818 509
10. 6. a 11. 6. – MUDr. Břetislav Hofmann,
Úpské nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 817 335
17. 6. a 18. 6. – MUDr. Marie Horáková, Polská
91/14, Trutnov, tel.: 499 815 215
24. 6. a 25. 6. – MUDr. Jiří Čermák, Úpské
nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 826 531
1. 7. a 2. 7. – MUDr. Helena Petrová, Polská
91/14, Trutnov, tel.: 732 672 637
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech
akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové
– areál nemocnice, tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci – zubní – Hradec
Králové, tel.: 495 755 223.

ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města Trutnova
ze dne 9. 5. 2017 zveřejňujeme záměr města
pronajmout byty:

Trutnov – V. Nezvala čp. 281

/objekt na st. p. 2008 v kat. úz. Trutnov, městská
část Kryblice/
Jedná se o pronájem bytu vel. kk+1 o výměře
– kuchyňský kout 1,84 m2, pokoj 14,77 m2,
koupelna + WC 2,25 m2, předsíň 1,63 m2 spíž 0,36
m2 a sklep 5,94 m2, standardní byt, číslo bytu 1,
1. podlaží. Topení dálkové. V bytě je kuchyňská
linka, vařič, vodoměr SV, měřidlo tepla a karma.
Orientační výše zálohy na služby spojené
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/osoba,
teplo 800 Kč/byt, domovní služby 20 Kč/osoba,
komín 40 Kč/průduch.
Minimální měsíční nájemné: 1.397 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 6. 6. 2017
v 8:00 přímo na místě.

Trutnov – V. Nezvala čp. 281

/objekt na st. p. 2008 v kat. úz. Trutnov, městská
část Kryblice/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře –
kuchyň 8,49 m2, 1. pokoj 12,92 m2, 2. pokoj 9,27
m2, 3. pokoj 19,56 m2, koupelna 2,81 m2, WC 1,13
m2, předsíň 4,27 m2, spíž 0,36 m2 a sklep 5,94 m2,
standardní byt, číslo bytu 10, 4. podlaží. Topení
dálkové. V bytě je kuchyňská linka, sporák,
vodoměr SV, měřidlo tepla a karma.
Orientační výše zálohy na služby spojené
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/osoba,
teplo 800 Kč/byt, domovní služby 20 Kč/osoba,
komín 40 Kč/průduch.
Minimální měsíční nájemné: 3.406 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 6. 6. 2017
v 8:00 přímo na místě.

WC 4,16 m2, předsíň 3,00 m2, komora 0,90 m2
a lodžie 2,38 m2, standardní byt, číslo bytu 5,
2. podlaží. Topení etážové plynové. V bytě je
kuchyňská linka, sporák, bojler, plynový kotel,
digestoř a vodoměr SV.
Orientační výše zálohy na služby spojené
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/osoba,
domovní služby 20 Kč/osoba, komín 40 Kč/
průduch.
Minimální měsíční nájemné: 3.043 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 6. 6. 2017
v 8:30 přímo na místě.
Byty se budou pronajímat na dobu neurčitou
na základě výběrového řízení, kde se bude
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň
délka prvního platebního období nájemného
minimálně 12 měsíců. Bude se posuzovat výše
měsíčního nájemného. V případě rovnosti
nabídek se bude posuzovat i délka prvního
platebního období nájemného.
Na základě usnesení Rady města Trutnova ze
dne 22. 5. 2017 zveřejňujeme záměr města
pronajmout byt:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 67
/objekt na st. p. 112 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+4 o výměře –
kuchyň 12,00 m2, 1. pokoj 15,75 m2, 2. pokoj
22,57 m2, 3. pokoj 27,98 m2, 4. pokoj 11,70 m2,
předsíň 19,14 m2, koupelna 4,00 m2, WC 1,17
m2, spíž 1,00 m2, komora 4,00 m2, půda 20,00 m2
a balkón 2,16 m2, standardní byt, číslo bytu 2,
4. podlaží. Topení etážové plynové.
V bytě je sporák, plynový kotel a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení
40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, domovní
služby 20 Kč/osoba, komín 40 Kč/průduch.

Trutnov – Barvířská čp. 27

Minimální měsíční nájemné: 7.439 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 6. 6. 2017
v 9:00 přímo na místě.

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře –
kuchyň 12,56 m2, pokoj 21,65 m2, koupelna
+ WC 3,25 m2, předsíň 2,85 m2 a komora 1,42
m2, standardní byt, číslo bytu 3, 1. podlaží.
Topení etážové plynové. V bytě je kuchyňská
linka, sporák, bojler, plynový kotel, digestoř
a vodoměr SV.
Orientační výše zálohy na služby spojené
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/osoba,
domovní služby 20 Kč/osoba, komín 40 Kč/
průduch.

Byt se bude pronajímat na dobu neurčitou
na základě výběrového řízení, kde se bude
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň
délka prvního platebního období nájemného
minimálně 6 měsíců. Bude se posuzovat výše
měsíčního nájemného. V případě rovnosti
nabídek se bude posuzovat i délka prvního
platebního období nájemného.

/objekt na st. p. 234 v kat. úz. Trutnov, městská
část Horní Předměstí/

Minimální měsíční nájemné: 2.380 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 6. 6. 2017
v 8:30 přímo na místě.

Žádosti je možné podat do 9. 6. 2017 do 12:00.
Veřejné otvírání obálek 12. 6. 2017 v 8:00, malý
sál MěÚ Trutnov.

Trutnov – Barvířská čp. 27

/objekt na st. p. 234 v kat. úz. Trutnov, městská
část Horní Předměstí/

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

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře –
kuchyň 23,05 m2, pokoj 20,55 m2, koupelna +

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města
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OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání
dne 2. 5. 2017 přijalo usnesení č. 2017-44/2,
kterým schválilo záměr prodeje nemovité věci
– pozemku označeného jako st. p. 192/4 o výměře 418 m2, jehož součástí je ve smyslu ust.
§ 506 OZ stavba č. p. 510 Benešova ulice – jiná
stavba, v rozsahu znaleckého posudku ze dne
10. 9. 2015.

Věc nemovitá: Benešova č. p. 510
v Trutnově – Poříčí (bývalý Klub ODEON)
pozemek označený jako st. p. 192/4 – zastavěná plocha a nádvoří o výměře 418 m2, včetně
všech součástí, které tvoří: budova č. p. 510
– jiná stavba, v k. ú. Poříčí u Trutnova, v části
obce Poříčí, v obci Trutnov
Úvodní cena pro jednání je 2.100.000 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. 192/4 je budova
č. p. 510. Jedná se o zděný nárožní dům v uliční zástavbě, částečně podsklepený, se sedlovou a pultovou střechou a s půdou. Dům je
netypový, původně sloužil jako kino „OKO“,
v roce 1994 byl přestavěn na „Klub ODEON“,
později „DOK“. Od 1. 8. 2006 není objekt užíván. Objekt je napojen na přípojku el. energie, veřejného 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 prodej nebude uskutečněn z důvodu na straně 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,
variabilní 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 smlouvu o smlouvě
budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT“ s heslem
„Benešova 510“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE,
pan Šmída, Slovanské nám. 165, 541 16 Trutnov. Nabídky musí být doručeny nejpozději do 28. 8. 2017 – 12:00. Nabídky lze podat
i osobně. V nabídce uveďte nabízenou kupní
cenu, způsob její úhrady a předpokládaný
způsob využití objektu. K nabídce je nutné
přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebude
kauce v požadované výši a ve stanovené lhůtě
složena, nebude brán zřetel.
Otevírání obálek s nabídkami se bude konat
dne 29. 8. 2017 v 8:00 v malém sále v suterénu
Městského úřadu Trutnov. Zájemci mohou být
přítomni.
pokračování >>

Ke schválení prodeje bude do zastupitelstva
města předložena nejvýhodnější doručená
nabídka.
Prohlídka objektu se uskuteční na požádání,
po předchozí telefonické domluvě.
O způsobu prodeje a konečném schválení
prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408
Městského úřadu Trutnov nebo na telefonu
499 803 281.
Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

Rekonstrukce
parkoviště u soudu
Upozorňujeme občany Trutnova, že z důvodu opravy povrchu dojde ke kompletnímu uzavření parkoviště u soudu ve dnech
5. – 11. 6. 2017. Prosíme tímto řidiče, aby
v uvedených dnech využili k parkování jiné
dostupné parkoviště ve městě (parkoviště
v Uffu, u pivovaru atd.).
Rekonstrukci povrchu provedou Technické
služby Trutnov. Urovnaný povrch parkoviště bude pokryt asfaltovým recyklátem
a na něj bude položena a uválcována vrstva kameniva s asfaltovým pojivem.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

ZPRÁVY Z MĚSTA
DEBRNÉ – OBEC, KTERÁ
ZMIZELA POD VODOU
V sobotu 22. dubna proběhla na území zaniklé obce Debrné u Trutnova (něm. Döberle)
terénní hra „Debrné – obec, která zmizela
pod vodou“. Akci pořádala Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s.,
zastoupená Štěpánkou Šichovou, ve spolupráci s Gymnáziem Trutnov. Celkem se do ní
zapojilo 19 současných i bývalých studentů
trutnovského gymnázia ve věku 16 – 24 let.
Hru autorsky připravil a zrealizoval učitel
trutnovského gymnázia Jiří Svoboda. Byla
navržena jako postup čtyřčlenných skupin
po schránkách (geokeškách) pomocí přístrojů
GPS. Ve schránkách účastníci nalezli informace vedoucí ke schránce následující. Informace
se vázaly k historii obce, jejímu založení, životu původních německy mluvících obyvatel,
jejich odsunu a současnému i budoucímu
využití krajiny. Správným pochopením údajů,
vypočítáním a zadáním souřadnic se účastníci
pohybovali od přístřešku na Honech, kolem
Winklerova kříže a zbytků Moserovy kaple,
přes bývalé meze a lány až do centra bývalé
obce ke hřbitovu. Cíl hry byl na lukách s rozhledem na Debrnské údolí a hřeben Rýchor.
Po skončení vlastního putování se účastníci
přesunuli pěšky do restaurace Penzion Poříčí,
kde v rámci oběda řešili závěrečný test. Všichni pak byli odměněni outdoorovými cenami.
Krásnou tečkou na závěr tohoto dne bylo
poutavé povídání paní Ursuly Ludwigové,
rodačky z Debrného, která se podělila o své
vzpomínky na život v dnes už zaniklé obci. Podle slov zúčastněných studentů se akce velice
vydařila. Stejně tak se vyjádřil i zástupce spolku rodáků z německého Würzburgu Wigbert
Baumann, který byl v Trutnově na návštěvě
a účastnil se celé akce. Na podzim je naplánována druhá návštěva Debrného s otevřenou
účastí pro mladé zájemce. Jiří Svoboda má
po svých zkušenostech s vedením obdobných
projektů na Gymnáziu Trutnov vytyčené i další trasy v zaniklých obcích Sklenářovice, Vernířovice a Suchý Důl. A tak by organizátoři rádi
pokračovali v podobných projektech, které
by přiblížily mladým lidem zaniklé německé
osídlení na Trutnovsku.
Poděkování patří všem účastníkům a organizátorům akce, Gymnáziu Trutnov za zapůjčení GPS přístrojů, dále firmě Farmers za svolení
ke vstupu na pozemky a v neposlední řadě
Shromáždění německých spolků v České republice, z. s., které projekt podpořilo finančně. Závěrem bychom chtěli poprosit pamětníky a nadšence, kteří by mohli přispět k rozšíření informací o osudech lidí z bývalých obcí,
ať se nám ozvou!
Štěpánka Šichová, Jiří Svoboda
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KASPER ocenil „Nástrojaře
roku“ a průmyslovce věnoval dar 200 tisíc korun
Dne 2. 5. 2017 se před slavnostním předáním
daru Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní
101, od společnosti KASPER KOVO, s. r. o., uskutečnilo slavnostní vyhlášení výsledků tradiční
soutěže „Nástrojař roku“. Zúčastnilo se jí 25
žáků 3. ročníku oboru Nástrojař. Čtyřdenní
soutěž se skládala z části teoretické, ve které
žáci prokazovali své znalosti v oblasti strojírenství, a praktické, při které žáci zhotovovali výrobek – hledač středů. Vítězem soutěže
se stal Pavel Vaško, druhé místo patří Petru
Hetfleišovi, na třetím místě se umístil Jiří
Matějka. Těm pan Ing. Rudolf Kasper předal
hodnotné ceny věnované jeho firmou. Gratulujeme!
Poté následovala prezentace pana Ing. Rudolfa Kaspera o společnosti, jejím výrobním
programu, možnostech uplatnění absolventů, vzdělávání zaměstnanců ve vlastní svářečské škole či plánech společnosti do budoucna.
Závěrečnou částí setkání bylo předání mimořádného finančního daru škole ve výši 200 tis.
Kč. Bude využit na pořízení digitálního odměřování rozměrů obrobku pro výuku soustružení, nákup univerzální děličky pro výuku
speciálního obrábění na frézkách a na pořízení příslušenství k CNC strojům.

Setkání mělo výbornou neformální atmosféru spojenou s diskusí o technickém vzdělávání a možnostech uplatnění ve společnosti
KASPER KOVO. Škola a společnost KASPER
KOVO, s. r. o., již více než 10 let úzce spolupracují. Společnost KASPER KOVO, s. r. o.,
umožňuje žákům školy absolvovat odborný
výcvik nebo výrobní praxi přímo ve společnosti, realizuje exkurze, prázdninové brigády,
poskytuje stipendia žákům v průběhu studia,
podporuje školu v oblasti materiální i finanční. Dlouhodobě vzájemně využívá propagaci
a popularizaci technických oborů pro získávání žáků. Společnost KASPER KOVO, s. r. o.,
v roce 2015 získala na základě nominace školy mimořádné ocenění Královéhradeckého
kraje a Krajské hospodářské komory za dlouhodobou příkladnou spolupráci školy a zaměstnavatelů v projektu „Škola firmě 2015“.
Ing. Vladislav Sauer
Foto: Miloš Šálek

RIAPS – Kontaktní
centrum informuje
o službách pro veřejnost
Kontaktní centrum primárně poskytuje
služby uživatelům návykových látek. Nedílnou součástí aktivit K centra jsou však
i služby pro širokou veřejnost. První z nich je
sběr a likvidace pohozených stříkaček. Tato
služba slouží jako ochrana veřejnosti před
potenciálně nebezpečným infekčním materiálem. Společně ve spolupráci s Městskou
policií Trutnov, Policií ČR a Technickými službami Trutnov jsme za první čtyři měsíce tohoto roku sebrali či přijali a bezpečně zlikvidovali 81 ks volně pohozených stříkaček.
Druhou významnou službou je anonymní testování na virus HIV. Testování široké
veřejnosti probíhá každý čtvrtek v době
mezi 17:00 – 18:00, a to v budově RIAPSu
na adrese Procházkova 818, Trutnov, vchod
„D“. Pokud má testovaný zájem, je možné
za poplatek (100 Kč/test) doplnit test HIV
i o testy na žloutenky typu B a C a syfilis.
Pro více informací nás lze kontaktovat
na tel. čísle 731 441 269 nebo e-mailu kcentrum@riaps.cz.

Akce Klubu vozíčkářů
v Trutnově
Začátek roku začal jako už pravidelně drobnými akcemi na faře v prostorách klubu – narozeniny Evy a Pavla, výroční schůze, setkání se zástupci skautů, kteří nám v Trutnově
v rámci setkání Obrok nabídli uskutečnění
společného programu.
První větší akcí byl výlet do Poniklé, konkrétně do sklárny Rautis, a. s., která, jak vysvětlila
průvodkyně, se jako jediná ve světě specializuje na výrobu dutých skleněných perlí a ozdob. Vidět tak lze nejen skleněné vánoční
ozdoby – betlém, stromek, anděle, hvězdy
a jiné, ale i ozdoby na Velikonoce a dále i letadla, auta, motorky a vlaky. Jelikož objekt je
bariérový, tak vozíčkáři s doprovodem zůstali v kreativní dílně a něco si vyrobili. Chodící
šli na exkurzi po sklárně a zhlédli, jak se vyrábí skleněné perličky, jak se stříbří a natírají
barvami. Všichni přítomní ocenili zručnost
zaměstnanců. A co je zajímavé, že největší
zakázky mají po celé ČR – až 70 %. Zbytek
výrobků jde do ciziny. Chtěli bychom poděkovat všem přítomným zaměstnancům za jejich
ochotu a zájem. Každý výletník si domů odvezl nějakou zakoupenou nebo vlastnoručně
vyrobenou ozdobu a někteří si už nakoupili
i dárky na Vánoce.
Během května proběhl výlet do Měděného
dolu Bohumír v Jívce u Trutnova. Po domluvě
s organizátorkou prohlídek paní K. Dufkovou
se nám věnoval průvodce pan Hanuš. Náš
člen – 90letý senior pan Prokop – si mohl zavzpomínat na více jak 30 let práce na šachtě.
Pro něj osobně byl tento výlet velmi užitečný.
Navíc měl s sebou dva příbuzné z Německa,
a tak během výletu byla slyšet němčina, angličtina i francouzština. Ale i vozíčkáři si přišli na své – alespoň nemuseli mít strach, že si
odřou čelo. Nejen že měli helmy, ale přece jen
sedíce na vozíku mají hlavu o dost níže.
Po zajímavé prohlídce byla zajednána restaurace U Bulánka v Batňovicích. Tamější obsluha byla velmi ochotná a nám všem jako vždy
zase chutnalo.
Jan Roček
ředitel Klubu vozíčkářů v Trutnově

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 Českém ráji. Tábor je určen především pro děti
ve věku od 6 do 16 let. Cena za jednoho
účastníka je 3.990 Kč. Cena zahrnuje ubytování ve 4lůžkových chatkách (13 nocí),
pravidelnou stravu 5x denně v jídelně
areálu, celodenní pitný režim, zdravotní
dohled po celou dobu konání tábora, dopravu z Trutnova do místa konání tábora
a zpět. Letošní téma celotáborové hry je
Staré pověsti české. Informace a přihlášky je možné získat v kanceláři Oblastního 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.
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Sjednocená organizace
nevidomých a slabozrakých ČR
Co se děje v naší organizaci v letošním chladném jaru? Dne 25. dubna jsme si zajeli za sluncem, květinami a motýly do Botanické zahrady v Tróji. Letos, kromě každoroční expozice
nádherných exotických motýlů, byla pro nevidomé a slabozraké návštěvníky připravena
haptická výstava na téma motýli „Zakuklete
se, prosím, aneb Co nevíte o motýlech“. Vystavených exponátů se bylo dovoleno dotýkat, přivonět k nim, některé i ochutnat (plod
moruše). Perfektně připravený zvukový průvodce nás provedl celou expozicí a my jsme se
dozvěděli vše, co je spojené s životem motýlů.
Další dvě akce naší organizace měly spíše turistický charakter. Při vycházce kolem Trutnova
a na výletě z Prkenného dolu přes chatu Ozón
do Žacléře jsme trénovali nácvik chůze s průvodcem a chůzi s bílou holí v terénu.
Chcete-li se k nám příště přidat nebo potřebujete radu, pomoc, setkáváme se každé
pondělní dopoledne v budově Úřadu práce
Trutnov, 3. mezipatro, č. dveří 707. Další informace na tel. 778 702 410 nebo na e-mailu:
trutnov-odbocka@sons.cz.
Posláním naší organizace je poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci zrakově postižených občanů do společnosti. Kromě volnočasových aktivit zprostředkováváme kontakt se společenským prostředím, pomáháme
při vyřizování běžných záležitostí i při uplatňování práv a oprávněných zájmů. Nabízíme
těžce zrakově postiženým občanům Trutnova
bezplatný doprovod (na úřad, k lékaři atd.),
tato služba je hrazená z příspěvku města Trutnov. Kromě těchto služeb provozujeme i půjčovnu kompenzačních pomůcek.
„NEŽIJTE V TEMNOTĚ SAMI A PŘIJĎTE MEZI
NÁS!“
Adriana Teplá
SONS Trutnov

Základní škola pro žáky se SPU
v Trutnově – Voletinách
zve všechny bývalé učitele, zaměstnance,
žáky a příznivce na oslavu
25. výročí založení školy, která se koná v pátek 16. června 2017 od 16:00
Program:
• Slavnostní zahájení
• Kulturní vystoupení žáků
• Volná prohlídka tříd a prostor školy
• Neformální posezení s drobným
občerstvením

Den o t ev r e nych

a tel ieRu

ČERVEN

Účetní a daňové aktuality pro
příspěvkové organizace v roce 2017
17

Těšíme se na Vaši účast!

7
BLIŽŠÍ INFORMACE NA

VZPoura
úrazům
Tento měsíc se žáci Základní školy speciální
a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, která má odloučené pracoviště v Trutnově, zúčastnili velmi zajímavého projektu Všeobecné
zdravotní pojišťovny nazvaného „VZPoura
úrazům“. Formou besedy se seznámili s problematikou úrazů, s rizikovostí určitých životních situací a poučili se, jak je možné vhodnými preventivními opatřeními omezit rizika
úrazů na minimum. Tento projekt je o to
zajímavější, že jej vedou lidé, kteří jsou sami
následkem úrazu upoutání na invalidní vozík
nebo se s následky úrazu celoživotně potýkají. Velmi děkujeme panu Pavlu Bambouskovi,
který nám svým úžasným vyprávěním pomohl
nahlédnout do života těch, kterým se vlivem
úrazu obrátil život vzhůru nohama, a ukázal,
jak lze i s tímto handicapem aktivně žít. Je
hezké, že VZP tento preventivní program nabízí jak ZŠ, tak SŠ zcela zdarma, a aktivně tak
přispívá k tomu, aby nepřibývalo dětí a mladistvých, kteří v důsledku úrazu žijí s celoživotním postižením.
Mgr. Lenka Šimůnková
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Školské zařízení pro
DVPP Královéhradeckého
kraje
pracoviště Trutnov

5. červen 2017, 8:00 - 12:30, OA Trutnov,
Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč

Výtvarné činnosti pro nejmenší děti

www.impulshk.cz

6. červen 2017, 8:00 - 12:00, OA Trutnov,
Malé náměstí 158
Poplatek: 650 Kč

V sobotu 17. června 2017 od 9:00 do 17:00
proběhne další ročník Dne otevřených ateliérů v Královéhradeckém kraji. Jedná se o regionální výtvarný projekt, který probíhá v Královéhradeckém a současně v Pardubickém
kraji. Výtvarníci zpřístupní svá tvůrčí zázemí,
představí svou tvorbu a mají možnost setkat
se s milovníky výtvarného umění, kteří ocení,
že mohou nahlédnout do tvůrčí líhně a setkat
se s autorem. Výzva platí pro všechny umělce
působící na území Královéhradeckého kraje,
účastnit se mohou amatéři i uznávaní profesionálové.

Přihlášky – stierandova@cvkhk.cz, mob.
720 516 096

SRPEN

Letní škola výtvarné výchovy

30. srpen 2017, 9:00 - 17:00
31. srpen 2017, 9:00 - 13:30
OA Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 1.700 Kč včetně materiálu
Přihlášky do 21. srpna 2017 – stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096
Ing. Stanislava Stierandová

Rupert Svině, majitel cla v Trutnově
Listopadové číslo Radničních listů roku
2016 představilo dosud neznámého majitele cla v Trutnově Ruperta Svini.
Pod tímto zvláštním jménem se skrývá Rupert, řečený Svině, jehož rodovým znamením byla divoká svině. Klíčem k jeho identifikaci se stalo právě královo darování cla.
Darovací listina zajišťující po dobu života
trvalý příjem a další výhody naznačuje,
že její příjemce musel mít v očích císaře
a krále Karla IV. velké a nezpochybnitelné
zásluhy a panovník se mu tak odvděčoval
za prokázané služby.
S rodovými znameními českých pánů, bez
jejichž služeb a pomoci se Karel IV. neobešel, se lze seznámit v erbovní síni na hradě
Laufu u Norimberka (Vladimír Růžek: Česká znaková galerie na hradě Laufu u Norimberka z roku 1361. In Sborník archivních prací 1, roč. XXXVIII, Praha 1988).
Na východní stěně tohoto reprezentativního malého sálu objevíme stříbrný štít s kráčejícím černým kancem a nápisem Onsow.
Patří starému vladyckému rodu z Onšova
(ves a tvrz, okres Pelhřimov), jehož příslušníci se psali také ze Zdislavic, z Kunemile
a z Tožice. U Karlova dvora je doložen Hereš ze Zdislavic, 22. 7. 1360 v Norimberku,
kdy je mu povoleno zřízení krčmy ve Všebořicích (více Růžek, s. 226).
Cenné služby českému králi však prokázal
za svého života také sám majitel starobylé
vsi a tvrze v Onšově Rupert z Onšova, který měl na svém štítu divokou svini ve skoku.
Jako purkrabí hradu Lanšperk byl již ve službách Karlova otce Jana Lucemburského.
O tento hrad král Jan soupeřil s opatem
litomyšlského kláštera. Hradu se zmocnil
14. června 1336 a následně ze dne 23. srpna
téhož roku pochází listina, v níž je jmenován

Rupert z Onšova, purkrabí na Lanšperku (Regesta IV., s. 128-129; René Klimeš: Lanšperští
hejtmani a purkrabí II, In Sborové listy, Příležitostník Sboru pro záchranu hradu Lanšperka číslo 3. červenec 1997). Podle zápisu
v listině se Jindřich, opat litomyšlského kláštera, a Jindřich, převor tohoto kláštera, zavazují zaplatit Rupertovi dluh 40 kop grošů
českých. O tři roky později, 8. října 1339, je
Rupert z Onšova jako purkrabí olomouckého hradu již ve službách samotného markraběte Karla, kterému dosvědčuje osvobození
kláštera sv. Jakuba v Olomouci od plateb
a kontribucí (Regesta IV., s. 288). Jako purkrabí olomouckého hradu je v souvislosti
s markrabětem Karlem uváděn následně
i 7. července 1340 (Regesta IV., s. 316).
Jak vidno, Karel na Rupertovy věrné služby
nezapomněl a jako český král jej po letech
náležitě odměnil.
Dokončení příště.
Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Erb vladyků z Onšova na hradě Lauf
Foto: Ladislav Křivský

Objektivem dětí

Úspěchy na tanečních soutěžích
Období tohoto školního roku je téměř
u konce a sezóna tanečních soutěží vrcholí.
Členové zájmových útvarů spolu se svými
vedoucími a trenérkami mají za sebou mnoho hodin pilné a poctivé práce. Ta se odráží
i v úspěších, kterých se podařilo jednotlivým
tanečním týmům i jednotlivcům dosáhnout
na soutěžích. O víkendu 8. a 9. dubna 2017
pořádal DDM Jednička ve Dvoře Králové nad Labem nepostupovou přehlídku
tanečních kolektivů s názvem Dvorská
jednička. Zde naše mažoretky Sarra l a II
obsadily dvě druhá místa. Adéla Filippiová získala za sólo 3. místo a Adéla Filippiová s Terezou Sekyrovou 3. místo (duo).
22. ročníku taneční soutěže O rychnovský
pohárek, kterou pořádá DDM Déčko, se
účastnilo 150 choreografií a stovky malých
tanečníků. Z Trutnova dorazilo osm souborů
a ve dnech 8. a 9. dubna 2017 vybojovaly
tato místa: TS Angeles starší 1. místo, TS
Angeles mladší 3. místo, mažoretky Sarra
I 2. místo a Sarra II 2. místo. Rodeo II získalo 2. místo a Naila se umístila na 3. místě.
DDM Stonožka v Novém Městě nad Metují
uvedla 22. dubna 2017 již po šestnácté soutěž s názvem Raz, dva, tři, na které skupina
Ice Dancers vytančila 2. místo. Na finále MČR

v mažoretkovém sportu 29. a 30. dubna 2017
se vypravila děvčata ze Sarra II až do Opavy. Na této soutěži jsme sice nedosáhli
na medailové pozice, přesto svým výkonem
v tak obrovské konkurenci dívky vzorně
reprezentovaly SVČ. Ve Znojmě proběhlo
5. – 7. května 2017 Mistrovství ČR v country
tancích a cloggingu. Na této velké soutěži
nás reprezentovala taneční skupina Rodeo, která měla zastoupení ve všech kategoriích. Skupině se nepodařilo dosáhnout
na medailové pozice, ale 7. místo v rámci
republiky je chvályhodný výsledek. Mezi
největší úspěch ale patří 4. místo pro Denisu Zenglerovou v kategorii a capella
a 4. místo pro Ivanu Jarošovou v kategorii
free style. Czech Dance Masters je sportovně-umělecká série soutěží v tanečních
skupinových stylech a kategoriích oslovující děti, teenagery i dospělou generaci
tanečníků. Na postupovém kole v Chomutově 7. května 2017 získala v kategorii Art
show taneční skupina Angeles s choreografií Loutky 3. místo a postup do finálového kola v Praze. Všem zúčastněným moc
gratulujeme, dík patří samozřejmě také
trenérkám za jejich obětavou a časově náročnou práci.

Oba programy využily reprezentativní
prostory SCT UFFO k předvedení výsledků celoroční práce v zájmových útvarech.
Ve čtvrtek 11. 5. účinkovaly děti, které
navštěvují hudební kroužky na SVČ Trutnov, a to Klávesové nástroje, Píšťalka,
Kytary. S nimi se na pódiu střídal dramatický kroužek Dividlo. Představení tvořilo
pásmo instrumentálních skladeb a písniček propojených divadelními scénkami
a společné téma představení „O rodičích
a dětech“ jednotlivá vystoupení krásně
propojilo. Na přípravě vystoupení krouž-

ky v průběhu roku spolupracovaly, a tak
vznikla řada zvukově rozmanitých výstupů. Největším hudební tělesem s šestapadesáti muzikanty byl bezesporu kytarový
soubor. Taneční oddělení prezentovalo svá
vystoupení v pondělí 15. 5. Pestré paletě
zastoupených stylů dominovaly počtem
dětských tanečníků a tanečnic show dance (TS Angeles), mažoretkový sport (Sarra,
Mama Team) a clogging (Rodeo, Klobouček). Dále se představil Street dance (Uprockers a Ice Dancers) a nejmenší tanečníci
v Předškoláčku. Poetické názvy choreo-

Již třetím rokem působí na SVČ Trutnov
kroužek Výtvarná fotografie, který rozvíjí
cit, tvořivost a zájem o umění v oblasti fotografie. Členy kroužku jsou děti od dvanácti
let, které se učí vidět krajinu, portrét, architekturu jako objektiv fotoaparátu. Účastníci získávají základní znalosti o své technice
a učí se zachytit obraz podle kompozičních
pravidel. V prostorách galerie Domu tisku
v Trutnově probíhá výstava prací mladých
fotografů. Vernisáží ve středu 24. května
2017 začala a potrvá do 24. srpna 2017. Vřele Vás zveme, přijďte si prohlédnout snímky,
které vznikly v uplynulém školním roce.

Přehlídky SVČ

grafií (Vítr, Trolové, Harley, Superhrdina,
Dobro a zlo, Mravenci, Orient pop nebo
Mafie) dávají tušit, že o jednotné téma
nešlo, o to více však diváky pobavila pestrost námětů. Abychom nabídli dostatečnou diváckou kapacitu, proběhla Taneční
přehlídka ve dvou samostatných představeních. V rámci příhraniční spolupráce
se do programu zařadily ještě tanečnice
z polské Świdnice. Touto cestou bychom
rádi poděkovali všem externím pracovníkům, kteří děti na přehlídky připravovali,
pracovníkům SCT UFFO za příkladnou spolupráci a také divákům za příjemnou atmosféru obou akcí.

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
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Africký tanec
a bubnování
STUDIO, z. s., ve spolupráci se Základní
uměleckou školou v Trutnově Vás srdečně zve na lekce afrického tance a bubnování, které vedou zkušení lektoři Akassa
a Katka Badjie. Tančit může každý, bez
ohledu na předchozí taneční zkušenosti.
Intenzitu tance si určuje každý sám podle
svých možností. Tančí se naboso. S sebou
si vezměte pohodlné oblečení, pití a popř.
tričko navíc.
Africký tanec byl ve své původní podobě
neodmyslitelnou součástí všech významných událostí v životě afrického lidu.
Dnes je vnímán jako cesta k přirozenému
pohybovému projevu. Jde o tanec živelný
a zemitý, který poskytuje prostor pro hru
i opravdovost. Africký tanec Vám zprostředkuje jedinečný zážitek vnímání sebe
sama a sebe navzájem.
Čtvrtek 8. 6. 2017
19:00 – 20:00 africký tanec pro širokou veřejnost – taneční sál ZUŠ Trutnov
ve Školní ulici 151, lekce: 100 Kč
Pátek 9. 6. 2017
10:00 – 10:45 afrotanečky a bubnování pro
nejmenší (rodiče s dětmi) – Mateřské centrum Karolínka, Školní ulice 13, lekce: 40 Kč
18:30 – 20:00 africký tanec a bubnování – taneční sál ZUŠ ve Školní ulici 151, lekce: 150 Kč
Přihlášky a informace na: michalickova.
jana@seznam.cz (uveďte své jméno a lekci, o kterou máte zájem)

POHLEDY DO MINULOSTI
Trutnov v 19. století
Velká oslava památného 100. výročí udělení práv a výsad střeleckému oddílu proběhla v Trutnově 3. srpna 1838. Už od rána
zaznívaly městem výstřely z hmoždířů a vyhrávala kapela. V 9 hodin proběhla na náměstí přehlídka střeleckého útvaru. Odtud
se odebrali účastníci slavnosti do kostela
ke slavnostní mši svaté. V poledne se konala v hostinci U Bílého koně hostina pro více
než sto pozvaných hostů z městské honorace a střelců, dále ještě i pro 14 nejstarších občanů města. Po ní odtáhl v celé parádě střelecký útvar na střelnici k soutěžím
a rozdělování cen. Až po osmi dnech oslavy
v Trutnově končily. Po návratu do slavnostně osvětleného města byla celá akce uzavřena velkým bálem městské honorace.
Když byly v tomto roce provedeny podle
úředního nařízení některé menší změny
na uniformách i u útvaru trutnovských ostrostřelců, vyzval je Krajský úřad v Hradci Králové k tomu, aby předložili udělená
privilegia nebo jejich opis nebo souhlasné
vyjádření trutnovského magistrátu. Střelecká kompanie má své výsady a práva v opise z 16. 2. 1736 vydané Alžbětou Kristinou
a potvrzená i císaři Františkem I. (1826)
a Ferdinandem I. (1836).
Trutnovský ostrostřelecký sbor v této době
sestával ze 73 uniformovaných střelců. Byli
to jeden hejtman, jeden poručík a dva podporučíci, jeden praporčík, dále dva vrchní
myslivci a osm nižších, 58 prostých vojáků

a 36 čestných střelců. Střelecký útvar vlastnil korouhev s císařským orlem, kterou mu
věnovala císařovna Marie Terezie v roce
1757 za prokázanou vojenskou službu
a velkou statečnost v bitvě u Kolína.
Trutnovští střelci po celou dobu svého trvání zajišťovali ve městě veřejný pořádek
a v době vojenského nebezpečí pomáhali
i armádě. Dále zajišťovali průchody vojsk
městem, starali se o zajištění vojáků při jejich stravování a ubytování, bránili výstřednostem, starali se o bezpečnost měšťanů.
V roce 1800, kdy z trutnovského městského
vězení uteklo 11 kriminálních zločinců, je
pomohli pochytat. Střelci zasahovali i při
požárech města a vykonávali i hlídkovou
činnost. A to vždy dobrovolně. Trutnovští
střelci se významně angažovali i při průjezdech tehdejších významných osobností
městem a při jejich pobytu v Trutnově. Byli
to například v roce 1822 arcikníže Franc Karel, v roce 1833 car Mikuláš I. z Ruska, v roce
1835 arcikníže Johan, v roce 1836 francouzský princ z Orleánsu a Memors, v roce 1836
při přivítání císaře Ferdinanda I., když cestoval ke korunovaci do Prahy.
Činnost trutnovských ostrostřelců a jejich
práva potvrdili 15. ledna 1839 i trutnovský
hejtman Johan Payer, nadporučík Petr Böh
a poručík Franc Futter.
Antonín Just

SPORT
Velký úspěch florbalového dorostu
– postup do 1. ligy
Vydařenou sezónu 2016/2017 korunovali
dorostenci FBC Trutnov (DTJ) postupem
do celostátní soutěže.
Druhá liga dorostenců byla v našem regionu i v uplynulé sezóně rozdělena do dvou
skupin – pardubické a královéhradecké.
Právě tu ovládli naši dorostenci, když za sebou nechali o sedm bodů tým Orel Rtyně
v Podkrkonoší. Obě družstva si tak vydobyla možnost utkat se v sobotu 29. dubna
2017 v baráži o postup do nejvyšší soutěže
se dvěma nejúspěšnějšími celky pardubické skupiny, kterými se stali FBC Peaksport
Litomyšl a SK Spartak Slatiňany.
Baráž se odehrála v Litomyšli, kde naši
borci nastoupili nejprve k semifinálovému klání proti slatiňanským. V napínavém
a s velkým nasazením hraném utkání zvítězili trutnovští po třetinách 2:1, 3:2 a 1:2
celkovým skóre 6:5 a mohli v klidu čekat
na posledního soupeře sezóny. Chvíli to vypadalo, že se v závěrečném utkání potkají první dva týmy z královéhradecké části
soutěže, Orel Rtyně vedl po 1. třetině již
6:1. Litomyšl pak ovšem ukázala, proč se
stala vítězem pardubické skupiny a po obratu ve druhé a třetí části hry zvítězila 9:7.

Ve finále se zaslouženě potkaly dva nejlepší celky základní části. Trutnovští borci začali výborně, když šli hned v první minutě
do vedení 1:0, do konce třetiny však dvakrát inkasovali, a odpočívat tak šli za stavu
1:2 pro Litomyšl. Ve druhé třetině zklidnili
naši kluci hru, více podrželi míček na hokejkách a čtyřmi vstřelenými góly otočili
stav utkání na 5:2. V závěrečné části hry
se jim i přes několik šancí již skórovat nepodařilo a soupeř v dramatické koncovce
snížil až na konečných 5:4. Postup do první ligy si zaslouženě vybojovali florbalisté
z Trutnova.
Velká gratulace a poděkování za výkony
v celé sezóně patří všem hráčům a trenéru
Petru Hepnarovi.
Brankáři: Jan Charouz a Tomáš Meduna.
Hráči: Pavel Bartoš, Petr Bartoš, Vojtěch
Jansa, Hynek Jonáš, Adam Kaprál, Štěpán
Matějů, Martin Mečíř, Matyas Sebastian
Pacan, Jakub Strnad, Matěj Strnad, Ondřej
Šanda, Ondřej Ševčík, Adam Tilgner, Adam
Vlček.
Michal Strnad
FBC Trutnov

MUAY-THAI
Jakub Klauda přivezl z MS stříbrnou medaili

Od 3. do 12. 5. 2017 se v běloruském Minsku konalo MS - IFMA World Muaythai Championships
2017. Výprava české reprezentace byla posílena
i o Jakuba Klaudu z HIGHLANDERS SPARTAK
TRUTNOV, který se může pyšnit titulem z ME
z roku 2016 ve váze -86 kg. Nyní ovšem nastoupil ve váhové kategorii -91 kg. V prvním zápase
pokračování >>
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se náš reprezentant utkal s ruským bohatýrem
Evgeny Nikitinem. Zápas se sice dostal do třetího kola, ale to se nedokončilo, neboť Nikitin byl
3x počítán. Ve druhém zápase se Jakub postavil
reprezentantovi z Íránu Sina Karimianovi, který
měl v prvním kole volný los. Zápas byl ve druhém kole po druhém počítání ukončen ve prospěch Jakuba. Jakub se dostal do finále MS, kde
ho čekal jeden z nejtěžších soupeřů a světová
extratřída běloruský reprezentant Dzianis Hancharonak. Nervozita a snad i trochu respekt byla
znát především v prvním kole. V druhém kole
Jakub nastoupil jako lev a rozhodně neměl ze
svého soupeře žádný respekt. Hancharonak
předvedl několik výborných přehozů a opět
tvrdé low kicky. Třetí kolo bylo velmi vyrovnané
a i Bělorus byl překvapen, co všechno Jakub vydrží a jakým způsobem je schopen vracet údery.
Dle rozhodčích všechna kola náš reprezentant
těsně prohrál, a tak výsledek 27:30 a prohra
ve finále MS není žádnou ostudou, ale velkou
zkušeností. Velký úspěch nejen pro náš mateřský
svaz C.M.T.A., ale i pro město Trutnov.

Marvan na ENFUSION LIVE ostudu neudělal
6. 5. 2017 se v Žilině na zimním stadionu konala
jedna z největších akcí v K-1 s podtitulem ENFUSION LIVE. Náš komplexní bojovník Ondřej
Marvan se po delší době postavil do ringu, a to
rovnou proti domácímu bojovníkovi z Diamond
Gym Žilina Michalu Helbichovi ve váhové kategorii -76 kg dle pravidel ENFUSION K-1 na 3x3
minuty. Bohužel v tomto velmi vyrovnaném zápase prohrál, ale předvedl moc pěkný a vyrovnaný výkon, za který se rozhodně nemusí stydět.

GYMNASTIKA
ŘÍČANY TEAMGYM CUP 22. 4. 2017
Dvě družstva nejmladších gymnastek a gymnastů trutnovského Spartaku vyrazila v sobotu
ráno na své první teamgymové závody. Jako první si zazávodilo a porovnalo síly s celkem 11 týmy
družstvo nejmladších děvčat do 7 let. V krásné
hale Fialka se jim velice dařilo a 1. ročník tohoto
závodu děvčata zvládla na výbornou. Domů si
odvezly stříbrný pohár, medaile a drobné ceny.
Jen o rok starším závodnicím a závodníkům se
nedařilo tak čistě zacvičit, a tak jejich výkon stačil
jen na čtvrtou příčku.

a tak se mohl celý realizační tým spolu s děvčaty
a fanoušky radovat ze zlata.

SILOVÝ TROJBOJ
1. místo na největším MČR všech dob
Obrovským úspěchem skončilo vystoupení závodníků Spartak Powerlifting Trutnov na Mistrovství České a Slovenské republiky v silovém
trojboji. Mistrovství probíhalo ve dnech 7. – 9. 4.
2017 v Příbrami pod hlavičkou FČST a pořádajících oddílů Power Team Suda a Xxtreme Praha.
Do soutěže nastoupilo celkem 265 závodníků
z 59 klubů z Čech i Slovenska. Jednalo se o nejpočetněji obsazené mistrovství v ČR a zřejmě
i v celé Evropě. A i na takto velikém mistrovství
Trutnováci zabojovali a nakonec si odvezli 1. místo v pořadí všech 59 zúčastněných družstev. Ani
v jednotlivcích se závodníci Spartaku neztratili.
Vybojovali celkem 9 zlatých a 3 stříbrné medaile.
O kvalitě soutěže svědčí i to, že během 3 dnů
bylo vytvořeno množství nejen národních, ale
i evropských a světových rekordů. Za Powerlifting Trutnov závodilo 22 závodníků a nejúspěšnější, kteří se zasloužili o prvenství v pořadí oddílů, jsou: Kračmar Emil 1. místo junioři 82,5 kg
- raw dřep 231 kg, benchpress 140 kg, mrtvý tah
261 kg. Neužil Jaroslav 1. místo dorost 56 kg raw dřep 140 kg, benchpress 82,5 kg, mrtvý tah
155 kg. Drtina Pavel 1. místo muži 90 kg - equip
dřep 235 kg, benchpress 205 kg, mrtvý tah 250 kg.
Valentík Eduard 1. místo muži 125 kg - raw dřep
270 kg, benchpress 175 kg, mrtvý tah 290 kg.
Čtvrtníčková Iveta 1. místo ženy 56 kg - raw dřep
95 kg, benchpress 75 kg, mrtvý tah 135 kg. Kaňák
Filip muži 1. místo 67,5 kg - eguip dřep 165 kg,
benchpress 100 kg, mrtvý tah 182,2 kg.
Tento závod byl i nominačním závodem na mistrovství Evropy v Polsku a mistrovství světa, které
proběhne v půlce září na domácí půdě Trutnova
a pořadatelem bude domácí tým Spartak Powerlifting Trutnov.

BASEBALL
Historicky první zápas nevyšel

Gymnastky Junior III. přivezly zlato z Mistrovství České republiky v TeamGymu
Ve dnech 6. – 7. 5. 2017 proběhlo v pražské
Sparta Aréně Podvinný mlýn Mistrovství ČR
v soutěži TeamGym, které je tradičně součástí
mezinárodního International CUP for Clubs TeamGym. Během dvou dnů se ve třech disciplínách
(pohybová skladba, skoky z trampolíny a akrobacie na pružném pásu) představilo celkem 51
družstev z 18 českých a 5 zahraničních oddílů.
V sobotu se představily dívky Junior I. (do 11
let) a sedmička statečných, která dokázala vybojovat úžasnou bronzovou medaili. Nedělní
závod odstartovala soutěž Junior II. (11 – 16 let).
Družstvo z Trutnova se však nevyvarovalo chyb
na trampolíně a tumblingu a celkově to stačilo
na šestou příčku z jedenácti týmů. O největší
sportovní zážitek se v neděli postaralo nejzkušenější družstvo Trutnova Junior III. (nad 16 let)
– Svobodová, Slavková, Krejčová, Krejčí E., Krejčí
V., Bachtíková a Bydžovská. Zdravotní problémy
nedovolily nastoupit do závodu Veronice Krejčí,
a tak byli trenéři nuceni na poslední chvíli pozměnit kompozici a obtížnost jednotlivých sérií.
Po dobře odcvičených řadách salt na tumblu přišla pódiová skladba, jež byla tradičně ohodnocena nejvyšší známkou, a vše nasvědčovalo tomu,
že si trutnovský tým kráčí pro titul. Trampolína
včetně dvojného salta Terezy Svobodové a Tsukuhary Elišky Slavkové se vydařila na výbornou,

V sobotu 15. 4. se v Mladých Bukách odehrál historicky první zápas baseballového oddílu Spartak Trutnov. Hráči Spartaku se utkali proti tamním Sparks o postup do 3. kola v soutěži o Český
baseballový pohár mužů 2017. I když Spartak
dostal „nakládačku“ 10:0, splnil zápas všechna
očekávání a všichni si to užili. Nešlo nám vůbec
o výsledek, ale o poděkování velkému učiteli,
trenérovi, fotografovi, sportovnímu nadšenci
a organizátorovi a hlavně nestorovi českého
baseballu Mgr. Stanislavu Ondráčkovi, kterému
byl zápas věnován jako poděkování za jeho celoživotní přínos pálkovacím hrám v Krkonoších
a k jeho nedávným 85. narozeninám. Dále se podařilo oběma týmům vytáhnout baseballové legendy z každodenního stereotypu a ty se odvděčily širokými úsměvy na svých tvářích. Soupisky
obou týmů obsahovaly zvučná jména, která se
objevovala před 16 lety v místním extraligovém
týmu SB Rýchory, a vypadaly skoro jako před zápasem prvního kola play-off extraligy.

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
www.lokotrutnov.cz

CYKLISTIKA
TĚLOVÝCHOVNÁ
JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
Mistrovské medaile pro cyklisty Apache
LOKO Trutnov
8. 5. se jel v Krkonoších cyklistický závod ze seriálu Vrchařská liga 2017. Letos je to již 20. ročník
tohoto seriálu a zároveň to bylo Mistrovství Královéhradeckého a Pardubického kraje. Cíl závodu na Benecku byl ve výšce 1000 m n. m. Závodníkům LOKO Trutnov se v tomto závodě dařilo,
v kategorii Open a v mistrovském závodě získali
celkem 17 medailových umístění. V mistrovství
SC KHK získali medailová umístění tito naši závodníci: Kryštof Kábrt – mladší žák, 2. místo,
Kamila Tejchmanová – kadetka, 3. místo, Martin
Lelek – kadet, 1. místo, Martin–– Tichý – junior,
2. místo, Josef Mojžíš – junior, 3. místo, Petr Karajanis – muži C, 1. místo, Jirka Voňka – muži E,
1. místo, Šlechťa Žalský – muži E, 3. místo.
V Open závodě, který je zároveň zařazen do Poháru mládež SCKHK, se na medailových pozicích
umístili: Jirka Voňka – muži E, 1. místo, Šlechťa
Žalský – muži E, 3. místo, Petr Holub – muži D,
1. místo, Petr Javůrek – muži C, 1. místo, Petr
Adámek – muži A, 1. místo, Martin Lelek – kadeti, 1. místo, Kamila Tejchmanová – kadetky,
3. místo, Martin Tichý – junioři, 3. místo, Kryštof
Kábrt – žáci ml., 2. místo.

JUDO
Judisté Lokomotivy Trutnov absolvovali
o víkendu 12. – 14. 5. 2017 hned tři turnaje
Páté místo na Přeboru republiky. V sobotu
odjeli starší žáci Jan Lisý, Radek Gottwald,
Šimon Brezáni, Matěj Krčmář, Vojtěch Vach
a Michal Imerlišvili na PČR družstev starších
žáků do Turnova. Tentokrát reprezentovali Nový Bydžov, za který hostovali. Zájem
o naše kluky projevili i kolegové z Jablonce
nad Nisou a České Třebové. Nakonec jsme
se rozhodli pro družstvo z našeho kraje.
Kluci podali solidní výkon, když vybojovali
páté místo z dvanácti.
V neděli se v Turnově konalo druhé kolo
Samurajské katany. Opět za účasti Lokomotivy Trutnov. Tentokrát ve vlastních
barvách reprezentovali Richard Bureš, Petr
Čížek, Lukáš Veselý, Tobiáš a Ondřej Adamcovi, Ethan Brar a Patrik Malý.
V neděli se bojovalo i v Praze – USK cup.
Na tatami, kde trénuje i Lukáš Krpálek, bojovali Trutnováci David Šopinec, Matěj Krčmář a Michal Imerlišvili. Medaili z Folimanky přivezl Šopinec. Zaváhal pouze jednou
a vybojoval bronz!

PLAVÁNÍ
Plavkyně zkompletovaly v lize nečekaný
„bramborový“ hattrick
S vědomím, že medaile bude letos viset
hodně vysoko, odjížděly trutnovské plavkyně na své dvanácté ligové finále v řadě.
V sestavě se kloubila zkušenost s mládím.
pokračování >>
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Zatímco nejstarší členky Aneta Pechancová a Martina Elhenická pamatují všechna
finále, nejmladší závodnice celého startovního pole Helena Blahová teprve sbírá
zkušenosti s dospěláckým plaváním. Tuto
trojici pak doplnily dorostenky Klára Šimánová, Kateřina Holubová, Dominika
Brádlová a Karolína Šolínová. Od samého
začátku soutěže Trutnovačky útočily ze
zadních pozic, ale před koncem prvního
dne pokukovaly po medaili. „I když jsme
si myslely, že medaile je jen utopie, trenéři nás pořád hecovali, že stát se může cokoliv, a nechybělo mnoho a měli by pravdu, bedna nebyla daleko,“ uvedla Aneta
Pechancová. Pořadí MČR družstev žen:
1. Bohemians Praha 394 bodů, 2. Plzeň 381,
3. Pardubice 310, 4. Trutnov 290, 5. Ostrava 289, 6. Kometa Brno 279, 7. Jihlava 201,
8. Kladno 140. Více na www.lokotrutnov.
cz/oddily/plavani

STOLNÍ TENIS

CYKLISTICKÁ ČASOVKA DO VRCHU

5. ročník oddílového turnaje ve stolním tenisu
Rekordní počet 14 účastníků se sešel na
5. ročníku oddílového turnaje, který uspořádal oddíl stolního tenisu TJ Lokomotiva
Trutnov pro své členy v sobotu 22. 4. 2017.
Hráči byli rozlosováni do tří skupin, ve kterých se utkali systémem každý s každým
na tři vítězné sety. Do finálové skupiny se
probojovali vždy dva nejlepší z každé skupiny a další dva hráči s nejlepším bodovým
ziskem. Na ostatní hráče čekaly boje o celkové umístění a cenu útěchy. Vyrovnanost
hráčů finálové skupiny dokazuje nejen celá
řada pětisetových utkání, ale i skutečnost,
že o celkovém vítězi rozhodl až rozdíl dvou
míčků v pátém setu. Celkovým vítězem
a novým držitelem poháru se stal Tomáš Jiránek před Zdeňkem Čurdou a Rudou Mlynářem. Za Bohuslavem Dědkem se umístily
ženy Lenka Kalášková a Alena Landsmannová, před osmou v pořadí Klárou Prokopcovou se umístil Vašek Doubek. Vítězem
ceny útěchy se stal Ivoš Landsmann a i pro
poslední v pořadí, Věru Hofmanovou, byla
připravena zajímavá cena.

VYHLÁŠENÍ NEJLEPŠÍCH SPORTOVCŮ
LOKOMOTIVY ZA ROK 2016
V devíti kategoriích ocenila největší městská sportovní organizace Tělovýchovná jednota Lokomotiva Trutnov své nejlepší členy
za výkony a odvedenou práci v roce 2016.
Slavnostní vyhlášení se konalo 4. května
ve společenském centru UFFO.
Nejlepší sportovci Lokomotivy za rok 2016
mláďata do 10 let
Anna Kračmarová (cyklistika), Vanda Stejskalová (plavání), Terezie Bischofová (plavání)
mládež 11 – 15 let
Pavel Nevečeřal (box), Šimon Brezáni
(judo), Jakub Pásler (plavání), Veronika
Hůlková (plavání), Helena Blahová (plavání), Matouš Beier (kanoistika)
dorost 16 – 18 let
Lada Pejchalová (atletika), Matěj Červený
(atletika), Daniel Koblížek (kanoistika), Jan
Koula (lyžování), Klára Šimánová (plavání)
dospělí 19 – 40 let
Martina Elhenická (plavání), Jakub Synek
(box), Rudolf Bradler (judo), Andrea Vacková (basketbal)
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masters – sportovci nad 40 let
Jiří Herda (ricochet), Pavel Bedlivý (ricochet)
sportovní kolektiv do 15 let
kanoistika – deblkanoe (Alva Beier a Matouš Beier), plavání – štafeta žaček (Helena Blahová, Veronika Hůlková, Eliška
Šutriepková a Radka Stoklasová), atletika
– družstvo starších žáků (Jiří Křivský, Marek
Macourek, Robert Hurdálek, Jakub Žačok,
Matouš Droščák, Drahomír Ježek, Petr Šantroch, Šimon Drašar, Matyáš Nývlt a Jakub
Lád)
sportovní kolektiv dorost + dospělí
plavání – štafeta žen (Martina Elhenická,
Kateřina Holubová, Klára Šimánová, Dominika Brádlová)
trenér, cvičitel a funkcionář
Lenka Kalášková (stolní tenis)
zvláštní cena
František Pilař (judo), Jaroslav Mošna (plavání), Jaroslava Davidová (lyžování), Šlechtislav Žalský (cyklistika)

|
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Již 21. ročník cyklistických závodů pod názvem Velká cena Trutnova v silniční cyklistice – časovce do vrchu uspořádala Střední
průmyslová škola pro žáky středních a základních škol. Záštitu nad touto akcí převzal Královéhradecký kraj.

KASPER – SWIX TEAM POŘÁDÁ V LÉTĚ DVA SPORTOVNĚ
VŠESTRANNÉ KEMPY
Dva sportovní kempy plné soutěží, her a sportovních aktivit čekají na děti a mládež v Trutnově. Kasper Trutnovské kempy proběhnou
v červenci v termínech 16. – 22. 7. a 23. – 29. 7.
První turnus je pro děti roč. narození 2002 –
2007 a druhý turnus pro děti roč. narození
2006 – 2011 a na výběr je buď forma s ubytováním, nebo příměstská. Kempy jsou zaměřeny na všeobecnou přípravu formou soutěží
a her. Děti si tak vyzkouší různé sporty od atletické přípravy, přes horské kolo, plavání, kolečkové brusle/lyže, sportovní hry, orientační
běh až po gymnastiku nebo aerobik. Sportovní zázemí nám stejně jako v předchozích
letech poskytne ZŠ Komenského a k dalším
aktivitám využijeme zejména „Paradráhu“.
K 5. ročníku kempů se snažíme připravit program, který si užije opravdu každý nehledě
na výkonnost a sportovní dovednosti. Snažíme se jít cestou Sokola v novodobém kabátu.
Mimo sportovní aktivity se děti mohou těšit
na výlet na bobovou dráhu Berta v Mladých
Bukách či městské koupaliště. Trenérský kolektiv je opět vyvážen všemi směry a nyní
nás čeká pouze doladit návštěvy v podobě
úspěšných závodníků. Přihlášky můžete vyplňovat zde: http://www.jopocoaching.com/
kaspertrutnovskykemp/
Kasper – Swix Team zároveň rozšiřuje svoji
členskou základnu. Máte-li zájem dozvědět se o činnosti trutnovského týmu, který
objíždí nejen dálkové závody na běžeckých
lyžích, navštivte: http://www.kasperswixteam.cz/clenstvi/ a dozvíte se více.
Jakub Opočenský

DRUHÝ ROČNÍK
VELKÉ CENY
V AQUATLONU
SE VYDAŘIL NA JEDNIČKU

Závodilo se 5. 5. 2017 opět na trati v Horním
Starém Městě se startem v ul. K Pěti bukům
a cílem Za Zámeckým vrchem, což představuje 2,4 km jízdy po asfaltové cestě s množstvím zatáček a náročným stoupáním. Protože v posledních dnech před závody vládlo sychravé a deštivé počasí a i předpověď
na tento den byla nepříznivá, byl letošní
ročník poznamenán menší účastí. Nakonec
se dostavilo jen 38 cyklistů ze 6 škol. I tak ale
byly k vidění kvalitní výkony a došlo i k vytvoření nového traťového rekordu Šimonem
Vaníčkem ze SPŠ Trutnov, který časem 6 minut a 15 vteřin překonal svůj bývalý rekord
o 15 vteřin. Proti loňskému roku výrazně
zlepšily své výkony i Andrea Langová ze ZŠ
R. Frimla a Jana Leblochová ze ZŠ Komenského, a to přibližně o jednu minutu. Gratulujeme nejen vítězům, ale všem zúčastněným
za předvedené výkony. V cíli bylo pro všechny účastníky připraveno malé občerstvení
a pěkné ceny, které byly pořízeny z dotace
Královéhradeckého kraje a hlavních sponzorů, jimiž jsou Zdeněk Křížek – prodejna
jízdních kol Trutnov a Opočenský – Vella
Trutnov. Některé ceny též věnovalo město
Trutnov a Prolog bikeshop Trutnov. Děkujeme. Poděkování si též zaslouží trutnovské
Technické služby za pomoc s přípravou trati a také všichni pořadatelé, kteří přispěli
ke zdárnému průběhu soutěže.

Dne 4. 5. 2017 přijela do Trutnova soutěžit
rovná stovka žáků základních a středních
škol o tituly krajských přeborníků v aquatlonu a o nominaci na Finále poháru AŠSK ČR
v aquatlonu. Tento významný sportovní podnik se konal z pověření KR AŠSK ČR a ve spolupráci s ČTA. Velkou cenu pořádali pedagogové ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.
Aquatlon je sport, který kombinuje plavání
a běh. Obě dvě disciplíny patří mezi základní
pohybové dovednosti, které je vhodné u dětí
rozvíjet a upevňovat. Díky skutečnosti, že je
aquatlon finančně nenáročný, se mohou tomuto sportu věnovat opravdu všichni. Plavecká část se konala v krytém plaveckém bazénu
a běh na atletickém stadionu. Za historický
mezník lze bezesporu považovat start prvního tělesně hendikepovaného závodníka,
který startoval v kategorii TRI 2. Do soutěže
se sčítaly výkony z plavecké a běžecké části.
Tento fakt zajistil napínavý boj po celou dobu
závodu. Kompletní výsledky a fotogalerie
na www.zskptjarose.cz.
Akci podpořil: Královéhradecký kraj v rámci „Podpory regionálních soutěží pro děti
a mládež v Královéhradeckém kraji“, firmy
CASIA, spol. s r. o., KARA Trutnov, a. s., ČTA,
AŠSK ČR, město Trutnov a V Sport Trutnov.

Za SPŠ Trutnov
K. Čichovský

Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ředitel soutěže

NORDIC WALKING

je chůze s hůlkami, která zaměstná až 90 %
svalů těla.

KLUB JÓGA TRUTNOV NABÍZÍ
VŠEM NOVÝM ZÁJEMCŮM
O KLASICKOU JÓGU

Je určen pro každého nezávisle na věku, pohlaví a kondici, kdo chce nenásilnou formou
změnit své zvyklosti ve prospěch zdraví. Kurz
má 10 lekcí (1 hod. dvakrát týdně, 4 – 6 lidí ve
skupině). Každá lekce je přizpůsobena účastníkům kurzu tak, aby procvičili celé tělo, zvládli
techniku chůze a osvojili si desatero zdravého
životního stylu.
Sraz: Trutnov dle dohody
Vybavení: hole NW, nízká sportovní obuv, pohodlné oblečení a pití
Cena včetně půjčení holí: 1.000 Kč
Kontakty: Ing. Zdeňka Matyášová (je nutné volat předem), tel. 728 384 184
Dále nabízím: Kurz pro začátečníky, Kurz pro
ženy 50+, Kurz pro seniory, Kurz kondiční chůze

přípravný kurz pro začátečníky ve čtyřech
1,5hodinových lekcích. Kurz odstartuje v pondělí 5. 6. v 16:00 v našem klubu na Polské ul. 91,
ve druhém poschodí ve studiu 1.
Seznámení se základy osmidílné Patandžaliho
jógové stezky povede lektorka Dáša Bečvářová
a nabídne Vám přípravu pro Vaše bezproblémové zařazení mezi cvičence stávajících kurzů.
Věříme, že si podle svých představ a možností
vyberete od září 2017 z našich mnoha cvičebních skupin právě tu svou. Cena za 4 lekce je
300 Kč.
Hlásit se můžete na e-mailové adrese: dasa-joga@centrum.cz, tel. 777 297 301.

KURZ ZDRAVÉHO ŽIVOTNÍHO STYLU

TRUTNOV

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře
přes most a doprava)

e-mail: utulek@trutnov.cz, tel.: 603 872 653
(v prac. dny), 731 143 002 (víkend)
informace: Odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Úplnou nabídku útulku najdete na webových 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
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.
Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombinovanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veterinárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení poplatku 500 Kč dostanou i očkovací průkaz a jsou
po dobu tří let osvobozeni od placení poplatku
ze psa. V případě nalezení opuštěného nebo zatoulaného psa na území města Trutnova můžete
kdykoliv zavolat Městskou policii Trutnov, tel. 156
nebo 499 813 064, která se o psa postará.
Jiří Hejna
Odbor životního prostředí
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me

PROVOZNÍ DOBA:
červenec, srpen

9.00 - 20.00 hod.
červen

17
19.6.20počas
í)
(v závislosti na

9.00 - 19.00 hod.
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Prověřený odbavovací systém | Skupinové a rodinné vstupné
Tobogán zdarma | Skákací hrad, trampolína
a pískoviště se skluzavkami
MEBYS Trutnov s.r.o.
provozovatel sportovních zažízení
adresa provozovny: Na Lukách 461, Trutnov

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