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KULTURNÍ I SPORTOVNÍ CENY MĚSTA  
TRUTNOVA ZA ROK 2016 UŽ MAJÍ SVÉ DRŽITELE
I v letošním roce zastupitelé města Trutno-
va rozhodli o držitelích Kulturní a Sportov-
ních cen města Trutnova za rok 2016, a to 
na základě předložených návrhů z kulturní 
a sportovní komise. 
Kulturní cenu získal in memoriam trutnov-
ský  pedagog  a  hudební  skladatel  Paed-
Dr.  Stanislav  Šidlák,  za  významný  rozvoj 
regionální kultury po roce 1946. Slavnostní 
předání kulturní ceny pozůstalým Stanisla-
va  Šidláka  se  uskutečnilo  v  pondělí  
29. května v 17:00 v obřadní síni Staré radnice.
„Doktor Šidlák  se do Trutnova přistěhoval 
v roce 1946. Byl jedním ze zakladatelů míst-
ní  Pěvecké  a  hudební  jednoty  „Vítězslav 
Novák“, pro kterou složil či upravil řadu pís-
ní,“  vysvětlil  Ivan  Adamec,  starosta  města 
Trutnova. V roce 1959 napsal pochod věno-
vaný k 700. výročí založení Trutnova s ná-

zvem „Za radostnou budoucnost“. Známou 
se  také  stala  jeho  „Znělka  pro  místní  roz-
hlas Trutnov“ z roku 1947. Stanislav Šidlák 
založil ženské pěvecké trio, pro které upra-
voval lidové písně. Trio ve složení Eva Šidlá-
ková, Jarmila Malá a Marie Klimešová vy-
stupovalo  13  let  a  slavilo  úspěchy  na 
soutěžích  po  celé  republice  i  v  zahraničí. 
PaedDr.  Stanislav  Šidlák  patřil  také  mezi 
zakládající členy Společnosti bratří Čapků, 
která vznikla po 2. světové válce.

Sportovní ceny byly slavnostně předány z ru-
kou vedení města v pondělí 5. června v 17:30 
taktéž v obřadní síni na Staré radnici.
Držitelem sportovní ceny za rok 2016 v ka-
tegorii Nejlepší  sportovec města Trutnova 
se stal thajboxer Jakub Klauda, který jako 
reprezentant  ČR  pravidelně  slaví  úspěchy 
na vrcholných  národních i mezinárodních 
soutěžích.  Na  svém  kontě  má  1.  místo 
na mezinárodním turnaji Hanuman Cup 31 
v Bratislavě, 1. místo na mezinárodním tur-
naji  Pretorian  Fight  Night  v  Pardubicích,  
1. místo na mezinárodním turnaji Highlan-
ders Night V. v Trutnově a 1. místo na ME 
–  I.F.M.A.  European  Championship  Muay 
Thai v chorvatském Splitu.
Nejlepším mládežnickým sportovcem města 
Trutnova do 18 let byla vyhlášena hokejist-
ka  Tereza  Karlecová.  Za  vynikající  výkony 
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byly dále oceněny výškařka Lada Pejchalová 
a běžkyně na lyžích Tereza Beranová. 
Tereza Karlecová je hráčkou ženské repre-
zentace, za kterou již vstřelila několik bra-
nek v mezinárodních utkáních. Je členkou 
týmu mladších dorostenců ve svých mateř-
ských oddílech HC Trutnov a HC Krkonoše 
a  současně  je  oporou  ligového  týmu  žen 
HC TJ Tesla Centralplast Pardubice. 
Lada Pejchalová  trénuje za TJ  Lokomotiva 
Trutnov,  z.  s.  Na  Mistrovství  světa  juniorů 
v  Polsku  obsadila  4.  místo,  získala  také  
1. místo na Mezinárodních závodech junio-
rů v Maďarsku, 1. místo na MČR do 22 let 
v  Kladně,  2.  místo  na  MČR  žen  v  Táboře  
a 2. místo na MČR juniorů a dorostu v Třinci. 
Tereza Beranová se věnuje běhu na lyžích, 
a to za OlfinCar Ski team, z. s. Dvakrát zís-
kala  1.  místo  na  Mistrovství  ČR  a  jednou 
obsadila 2. místo.
Letos  byla  také  výjimečně  udělena  Cena 
za mimořádný sportovní výkon, kterou zís-
kala lukostřelkyně Šárka Musilová. „V loň-
ském  roce  získala  3.  místo  na  Paralympij-
ských hrách v Rio de Janeiro. Takový úspěch 
je třeba ocenit. Šárka je příkladem, že i přes 
svůj handicap může být člověk úspěšný a pl-
nit si sny,“ říká trutnovský starosta.
Nejlepším  sportovním  kolektivem  za  rok 
2016 byl vyhlášen mažoretkový soubor Ne-
mesis Trutnov při ZŠ V Domcích, který fun-
guje  již  čtvrtým  rokem.  Stal  se  nejlepším 
mažoretkovým  souborem  v  ČR,  v  Evropě 
i na světě v kategoriích „velká formace hůl-
ka  klasik“  a  „třásně  klasik“  pro  rok  2016. 
V  loňském  roce  dívky  dosáhly  úžasného 
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

červenec, srpen
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 
22. 7. 2017 – SVATOANENSKÉ ZAHRADNÍ  
SLAVNOSTI 
www.domovsvatehojosefa.cz 

22. – 30. 7. 2017 – AFRICKÝ FESTIVAL  
V ZOO DVŮR KRÁLOVÉ 
www.zoodvurkralove.cz  
 

HRADEC KRÁLOVÉ  
1. – 2. 7. 2017 – 151. VÝROČÍ BITVY  
U HRADCE KRÁLOVÉ – KÖNIGGRÄTZ 1866 
www.koniggratz1866.eu 

25. – 27. 8. 2017 – XI. GRAND PRIX MĚSTA  
HRADEC KRÁLOVÉ V PARKUROVÉM SKÁKÁNÍ 
www.hjk.cz 

26. 8. 2017 – 15. MEZINÁRODNÍ NÁBŘEŽÍ PAROMILŮ 
www.nabreziparomilu.cz 

Možnosti pro podporu bytových domů v Inte-
grovaném regionálním operačním programu 
se nyní rozšiřují. Podporu je totiž možné zís-
kat jak na zateplení bytového domu a výmě-
nu oken, tak i na výměnu zdrojů tepla. Navr-
žená nová sada hodnoticích kritérií byla dne 
8. 6. schválena Monitorovacím výborem IROP 
a vejde v platnost revizí Specifických pravidel 
pro žadatele a příjemce.
Drtivá většina žadatelů (zhruba 95 % předlo-
žených žádostí) doposud požadovala podpo-
ru  na  zateplování  obvodových  konstrukcí 
a  výměnu  oken.  Nyní  se  Ministerstvu  pro 
místní rozvoj ČR podařilo dojednat příznivější 
podmínky  také  pro  zdroje  tepla,  jako  jsou 
plynové kotle, tepelná čerpadla nebo jednot-
ky pro kombinovanou výrobu elektřiny a tep-
la.
Zásadní změny se týkají nových možností zís-
kání podpory v následujících případech:
1/ výměna starého plynového kotle za plyno-
vý kondenzační kotel;
2/ pořízení plynových tepelných čerpadel vý-
měnou za staré plynové kotle, kotle na tuhá 
fosilní paliva nebo vytápění elektřinou;
3/  umožnění  samostatné  instalace  fotovol-
taických  systémů  (pro  již  zateplené  bytové 
domy);
4/  podpory  změny  vytápění  plynem  nebo 
elektřinou za elektrická nebo plynová tepel-
ná čerpadla;
5/ podpory připojení bytového domu k  sou-
stavě zásobování tepelnou energií;
6/  umožnění  prodeje  přebytků  vyrobené 
elektrické energie z fotovoltaických systémů 
a  jednotek  pro  kombinovanou  výrobu  elek-
třiny a tepla do sítě;
7/  snížení  požadavků  na  tepelně-technické 
parametry  bytového  domu  při  instalaci  ně-
které  technologie bez  současného zateplení 
bytového  domu.  Podpora  tedy  nebude  po-
skytována  pouze  na  komplexně  zateplené 
bytové  domy.  Pokud  je  ale  Váš  bytový  dům 
zateplen pouze částečně, je vhodné současně 
s novým zdrojem tepla zauvažovat o zateple-

úspěchu.  Staly  se    absolutními  mistryněmi 
světa v chorvatské Poreči, a to za účasti ma-
žoretek z 16 zemí a 3 kontinentů.

V  kategorii  Nejlepší  sportovní  kolektiv 
města  Trutnova  do  18  let  bylo  zvoleno 
softballové družstvo kadetek SK Horní Sta-
ré Město, z. s., a to za 1. místo v extralize 
kadetek v základní části a 2. místo celkově. 
Členkami družstva  jsou  i hráčky, které re-
prezentují softball na národní úrovni.
Na návrh sportovní komise byl vybrán také 
Nejlepší  trenér  města  Trutnova  za  rok 
2016,  a  to  Miloš  Havelka,  který  trénuje 
mladé  trutnovské  atlety.  Za  dosažené  vý-
sledky byl  v  roce 2016 vyhlášen  trenérem 
Královéhradeckého  kraje  v  kategorii  ne-
profesionálních trenérů. V roce 2016 půso-
bil jako osobní trenér Lady Pejchalové, kte-
rá  získala  titul  M-ČR  ve  skoku  vysokém 
v kategorii do 22 let.

Cena  za  významný  přínos  trutnovskému 
sportu za rok 2016 patří Václavu Hejzákovi, 
zakladateli  trutnovské  gymnastiky.  Vedení 
kroužku  gymnastiky  se  ujal  v  roce  1967 
a začínal se 14 cvičenkami. „Během své prá-
ce vychoval více než stovku dívek, které bě-
hem  aktivní  závodní  činnosti  dosahovaly 
nejvyšších výkonnostních tříd ve svých věko-
vých  kategoriích,“  říká  Ivan  Adamec.  Pro 
rozvoj a propagaci této oblasti přispěl orga-
nizací  závodů  pro  mladé  gymnasty.  Je  ot-
cem závodu O Trautenberkův korbel.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

CHRUDIM 
17. – 19. 8. 2017 – LETNÍ BAROKNÍ SCÉNA 
www.chrudimsobe.cz 

JAROMĚŘ 
ČERVENEC 2017 – FESTNEFEST 
www.jaromer-josefov.cz 
ČERVENEC 2017 – OŽIVLÝ JOSEFOV,  
JOSEFOVSKÉ SLAVNOSTI 
www.jaromer-josefov.cz  

MĚLNÍK
12. 8. 2017 – MĚLNICKÝ KOŠT
www.melnickykost.cz 

NOVÝ BYDŽOV 
12. – 14. 8. 2017 – SVATOVAVŘINECKÁ POUŤ  
A POSVÍCENÍ 
www.novybydzov.cz 

POLIČKA 
8. – 9. 7. 2017 – KRÁLOVSKÉ SLAVNOSTI NA SVO-
JANOVĚ 
www.svojanov.cz 

VYSOKÉ MÝTO 
1. 7. 2017, 18:00 – IDA KELAROVÁ, ČESKÁ FILHAR-
MONIE, 120 ROMSKÝCH DĚTÍ (NEJEN) Z VYSOKO-
MÝTSKA  
www.mklub.cz  

 Více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz

Další pozitivní změny při udělování podpory 
na energetické úspory v bytových domech v IROP

ní  zbývajících  konstrukcí  –  pouze  komplex-
nost provedených opatření přinese maximál-
ní úspory výdajů za energie;
8/ snížení hodnoticích kritérií pro nové zdroje 
tepla – např. v případě projektu na  instalaci 
tepelného čerpadla už není hodnocen topný 
faktor  tepelného čerpadla, ale pouze  shoda 
s požadavky ekodesignu.
Na  začátku  června  bylo  v  37.  výzvě  IROP 
„Energetické  úspory  v  bytových  domech  II“ 
předloženo  celkem  660  žádostí  o  podporu. 
Objem  administrovaných  žádostí  o  podporu 
představuje 3,57 mld. Kč  celkových způsobi-
lých výdajů, z toho 1,17 mld. Kč tvoří příspě-
vek z Evropského  fondu pro  regionální  roz-
voj. Výzva č. 37 byla vyhlášena v červenci 2016 
a žádosti o podporu budou přijímány do kon-
ce listopadu 2017.  
Aktuálně  je  již  proplaceno  několik  ukonče-
ných projektů: například zateplení bytového 
domu o šesti bytech v Bystré nad Jizerou, kde 
díky komplexnímu zateplení došlo k posunu 
z nejhorší klasifikační  třídy G do klasifikační 
třídy C, nebo zateplení panelového bytového 
domu o 77 bytech v Šumperku. Žádosti o pod-
poru  ve  všech  fázích  realizace  evidujeme 
ve  všech  13  krajích,  celkem  v  260  obcích 
a městech. (V Praze poskytuje podporu byto-
vým domům program Nová zelená úsporám.)
Informace o výzvě č. 37 „Energetické úspory 
v  bytových  domech  II“  naleznete  na  webu 
IROP: 
http://www.strukturalnifondy.cz/cs/Microsi-
tes/IROP/Tema/Zateplovani. 
Projektové záměry a podmínky výzvy lze kon-
zultovat na regionálních pracovištích Centra 
pro  regionální  rozvoj:  http://www.crr.cz/cs/
kontakty/kontaktni-osoby-k-vyzvam/37-vy-
zva/).

Foto: Miloš Šálek
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KRÁTCE

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

PRÁZDNINY 2017
Milí přátelé a příznivci, nastává čas prázd-
nin  a  dovolených.  Přejeme  Vám  pohodo-
vé  léto  plné  sluníčka  a  krásných  zážitků. 
Užívejte  si  společné chvíle  se  svými dětmi 
a  ať  prázdninový  čas  ubíhá  pomaleji  než 
školní. Během letních prázdnin plánujeme 
pouze  provoz  dětské  skupiny  KAROlínka, 
což je zařízení péče o děti. Centrum bude 
o  prázdninách  zavřené.  Děkujeme  Vám 
za  přízeň  a  budeme  se  na  Vás  těšit  opět 
v září.

Od září připravujeme:
Předporodní kurzy MATERNITÉ, Podpůrná 
skupina kojení
Cvičení rodičů s dětmi
Zpívánky a Výtvarná dílnička

Odpolední kroužky pro děti
Cvičení  pro  děti  BOBŘI,  Jóga  pro  děti,  
Výtvarný  kroužek,  CVRČEK  MUZIKANT 
a HUDEBNÍ STAVEBNICE, Výuka hry na klá-
vesové nástroje
Odpolední kroužek pro dospělé
Keramická dílnička – pravidelné odpolední 
setkávání s keramickým tvořením pod ve-
dením lektorky Andrey Onodi

V září nás také čeká přednáška z cyklu Ro-
dičovství  jako umění a přednáška o bare-
footové obuvi.

Aktuální  informace  naleznete  na  www.
mckarolinka.cz, e-mail: info@mckarolinka.
cz nebo na tel. 721 474 188, 736 677 236.

Za mateřské centrum KAROlínka 
Nicole Lisá

je  název  nového  letáku  určeného  nejen 
návštěvníkům  města,  který  začátkem  čer-
vence  vydá  TIC  Trutnov  a  který  bude  pro 
všechny zájemce k dispozici zdarma. V le-
táku  jsou  přehledně  a  stručně  zazname-
nány  mnohé  cíle  a  atraktivity,  které  jsou 
v  okolí  našeho  města  snadno  dostupné 
a které rozhodně stojí za návštěvu. Hledá-
te-li  tedy  inspiraci  kam  na  výlet,  namiřte 
své kroky do TIC Trutnov na Krakonošově 
náměstí.
Zároveň připomínáme, že 15. 6. začal letní 
provoz TIC, takže je otevřeno každý všed-
ní den do 18:00, v sobotu do 15:00 a v ne-
děli do 12:00. Tato otevírací doba platí až 
do 15. 9. 2017.

VÝZVA VŠEM UBYTOVATELŮM
Krkonoše – svazek měst a obcí připravil pro 

celou  oblast  Krkonoš,  tedy  i  pro  Trutnov, 
nový rezervační systém ubytování, který je 
založený na přímé komunikaci návštěvní-
ka a ubytovatele.  Je však nutné do systé-
mu  zadat  potřebná  data  a  zejména  pěk-
né  fotografie,  které  ubytování  „prodají“. 
Veškeré  náklady  na  software  a  práci  se 
zadáním vstupních údajů nese TIC Trutnov. 
Ubytovatelé  však  musí  potřebné  infor-
mace  poskytnout.  Tímto  vyzýváme  všech-
ny  zájemce  o  tuto  službu,  aby  se  obrátili 
na  Hanu  Nýdrlovou,  tel.  734  300  181,  e-
-mail nydrlova.hana@trutnov.cz, která  jim 
sdělí veškeré další podrobnosti a prezenta-
ci s nimi zpracuje.

Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8:00 do 12:00  
1. 7. a 2. 7.  –  MUDr.  Helena  Petrová,  Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 732 672 637
5. 7.  –  MUDr.  Rudolf  Dušánek,  Kladská  466, 
Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
6. 7.  –  MUDr.  Věra  Holubcová,  Polská  91/14, 
Trutnov, tel.: 499 879 116
8. 7. a 9. 7. – MUDr. Rudolf Dušánek, Riegrova 
359, Úpice, tel.: 499 329 559
15. 7. a 16. 7. – MUDr. Miroslava Kodrová, Pol-
ská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 585
22. 7. a 23. 7. – denTu s. r. o., Horská 634, Trut-
nov, tel.: 608 191 099
29. 7. a 30. 7. – MUDr. Eva Jirásková, Hornická 
417, Rtyně v Podkrkonoší, tel.: 776 589 020
5. 8. a  6. 8. – StoDent s. r. o., MDDr. Ondřej Krč-
mář, Říční 102, Trutnov, tel.: 720 656 274
12. 8. a 13. 8. – MUDr. Zdeňka Kudlejová, Úp-
ské nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 826 532
19. 8. a 20. 8. – MUDr. Irena Millerová, nám. K. 
Čapka 147, Malé Svatoňovice, tel.: 499 886 384
26. 8. a 27. 8. – MUDr. Rudolf Dušánek, Riegro-
va 359, Úpice, tel.: 499 329 559
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech 
poskytuje Stomatologická klinika Fakultní nemoc-
nice v Hradci Králové, tel.: 495 833 487.  

Mateřské centrum KAROlínka

TRUTNOV UPROSTŘED SVÉHO OKOLÍ

Oznámení o odstávce  
dodávek tepla a teplé vody  
Dovolujeme si Vám tímto oznámit, že celková 
plánovaná  odstávka  primárních  napáječů 
centrálního  zásobování  tepelnou  energií  – 
parovodů a horkovodů z Elektrárny Poříčí pro 
lokality:  Trutnov,  Mladé  Buky,  Svoboda  nad 
Úpou,  Janské  Lázně,  Horní  Maršov,  Úpice, 
Bohuslavice nad Úpou a Radvanice v Čechách 
se uskuteční v termínech:
Odstavení 
pátek 7. 7. 2017 od 22:00 
Najetí – plné parametry
pátek 14. 7. 2017 do 22:00 

ČEZ Teplárenská, a. s. 

Matriční události v květnu 2017
Narozené děti
V měsíci květnu 2017 přišlo na svět v trutnov-
ské porodnici celkem 60 dětí, 32 chlapců a 28 
děvčátek. 18 z nich, 11 chlapců a 7 děvčátek, 
se stalo novými občánky Trutnova.

Uzavřené sňatky
V  květnu  uzavřelo  před  Městským  úřadem 
Trutnov manželství 7 párů.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
44 občanů, 24 mužů a 20 žen. Z  tohoto po-
čtu zemřelo 17 trutnovských občanů, 7 mužů 
a  10  žen.  1  úmrtí  bylo  zapsáno  do  matriční 
knihy  vedené  pro  město  Pilníkov,  k  1  úmrtí 
došlo také v Hajnici a ve Starých Bukách. 

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti při vý-
znamných životních jubileích osobně navštívily 
s kytičkou, gratulací a malým dárečkem 49 ob-
čanů města Trutnova. Všem jubilantům touto 
cestou ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Bc. Helena Potočková 
matrikářka

Školské zařízení pro DVPP 
Královéhradeckého kraje 
pracoviště Trutnov
   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 

Ocenění ČČK Trutnov

Dne 2. 5. 2017 se uskutečnilo slavnostní setká-
ní u příležitosti ostav Světového dne Českého 
červeného  kříže.  Toto  setkání  se  uskutečnilo 
pod  záštitou  předsedy  Senátu  Parlamentu  ČR 
Milana  Štěcha  v  Hlavním  sále  Valdštejnského 
paláce  v  Praze.  Jeho  součástí  bylo  i  předání 
řady ocenění – od pamětních listů jednotlivcům 
i  Oblastním  spolkům  ČČK,  které  se  zasloužily 
o  rozvoj  konkrétních  programových  činností, 
přes vyznamenání ČČK za dlouholetou práci až 
po čtyři nejvyšší vyznamenání – Medaile Alice 
Masarykové. Nejvyšším oceněním v ČČK je pro-
půjčení čestného členství – teprve pátým čest-
ným členem ČČK se stal MUDr. Vladimír Valta 
z  Litoměřic.  Předána  byla  také  Plaketa  za  zá-
chranu života. Za Oblastní spolek Českého čer-
veného kříže převzala ocenění – Děkovné uzná-
ní za rozvoj programové činnosti ČČK v oblasti 
domácí ošetřovatelské péče z rukou Prezidenta 
Českého červeného kříže Doc. Dr. Marka Jukla, 
Ph.  D.,  ředitelka  Úřadu  OS  ČČK  Trutnov  Iveta 
Špičková.

ZMĚNA PRACOVNÍ DOBY 
NA MĚSTSKÉM ÚŘADĚ 
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 in-
forecepci Městského úřadu Trutnov.
Důvodem změny je čerpání řádných dovole-
ných. Pracovní doba v ostatních dnech zůstá-
vá zachována.
Červenec – srpen:
PÁTEK do 15:00 
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Obecně  platí,  že  doba  nočního  klidu  je 
od 22:00 do 06:00. V souvislosti se změnou zá-
kona o ochraně veřejného zdraví a s přijetím 
zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení 
o nich začalo město Trutnov v říjnu loňského 
roku připravovat obecně závaznou vyhlášku, 
která  udělí  výjimky  z  povinnosti  dodržovat 
noční klid. Byla učiněna výzva občanům, or-
ganizacím, spolkům, oddílům a podobně, aby 
nejpozději do 11. 11. 2016 zaslali na Městský 
úřad Trutnov návrh akcí, u kterých se domní-
vají, že by měly být uvedeny v obecně závaz-
né  vyhlášce  o  úpravě  doby  nočního  klidu. 
Zároveň bylo možné podat k předmětu výzvy 
i připomínky či jiné podněty.
Ve  stanovené  lhůtě  bylo  doručeno  celkem  
13 návrhů akcí a připomínek. 
Po  projednání  návrhu  obecně  závazné  vy-
hlášky  s  Ministerstvem  vnitra  ČR  vydalo  Za-
stupitelstvo města Trutnova na svém zasedá-
ní dne 2. 5. 2017 obecně závaznou vyhlášku  
č. 3/2017, o nočním klidu. 
U následujících akcí byla obecně závaznou vy-
hláškou vymezena doba nočního klidu kratší, 
a to od 00:00 do 06:00 hodin:
a) slavnosti Pálení čarodějnic v noci z 30. dub-
na na 1. května;
b) slavnosti Trutnovský Majáles – jedna noc;
c) slavnosti „Už ho nesou“ – jedna noc;
d) Trutnovské vinařské slavnosti – jedna noc;
e) tradiční akce Cirk-UFF – čtyři noci;
f) akce PIVOFEST – jedna noc;
g) akce Závody dračích lodí – jedna noc;
h) akce Dolce fest – jedna noc;

i) akce Obscene Extreme Festival – pět nocí;
j) akce Open Air Festival Trutnov – čtyři noci;
k) akce Garage párty – čtyři noci.
Dále byla v době letních prázdnin vymezena 
doba nočního klidu z pátku na  sobotu a  ze 
soboty na neděli od 23:00 do 06:00. O silvest-
rovské noci pak nebyla vymezena žádná doba 
nočního klidu.
Úplné znění obecně závazné vyhlášky je uve-
řejněno  na  internetových  stránkách  města 
Trutnova.  Na  těchto  stránkách  je  i  shrnutí 
předpokládaných  termínů  uvedených  akcí, 
které  je dle  informací pořadatelů aktualizo-
váno. 

Upozorňujeme, že do obecně závazné vyhláš-
ky mohou být zařazeny pouze kulturní, spo-
lečenské a  sportovní akce pořádané ve ven-
kovním prostoru, které jsou určeny pro širo-
kou  veřejnost.  Pořadatelé  soukromých  akcí 
jednotlivců, spolků, organizací atd., na které 
nemá  přístup  široká  veřejnost,  však  mohou 
využít omezení doby nočního klidu, která je 
pro jednotlivé akce v obecně závazné vyhláš-
ce  uvedena.  V  ostatních  dnech  je  nutné  se 
řídit dobou nočního klidu od 22:00 do 06:00. 
Na podzim  letošního  roku budou pořadate-
lé  akcí  opět  vyzváni  (Radniční  listy,  webové 
stránky  města,  FB  města),  aby  ve  stanovené 
lhůtě předložili akce, které chtějí do obecně 
závazné vyhlášky zařadit.

Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí Odboru správního

V pátek dne 19. května 2017 jsme se společně se-

šli, abychom oslavili 1. ročník Trutnovského dne 

pro rodinu. Občanům města Trutnova se před-

stavily organizace, které poskytují služby dětem, 

rodinám,  seniorům  i  hendikepovaným.  „Chtě-

li  jsme dát o sobě vědět, že jsme tady pro lidi, 

ukázat a říct, co děláme, kam se mohou obrátit, 

když se dostanou do nesnází, kde se mohou po-

radit, požádat o pomoc,“ řekla Martina Vágner 

Dostálová z Oblastní charity Trutnov.

Pro děti byl připraven bohatý a pestrý program. 

Lidé mohli zdarma ochutnat polévku z kuřecího 

vývaru, koláčky, perníčky a další dobroty, pozná-

vat  různé  předměty  hmatem  se  zavázanýma 

očima, navléknout si z korálků „náramek štěstí“ 

a odnést si domů cenné informace o poskytova-

ných  službách  v  městě  Trutnově.  Pro  potěšení 

všem vystoupili se svou kapelou klienti z denní-

ho Stacionáře mezi mosty, tanečníci a tanečnice 

z ReBels teamu, folklorní skupina ZHOR při Zá-

kladní umělecké škole Trutnov a na závěr nás če-

kalo interaktivní divadelní představení pro děti 

R.U.R. rodinného centra Trutínek.

Děkujeme  všem,  kteří  se  této  akce  zúčastnili, 

aktivně se zapojili, a všem, kteří společně s námi 

přišli Trutnovský den pro  rodinu oslavit. Děku-

jeme městu Trutnov, Aufori, o. p. s., Barevným 

domkům Hajnice, Centru náhradní rodinné péče 

Domov a rodina, Ciptu – centru inovací a pod-

nikání Trutnov, Českému červenému kříži, Čes-

kému svazu žen, Domu pod jasanem, Domovu 

pro  seniory  Trutnov,  Klubu  vozíčkářů  Trutnov, 

Mateřskému centru Karolínka, městu Trutnov – 

odboru sociálních věcí, Mostu k životu, Oblastní 

charitě  Trutnov,  Pečovatelské  službě  Trutnov, 

Radě seniorů České republiky, ReBels teamu, Ro-

dinnému  centru  Trutínek,  Riaps  Trutnov,  SONS 

- sjednocené organizaci nevidomých a slabozra-

kých, Stacionáři mezi mosty Trutnov a ZUŠ Trut-

nov. Po celou dobu akce malovaly děti obrázky 

s tématem „rodina“, které můžete vidět ve ves-

tibulu MěÚ Trutnov.

Těšíme se na Vás v příštím roce při 2. ročníku.

Michaela Chlápková  

a Martina Vágner Dostálová

Krajina domova  
a její příběhy
 

V současné době je v plném proudu realizace 
mikroprojektu „Krajina domova a  její příbě-
hy“. Tento mikroprojekt je výsledkem spolu-
práce města Trutnova a polského partnerské-
ho  města  Świdnica.  Za  město  Trutnov  se  ho 
zúčastňují  žáci  výtvarného  oboru  ZUŠ  Trut-
nov  společně  se  svými  rodiči.  Hlavním  cílem 
projektu je přiblížit českým a polským dětem 
jejich  domovskou  krajinu,  kulturní  památky 
a příběhy, které se k ní vztahují. 

Na  osmi  společných  výletech  v  okolí  Trutnova 
a  polské  Świdnice,  které  probíhaly  v  rozmezí 
měsíců  března  až  června  2017,  děti  vyslechly 
mnoho  legend  vztahujících  se  k  navštíveným 
místům  a  navštívily  památky  v  okolí.  Mladí 
umělci měli  společně možnost  ztvárnit  zajíma-
vosti krajiny, kultury a historie v polské Świdnici, 
českém  Starém  Rokytníku,  Vlčicích,  Sklenářovi-
cích a Čížkových kamenech. Už dnes se můžeme 
těšit na společnou publikaci leporel a výstavu vý-
tvarných děl dětí z tohoto projektu, která bude 
uspořádána postupně v Trutnově a ve Świdnici 
v průběhu měsíce prosince a ledna. 

Mgr. Šárka Naglová
Ing. Václava Rex
Odbor rozvoje města

  ZPRÁVY Z MĚSTA

Informace k obecně závazné vyhlášce o nočním klidu

První ročník Trutnovského dne pro rodinu se krásně vydařil

Sběrný dvůr Trutnov
Horská ul., Trutnov – Dolní Staré Město
tel.: 499 819 628, www.transporttrutnov.cz
Provozní doba:
Pondělí  13:00 - 17:00 
Úterý  zavřeno
Středa  7:00 - 11:00 
Čtvrtek  zavřeno
Pátek   13:00 - 17:00 
Sobota  8:00 - 12:00 
Neděle  zavřeno
Provozovatelem této služby pro občany města 
je firma Transport Trutnov, s. r. o. Sběrný dvůr 
přijímá větší objemový odpad, který není mož-
no  vyhodit  prostřednictvím  kontejnerů  a  po-
pelnic. Dále přijímá tříděný odpad, a to papír, 
plasty, sklo a železo. Sběrný dvůr zajišťuje likvi-
daci nebezpečných odpadů – barvy a chemiká-
lie  (pouze  označené),  domácí  spotřebiče  (TV, 
lednice), autobaterie atd. Odpad se ukládá a li-
kviduje pro trutnovské občany zdarma v rámci 
poplatku za komunální odpad.
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„Prodejchej si Krkonoše“
Východní Krkonoše lákají k návštěvě novou 
videoprezentací „Prodejchej si Krkonoše“. 
Svazek obcí Východní Krkonoše  předsta-
vuje ve svém spotu neodolatelná i tajemná 
místa  krkonošské  přírody  a  jednotlivých 
obcí  svazku a ukazuje kouzlo zdejší kraji-
ny,  kde  si  každý  návštěvník  najde  to  své, 
ať už touží po sportování, turistice, kvalit-
ním  trávení  volného času  s  rodinou či  re-
laxu a odpočinku. Netradiční pojetí  videa 
ukazuje jednodenní příběh běžce od jeho 
časného ranního vyběhnutí z rozespalého 
náměstí v Trutnově až po zdolání nejvyšší-
ho vrcholu Sněžky. 

„Chtěli jsme natočit spot, který by byl jiný, 
než jak vypadají klasická propagační videa, 

a to znamenalo vyhnout se stylu nudných 
pohlednicových obrázků,“ říká režisér spo-
tu Ondřej Provazník. „Do videa jsme pro-
to  potřebovali  dostat  pohyb,  atmosféru 
a alespoň malý příběh, a proto jsme si vy-
brali běh. Běh jako způsob existence, který 
spojuje místa a lidi, běh, který je v horách 
nesmírně  namáhavý,  ale  zároveň  přináší 
chvíle  dokonalého  splynutí  s  přírodou,“ 
pokračuje  Ondřej  Provazník.  Hlavním  hr-
dinou spotu je 29letý student architektury 
Jakub  Brádler  z  Trutnova,  který  dokona-
le  naplnil  požadavky  režiséra,  aby  běžec 
byl  místní,  měl  ke  Krkonoším  úzký  vztah 
a v horách často skutečně běhal pro radost 
z pohybu, z krajiny. „Domnívám se, že vi-
deo  „Prodejchej  si  Krkonoše“  se  opravdu 
vydařilo a ukáže utajená místa východních 
Krkonoš. Věřím, že bude inspirací pro další 
potenciální  návštěvníky  Krkonoš,  kteří  si 
případnou návštěvu tohoto krásného kou-
tu dosud rozmýšleli,“ komentuje videopre-
zentaci  Svazku  obcí  Východní  Krkonoše 
jeho předseda Mgr. Tomáš Hendrych.
www.vychodnikrkonose.cz

Andrea Röszlerová

Lokální síťování – 
Trutnov
Během roku 2016 začal v ORP Trutnov pů-
sobit projektový pracovník  –  lokální  síťař. 
Cílem  a  zaměřením  projektu  Ministerstva 
práce a sociálních věcí ČR Systémový rozvoj 
a podpora nástrojů sociálně-právní ochra-
ny  dětí  je  propojení  aktérů  sítě  tak,  aby 
vznikla  funkční  a  udržitelná  spolupráce, 
tzv.  síť,  mezi  jednotlivými  službami  a  za-
řízeními  z oblasti  sociálně-právní ochrany 
dětí,  tzn.  z oblasti  sociální,  školství,  zdra-
votnictví, veřejné správy a samosprávy atp. 
Projekt  se  tematicky  věnuje  čtyřem  okru-
hům: podpora  síťování a  služeb pro ohro-
žené  rodiny  a  děti,  sledování  a  nastavení 
parametrů  kvality  systému  péče  o  ohro-
žené  rodiny  a  děti,  celoživotní  vzdělávání 
sociálních  pracovníků  a  náhradní  rodinná 
péče.  Více  informací  naleznete  na  strán-
kách www.pravonadetstvi.cz. Tento projekt 
je realizován ve 12 krajích České republiky 
a zapojen je také Královéhradecký kraj. 
V současné době byl v Trutnově nastarto-
ván proces komunitního plánování sociál-
ních  služeb.  Lokální  síťování  je  zapojeno 
do dvou pracovních skupin: rodiny s dětmi 
a osoby ohrožené sociálním vyloučením. 

Bc. Erika Kováčiková
Lokální síťař pro ORP Trutnov, Broumov
kontakt: erika.kovacikova@mpsv.cz

Kurzy anglického jazyka 
při ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov

I  ve  školním  roce  2017/2018  nabízíme 
kurzy anglického jazyka pro veřejnost: 
Angličtina pro začátečníky (kurz pro úpl-
né  začátečníky)  –  pomalé  tempo,  důraz 
na opakování; vhodné pro úplné začáteč-
níky, „věčné“ začátečníky a seniory
Opakovací angličtina pro mírně pokročilé 
(kurz pro mírně pokročilé) – náplní je zo-
pakování  základních  časů,  slovní  zásoby 
a užitečných tematických celků 
Kurzy budou probíhat ve dvou semestrech:
l podzimní (září – leden)
16 lekcí (1x týdně 90 min)  
l jarní (únor – červen)
16 lekcí (1x týdně 90 min)  
Maximálně 8 účastníků v kurzu.
Vyučující: Naďa Drygalská,  
tel.: 605 459 759,  
e-mail: nada.pavlu@centrum.cz

Cena: 
osoby v kurzu  Kč/osoba za semestr
4   3.100 Kč
5  2.550 Kč 
6  2.150 Kč 
7, 8 osob v kurzu  1.950 Kč
V  případě  zájmu  či  jakéhokoliv  dotazu 
neváhejte využít kontakt na vyučující.

Krajské  přehlídky  se  zúčastnilo  sedm  stu-
dentů  našeho  gymnázia  a  dosáhli  mimo-
řádných umístění, když dva skončili na prv-
ním, dva na druhém a dva na třetím místě 
ve svých oborech. Čtyři studenti vybojovali 
přímý  postup  do  celostátní  soutěžní  pře-
hlídky SOČ a jeden se dostal do licitace (vy-
jednávání o případném možném postupu).
V  krajském  kole  soutěžící  obhajovali  cel-
kem 57 prací. Již samotná účast našich sed-
mi  reprezentantů  byla  mimořádná.  Kon-
kurence  byla  velmi  kvalitní  a  projevovalo 
se  to  i  na  zvýšené  nervozitě  všech  účast-
níků. Nicméně naši zástupci mohli svá při-
pravená  a  dobře  zrežírovaná  vystoupení 
opřít o hodnotné práce a díky tomu jsme 
obsadili přední místa. Skutečnost, že z naší 
školy postoupili do celostátního kola čtyři 
reprezentanti (dokonce studenti jedné tří-
dy), je mimořádná a vzbudila velký ohlas.
Přehled výsledků reprezentantů Gymnázia 
Trutnov:
Karel Houška – Vojenská přítomnost v Trut-
nově 1918 – 1990 (obor: historie) – 5. místo
Michal Minařík  –  Katapult  řízený  mikro-
procesorem Arduino (obor: elektrotechni-
ka, elektronika) – 3. místo
Marek Kvarda  –  Pectus  Excavatum  (obor: 
lékařství) – 3. místo a postup do licitace
Daniel Mihatsch  –  Měření  činitele  zvuko-
vé pohltivosti v  impedanční  trubici  (obor: 
fyzika) – 2. místo a postup do celostátního 
kola SOČ
Vítek Udatný  –  Vývoj  letového  stabilizá-

toru  a  řídícího  softwaru  pro  quadroco-
pteru (obor: elektrotechnika, elektronika)  
– 2. místo a postup do celostátního kola SOČ
Jan Veselý – Pokladní systém pro penziony 
a restaurace (obor: informatika) – 1. místo 
a postup do celostátního kola SOČ
Martin Hrubý  –  Zkoumání  změn  lesních 
ekosystémů  vlivem  lidské  činnosti  (obor: 
lesnictví)  –  1. místo a postup do  celostát-
ního kola SOČ

Všichni  naši  studenti  si  pochvalovali  pří-
jemnou  atmosféru  a  vlídné  chování  hod-
noticích  komisí.  Vyjádřili  potěšení,  že  se 
do této náročné soutěže zapojili a uvědo-
mují si její přínos pro svůj budoucí profesní 
růst. 

Karel Urban
garant školního kola SOČ

Fantastický úspěch v Krajském kole středoškolské 
odborné činnosti (SOČ) 
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Společné  
prázdniny  
v NZDM  
Shelter RIAPS
Pro  děti  i  mladé  dospě-
lé  chystají  naše  kluby 
prázdninové  radovánky 
a  prodlouženou  otevírací 
dobu  pondělí  až  čtvrtek 
od 11:00 do 16:00, v pátek 
od 9:00 do 12:00.
Je ti 6 – 26 let? Chceš si s námi zasportovat, jet 
do ZOO či Adršpachu, jít na koupačku? Baví 
tě  hraní  na  X-Boxu,  pinčes,  kulečník?  Chceš 
vyrábět,  povídat  si,  kouknout  na  filmek? 
Ano? Tak přijď kdykoliv v otevírací době, jsme 
tu pro tebe a jsme zdarma! A navíc chystáme 
také  super  zpěváckou  soutěž  Shelter  hledá 
talent! a sportovní Olympiádu!
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež  je 
anonymní  sociální  služba  podporující  děti, 
mládež a mladé dospělé ve zdravém způsobu 
života, poskytuje sociální poradenství, pomoc 
v krizi i bezpečný prostor pro vlastní zájmy.
www.riaps.cz/shelter,  FB:  NZDM  Shelter,  
e-mail: shelter@riaps.cz 
Procházkova 818, Trutnov; vchod C

Letní prázdniny se neúprosně blíží a nám 
nezbývá  nic  jiného,  než  se  za  poslední-
mi  deseti  měsíci  ohlédnout  a  zhodno-
tit  je.  Musíme  uznat,  že  ve  školním  roce 
2016/2017 se žáci (za nesamozřejmé účasti 
a podpory učitelů i rodičů) Základní školy 
Komenského  opět  vyznamenali  v  mnoha 
oblastech. 
Učitelé jazyků mohou být pyšní mimo jiné 
na  Barboru  Langerovou  z  8.  B  (2.  místo 
v  celostátním  kole  Konverzační  soutěže 
v AJ) a Michaelu Součkovou z 9. B (2. místo 
v krajském kole Olympiády v ruském jazy-
ce).  V  matematice  se  vyznamenali  přede-
vším Daniela Jánská ze 6. B  (1. – 3. místo 
v  okresním  kole  Matematické  olympiády) 
a  Matyáš  Rozínek  ze  6.  C  (4.  –  5.  místo 
v  okresním  kole  Matematické  olympiá-
dy).  Přírodovědné  obory  úspěšně  repre-
zentovali  zejména  žáci  Adam  Dvořák  ze 
7.  B  (2.  místo  v  okresním  kole  Poznávání 
přírodnin), Marcela Kuhnová z 8. B (5. mís-
to  v  okresním  kole  Poznávání  přírodnin) 
a Ondřej Tureček ze 6. A (2. místo v okres-
ním kole Zeměpisné olympiády). Pochvalu 
za  skvělou  reprezentaci  školy  v  okresním 
kole Dějepisné olympiády si zaslouží také 
žáci Michal Kalkus z 9. C (4. místo) a Tereza 
Fuchsová z 8. A (5. místo). Za zmínku stojí 
rozhodně také Jan Stoklasa z 1. B, který vy-
hrál Turnaj Špuntů v šachách. Několik žáků 
se  úspěšně  zapojilo  i  do  několika  výtvar-
ných a hudebních soutěží. 

Jsme  hrdí  také  na  sportovce  z  naší  školy. 
Žáci a žákyně 6. – 7. tříd a žákyně 8. – 9. 
tříd vyhráli ve třech kategoriích v krajském 
kole v přespolním běhu. Dívky z 6. tříd zví-
tězily  v krajském kole ve vybíjené. Druhé 
místo v okresním kole v přehazované zís-
kaly slečny ze 7. a 8. tříd. Žákyně 6. a 7. tříd 
se  umístily  na  2.  místě  v  krajském  finále 
Poháru rozhlasu. Žáci 5. tříd se mohou pyš-
nit 3. místem v krajském kole ve vybíjené.  
3.  místo  také  obsadili  hoši  z  8.  a  9.  tříd 
v krajském kole v přespolním běhu. Mezi 
našimi  žáky  jsou  i  šikovní  basketbalisté, 
kteří vybojovali 2. místo v Národním finále 
(MČR) kategorie U11 v basketbalu. Stejně 
tak se těšíme z úspěchů našich slečen ma-
žoretek z prvního i druhého stupně, které 
v květnu na mistrovství ČR vybojovaly po-
stup na mistrovství Evropy. 
Výčet zajisté není úplný. Řada dětí i učitelů 
se zapojila do různých aktivit, projektů, vý-
jezdů do zahraničí nebo jen poctivě plnili 
své povinnosti. Za všechno jim patří velká 
poklona, poděkování a od září se budeme 
opět těšit.

Mgr. Klára Černá
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

JAZYKOVÉ KURZY NA GYMNÁZIU TRUTNOV
VE ŠKOLNÍM ROCE 2017/2018

ÚSPĚŠNÝ ROK NA KOMENDĚ

NOVĚ OTEVÍRÁME TYTO KURZY:
Název kurzu: Zkratka: Vyučující: Termín konání:
Angličtina pro úplné začátečníky  AÚZ  B. Kranátová  Čt 16:30 – 18:00
Němčina pro úplné začátečníky  NÚZ  A. Báchorová  Čt 16:30 – 18:00
Termín a dobu těchto kurzů lze případně upravit dle dohody s přihlášenými zájemci.
Budou zahájeny, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců (tj. min. 4 do každého kurzu).

DÁLE BUDOU POKRAČOVAT TYTO KURZY:
Název kurzu: Zkratka: Vyučující: Termín konání:
Angličtina pro začátečníky   AZ  K. Pitašová  Po 16:00 – 17:30
Angličtina pro mírně pokročilé  AMP  P. Pitašová  Čt 16:15 – 17:45
Angličtina pro středně pokročilé 1  ASP1  K. Pitašová  St 16:30 – 18:00
Angličtina pro středně pokročilé 2  ASP2  P. Pitašová  Út 16:30 – 18:00
Angličtina pro pokročilé 1  AP1  P. Pitašová  Po 17:00 – 18:30
Angličtina pro pokročilé 2  AP2  L. Hašek  Po 16:30 – 18:00
Angličtina pro pokročilé 3  AP3  B. Kranátová  Po 16:30 – 18:00
Němčina pro mírně pokročilé  NMP  A. Báchorová  Út 16:00 – 17:30
Němčina pro pokročilé  NP  E. Hejnová  Čt 16:00 – 17:30
Francouzština pro mírně pokročilé  FMP  T. Zieliňski  St 17:30 – 19:00
Polština pro pokročilé  PP  T. Zieliňski  St 16:00 – 17:30

Pokud chcete mít  jistotu, že budete zařazeni do Vámi vybraného kurzu, přihlaste se co 
nejdříve, nejpozději však do konce srpna 2017 na adrese: pitasova@gymnaziumtu.cz .
Podrobnosti  o  kurzovném  najdete  na  www.gymnaziumtu.cz,  případné  dotazy  na  čísle 
603 487 170. 

Na spolupráci s Vámi se těší
Mgr. Petra Pitašová

Den dětí s Lotrandem 
a Zubejdou
Krásné  slunečné  počasí  provázelo  Den  dětí 
na zahradě Mateřské školy Tkalcovská v Trut-
nově. Tématem byla letos pohádka Lotrando 
a Zubejda, která by  se neobešla bez ochut-
návky  chleba  s  tvarohem,  řezání  dřeva  či 
střelby na cíl. Největším překvapením byl ale 
pro děti živý velbloud, který k nám zavítal ze 
ZOO ve Dvoře Králové. Děti se na něm mohly 
projet a podívat se tak na svět trochu z výšky. 
Nemůžeme  ovšem  zapomenout  ani  na  vy-
stoupení děvčat z kroužku Naila ze Střediska 
volného  času  Trutnov.  Břišní  tanečnice  nám 
zpestřily  už  tak  nabité  odpoledne.  Radost 
v očích dětí byla nepřehlédnutelná a všichni 
včetně rodičů si toto odpoledne velmi užili.

Kamila Burešová               
Foto: Helena Halamová
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Ozdravný pobyt  
Velký Meder
Základní škola speciální a praktická škola Dia-
konie ČCE Vrchlabí absolvovala spolu s odlou-
čenými pracovišti v Trutnově, Dvoře Králové 
nad  Labem  a  Hradcem  Králové  již  tradiční 
ozdravný  pobyt  ve  Velkém  Mederu  na  Slo-
vensku.  Tento  rekreační  a  ozdravný  pobyt 
pořádala naše škola již posedmé, i když pro 
některé žáky to byla premiéra. 

Důvodů, proč právě termální lázně, je něko-
lik. Vodní prameny v termálních lázních Velký 
Meder  velmi  příznivě  působí  na  pohybové 
ústrojí, klouby, páteř, svaly a celkově příznivě 
působí na regeneraci celého organismu. Zdej-
ší termální pramen má specifické geotermální 
složení, díky němuž má blahodárné a léčebné 
účinky. Těchto výhod jsme měli možnost uží-
vat si celý týden a těšíme se na příští, již osmý 
pobyt.

Mgr. Lenka Šimůnková

Každý rok touto dobou pořádá místní orga-
nizace STP pro své členy zájezd za poznáním 
kulturních památek a zajímavostí našeho kra-
je. V  letošním roce byl náš hlavní  cíl  zámek 
Hrádek u Nechanic. Prohlédli  jsme si krásné 
interiéry  sídla  patřícího  majitelům  zdejší-
ho  panství,  rodu  Harrachů.  Dnes  je  zámek 
ve vlastnictví státu. 

Jako  doprovodný  program  jsme  navštívili 
bojiště z prusko-rakouské války v  roce 1866 
v Chlumu u Hradce Králové. V nově vybudo-

vaném Muzeu války jsme kromě vystavených 
exponátů zhlédli i dva krátké instruktážní fil-
my o historických příčinách této války a ukáz-
ku z bojů. Bitva u Hradce Králové patří k nej-
významnějším evropským bitvám 19. století.
Protože nám počasí přálo, při zpáteční cestě 
jsme se zastavili v Kuksu. Příjemnou procház-
kou po areálu kláštera, jeho bylinkové zahra-
dě  a  prohlídkou  Braunových  soch  jsme  náš 
program  zakončili  ve  venkovním  posezení 
místní restaurace na dobré kávě či zmrzlině.  
Vážení  členové  a  příznivci  naší  organizace, 
půl roku práce máme za sebou, nyní nastává 
čas prázdnin a dovolených. Za celý náš výbor 
přejeme všem příjemné prožití  letních měsí-
ců a těšíme se na shledání při dalších našich 
akcích. Nejbližší naplánovaná akce bude opět 
„posezení  se  členy“  v  restauraci  Junior  dne 
26.  září  2017.  Máme  přislíbenu  přednášku 
o houbách z mykologického kroužku Trutnov. 

Výbor STP v ČR, z. s., MO Trutnov

Stálý  příjem  ze  cla  v  Trutnově  a  výhody 
s ním spojené mohl Rupert z Onšova nejlé-
pe využít při trvalé zdejší přítomnosti. Do-
chované historické prameny jej sice s Trut-
novem  nespojují,  ale  daleko  nebyl.  Jako 
soudce  působil  tou  dobou  ve  Dvoře  Krá-
lové.  Dokládá  to  listina  z  20.  ledna  1360 
(LE, Liber I, Praha 1873, s. 20) vztahující se 
ke kostelu se Dvoře Králové. Mezi svědky 
je na prvním místě uveden Rupert z Onšo-
va, řečený Sloem, soudce. Pro dějiny Trut-
nova má zmíněná listina ještě další stěžejní 
význam,  neboť  se  zde  v  roli  prokurátora 
objevuje  Konrád  z  Trutnova,  nejznámější 
trutnovský rodák lucemburské doby. 
Jak dlouho  se Rupert  z králova daru  těšil, 
není zcela jasné. Zápis v I. konformační kni-
ze naznačuje, že patrně nejdéle necelé  tři 
roky. 4.  října roku 1361 dochází k výměně 
faráře  u  kostela  v  Onšově,  jíž  odsouhlasi-
li Rupert a  Jan  řečený Kadalice, patrně  již 
Rupertovi synové (LCI/1, Praha 1867, s. 162).   
Nevyřešena zůstává také podoba Ruperto-
va znaku. Jediné pojednání o něm přináší 
článek  Petra  Marka  nazvaný  Znaky  hejt-
manů  panství  lanškrounsko-lanšperského 
(Zpravodaj GHSP 1979, č. 1 a 2, zz 54, s. 1). 
Odtud je převzat i nákres znaku s letopoč-
tem 1332. Podle Marka je Rupert z Onšova 
k  roku  1332  prvním  známým  purkrabím 
na  Lanšperku  a  měl  stejné  znamení  jako 
vladykové z Kunemile. Tedy v červeném ští-
tě a v klenotu černou svini, točenice a při-
kryvadla byla červeno-černá. 
S  tím  však  nelze  souhlasit.  V  30.  letech  
14. století bylo ještě přísně dodržováno zá-
kladní pravidlo heraldiky, a to, že na barvu 
smí přijít pouze kov a na kov jen barva. Po-
kud měl  Rupert ve svém rodovém zname-
ní  skákající  černou  svini,  pak  štít  nemohl 
být červený, ale patrně  stříbrný.
Později již toto základní pravidlo heraldiky 
dodržováno nebylo. Proto mohl mít Bolech 
z  Kunemile,  připomínaný  na  čáslavském 
sněmu  roku  1440,  již  svini  na  červeném 
štítu  (Kunemil,  zdůvodnění  návrhu  zna-

ku a praporu heraldikem Miroslavem J. V. 
Pavlů, Světelský zpravodaj, listopad 2002). 
S Markovým tvrzením je v rozporu také ná-
zor Martina Koláře, podle něhož měli vla-
dykové z Kunemile svini ve svém znaku až 
od roku 1399 (Nejstarší pečeti šlechty české 
až do roku 1300 -1833.pdf/13). 

Co  se  týče  u  znaku  uvedeného  letopočtu 
1332, podle  informace  sdělené mi  ředite-
lem SOkA Ústí nad Orlicí Radimem Duškem 
byl Rupert  z Onšova purkrabím na hradě 
Lanšperku  v  době  po  roce  1332  do  roku 
1336  (Sedláček,  August,  Hrady,  zámky 
a tvrze Království českého, díl druhý, Hra-
decko, Praha 1883, s. 101). 
Nákres  Rupertovy  pečeti,  na  níž  rozezná-
váme židovský klobouk, najdete v publika-
ci A. Sedláčka nazvané Atlasy erbů a pečetí 
české šlechty a moravské středověké šlech-
ty, edidit V. Růžek, svazek 5, 2003, s. 368. 
Bádání bude i nadále pokračovat a příleži-
tostně se někdy v budoucnu k osobě maji-
tele cla v Trutnově určitě vrátíme. 

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Svaz tělesně postižených

Rupert z Onšova, jeho pobyt  
na Trutnovsku, rodový znak a pečeť 

Poděkování MŠ  
SRDÍČKO za radost  
v dětských srdcích
První týden v červnu se 23 dětí v doprovo-
du tří učitelek a učitele z MŠ Srdíčko opět 
vydalo na týdenní dobrodružnou výpravu 
na  „Bišík“.  S  malými  batůžky  na  zádech 
a úsměvem na  tváři  vyrazili malí  výletníci 
vláčkem do Teplic nad Metují. Cestu tam si 
prodloužili přes Broumov návštěvou farmy 
Wenet, kde se pomazlili s čerstvě vylíhnu-
tými kuřátky, nakrmili kozy, lamy, velblou-
dy a pak i svá hladová bříška. Na „Bišíku“ 
jim  počasí  přálo,  a  tak  si  ti  nejodvážnější 
mohli vyzkoušet slaňování ze skal, střelbu 
z  luku  a  výšlap  na  rozhlednu  s  výhledem 
do  Adršpašsko-teplických  skal.  Domů  si 
všechny  děti  přivezly  ručně  vyrobené  la-
pače  snů,  píšťalku  s  nápisem  Bischofstein 
a spousty krásných vzpomínek. „Děkujeme 
za pěkné rozhodnutí, že jste udělali pěkný 
výlet na Bišík a hlavně že jsme mohli zažít 
spousty dobrodružství a poznat, co příroda 
vlastně umí,“ řekla čtyřletá účastnice výle-
tu Anička.
Děkujeme  moc  paním  učitelkám  a  panu 
učiteli  za  odhodlání,  odvahu  a  trpělivost 
s našimi nejmenšími dětmi. Přejeme všem 
krásné  prázdniny  a  ať  Vás  práce  s  dětmi 
stále baví a naplňuje!

Za všechny rodiče M. Chlápková 
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Trutnov v 19. století
Když  15.  dubna  1841  rezignoval  dosavad-
ní  střelecký  hejtman  Payer  (byl  ve  funkci 
od  roku  1813),  byl  na  jeho  místo  39  hlasy 
ze  45  odevzdaných  zvolen  střelecký  leut-
nant Ferdinand Horn, známý z doby osvo-
bozeneckých  napoleonských  válek.  Horn, 
zraněný v bitvě u Lipska (1813) a Waterloo 
(1815), byl po válce odměněn místem správ-
ce trutnovského tabákového skladu v dneš-
ní  Bulharské  ulici.  Kuřákům  Hron  zřejmě 
přál – brzy po svém zvolení se přičinil o zří-
zení  kuřáckého  klubu  střelců  ve  střelnici 
Na  Nivách.  Přispěl  na  to  tenkrát  100  zla-
tými.  Horn  se  zasadil  také  o  to,  že  hudba 
ostrostřelců  dostala  do  vedení  proslulého 
kapelníka Františka Baresche z Kutné Hory. 

V srpnu 1841 požádala střelecká společnost 
magistrát  o  přenechání  pozemků  střelnice 
Na  Nivách  o  rozloze  6  strychů  (strych  mě-
řil  0,285  hektaru).  Magistrát  to  odsouhla-
sil  pod  podmínkou  roční  úhrady  5  zlatých, 
i když střelci oponovali tím, že pozemky jim 
už i dříve patřily. Spory vedení města v čele 
se starostou Johanem Piseckým se střelci se 
od této doby potom vlekly až do roku 1846. 
Střelcům  byla  jejich  činnost  (cvičení,  soutě-
že)  brzděna  žalobami  na  kraji  a  pokutami 
hejtmanovi až 25 zlatých. Střelci se vždy brá-
nili poukazem na svá privilegia z roku 1738 
potvrzená  císařovnou  Marií  Terezií  a  jejich 
nástupci císařem Františkem a Ferdinandem. 

V  roce  1845  se  přihlásil  do  útvaru  střelců 
syn  hejtmana  Uffo,  což  bylo  trutnovskými 
střelci a měšťany přijato  s nadšeným ohla-
sem.  V  následujícím  roce  1846  překvapila 
Trutnov  zpráva  o  sebevraždě  městského 
radního  Josefa Pedernenta. Ten pak nebyl 
pohřben  řádně,  ale  potupně  bez  obřadů 
stranou  dosavadního  trutnovského  hřbi-
tova  u  Špitálského  kostela  na  staré  školní 
zahradě. 
 
Rok 1847 byl pro tehdejšího nenáviděného 
starostu  Piseckého  posledním  v  jeho  úřa-
dě.  V  březnu  dorazil  do  Trutnova  krajský 
komisař  Dollitsch  a  oznámil  občanskému 
výboru  a  hejtmanu  Hornovi,  shromáždě-
ným na  radnici,  že Pisecký byl pro  své po-
buřující  počínání  ze  svého  úřadu  sesazen. 
V  této době měl  střelecký útvar už  jenom 
38 střelců místo někdejších 100. Řada střel-
ců nespokojeně z útvaru odcházela, i když 
se  hejtman  Horn  ve  městě  stále  ještě  těšil 
obecné  úctě,  o  čemž  svědčilo  i  odhalení 
jeho obrazu ve střelnici Na Nivách.
 
Nadcházející  rok  1848  přinesl  Trutnovu 
řadu již revolučních změn. Trutnovský stře-
lecký útvar ale už neměl v životě města roz-
hodující postavení. Přibyl tady druhý ozbro-
jený měšťanský útvar, Národní garda. 

Antonín Just

Sjednocená organizace  
nevidomých a slabozrakých ČR 

POHLEDY DO MINULOSTI

Aktuality  
z podzemí
Hornické  památky  Královéhradeckého 
kraje  letos  očekávají  jubilejního  11  111. 
návštěvníka.  Přijdete-li  do  Měděného 
dolu Bohumír v Jívce na Trutnovsku nebo 
do Hornického skanzenu v Žacléři a bude-
te-li mít štěstí, odměny Vás neminou. Přijď-
te na prohlídku a buďte u toho s námi!

Hornický skanzen láká turisty nejen na svůj 
dobový vzhled, který na Vás dýchne z ka-
ždého  kouta,  protože  to  tu  vypadá,  jako 
když horníci odešli včera a ne v roce 1992, 
ale i na nezapomenutelný výhled z ochozu 
těžní věže. Odvážné pak nemine ani průlez 
větrným kanálem a důlním ventilátorem. 

Důl Bohumír  byl  těžen  od  roku  1853  až 
do roku 1965. Po 50 letech byl zpřístupněn 
veřejnosti  a  dnes  se  návštěvníci  ocitnou 
v podzemních chodbách, které  jsou opře-
deny nejedním příběhem.
Pojďte  s  námi  zjistit  vše  o  tak  význam-
ném, ale pozapomenutém řemesle, jakým 
je pravá havířina. Na konci prohlídky Vás 
čeká přímo hornická zkouška – adrenalino-
vý výstup na povrch země.

Za vysvědčení do dolu Bohumír
Jsi žák nebo student? Celý rok ses pilně učil 
a ve škole dřel jako kůň? Pak je tato akce 
právě pro tebe! Rozhodli  jsme se všechny 
školou povinné odměnit za jejich celoroč-
ní dřinu a snahu ve škole. Všichni tak mají 
vstup do dolu plně zdarma. (Platí za pod-
mínky 1 žák = 1 platící doprovod.) 

Z podzemí ke kolovrátku
Zažijte neopakovatelnou atmosféru příbě-
hy  opředeného  Měděného  dolu  Bohumír 
a následně si běžte na vlastní kůži vyzkou-
šet  pravá  krkonošská  řemesla  do  tkalcov-
ského  muzea  Dům  pod  jasanem  ve  Vole-
tinách. Navštivte obojí a získejte výhodné 
vstupné nebo drobný dáreček!
www.djs-ops.cz, www.dumpodjasanem.cz

Květa Dufková

Posláním  naší  organizace  je  poskytovat 
konkrétní  služby  vedoucí  k  integraci  zra-
kově  postižených  občanů  do  společnosti. 
Kromě volnočasových aktivit zprostředko-
váváme kontakt se společenským prostře-
dím,  pomáháme  při  vyřizování  běžných 
záležitostí  i při uplatňování práv a opráv-
něných  zájmů.  Nabízíme  těžce  zrakově 
postiženým  občanům  Trutnova  bezplatný 
doprovod (na úřad, k lékaři atd.), tato služ-
ba je hrazená z příspěvku města Trutnova. 
Kromě  těchto  služeb  provozujeme  i  půj-
čovnu kompenzačních pomůcek.
„NEŽIJTE  V  TEMNOTĚ  SAMI  A  PŘIJĎTE 
MEZI NÁS!“  
A co se u nás děje? Dne 19. 5. 2017 se naše 
organizace  zúčastnila  prvního  ročníku 
Trutnovského dne pro rodinu. Krásné po-
časí přilákalo na Krakonošovo náměstí vel-
ké množství návštěvníků. V našem stánku 
se dozvěděli něco o naší organizaci, mohli 
si prohlédnout kompenzační pomůcky, vy-
zkoušet chůzi s bílou holí, zahrát si zvukové 
pexeso, poslepu určovat hmatové obrázky 
a  hračky.  Dne  24.  5.  jsme  se  na  pozvání 
našich  kolegů  z  Chrudimi  vydali  do  Svo-
body nad Úpou, abychom si s nimi zahráli 
bowling. Spojili jsme to s trochou turistiky 
a do Svobody jsme došli nádhernou cestou 

z  Janských  Lázní  kolem  Farmaparku  Mu-
chomůrka. Poté nás již Chrudimáci zasvěti-
li do pravidel bowlingu a ukázali jak na to. 
Podle  konečné  tabulky  je  vidět,  že  jsme 
teprve  začátečníci,  ale  všem  se  hra  líbila 
a už víme, co budeme dělat, až skončí léto. 
Takže  uvidíme,  jak  se  změní  skóre  příští 
rok.  Poslední  květnový  den  jsme  přivítali 
léto opékáním buřtů. Dopoledne 8. 6. nás 
v  rámci  celorepublikového  setkání  Obrok 
2017  na  odbočce  navštívili  zástupci  skau-
tů.  Pětice  velice  příjemných  mladých  lidí 
nás  seznámila  se  skautskou činností a ak-
tivitami. Dozvěděli jsme se spoustu zajíma-
vostí a věcí, které jsme nevěděli a neznali. 
My  jsme  jim  zase  na  oplátku  představili 
naši organizaci, ukázali naše hry, některé 
kompenzační  pomůcky,  dokonce  si  skauti 
zkusili psát Braillovým slepeckým písmem. 
Všichni jsme si ze setkání odnesli nové po-
znatky a zážitky. Za to našim skautům dě-
kujeme!
Chcete-li  se k nám příště přidat nebo po-
třebujete radu, pomoc, přijďte, setkáváme 
se  každé  pondělní  dopoledne  v  budově 
úřadu  práce,  3.  mezipatro,  č.  dveří  707. 
Další informace na tel.: 778 702 410 nebo 
na e-mailu: trutnov-odbocka@sons.cz
Adriana Teplá, SONS Trutnov



| | |9	 Radniční listy  MĚSTSKÉ NOVINY červen 2017

SPORT

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.

www.lokotrutnov.cz 

 CYKLISTIKA

Stříbro a bronz z mistrovství krajů
Ze  silničních  závodů  přivezli  závodníci  LOKO 
Trutnov další medailová umístění. Na mistrovství 
Královéhradeckého,  Pardubického,  Středočes-
kého a Libereckého kraje v časovce v Kladrubech 
n. L. obsadil junior Josef Mojžíš 2. místo. V závo-
dě s hromadným startem v Hlinsku v Č. si dojel 
junior Martin Tichý pro bronzovou medaili. 

 JUDO

Jan Lisý opět na stupních vítězů
Český  pohár  ČR  –  kvalifikační  soutěž,  meziná-
rodní Velká cena Chomutova 10. 6. 2017
Třetího kola nominačního turnaje starších žáků 
pro Mistroství České republiky v judu se zúčastni-
lo pět reprezentantů Lokomotivy Trutnov Šimon 
Brezáni,  Vojtěch  Vach,  Matěj  Krčmář,  Michal 
Imerlišvili a Jan Lisý.
Nejlépe si vedl Jan Lisý ve váze do 66 kg (22 zá-
vodníků). V prvním zápase prohrál až v Golden 
score  (prodloužení)  nad  budoucím  finalistou 
Urbánkem  z  Ústí  nad  Labem.  Další  tři  zápasy 
skvěle zvládl a vyhrál. Vybojoval bronzovou me-
daili, i když měl pouze 60,5 kg. Výkon Honzy byl 
velmi dobrý, ale do dalších závodů musí přibrat 
na  váze,  síle  a  poctivě  trénovat.  Vojtěch  Vach 
ve váze do 46 kg (20 závodníků) po volném prv-
ním kole obsadil dobré dělené 7. místo za jedno 
vítězství a dvě porážky. Šimon Brezáni ve váze 
do 42 kg (19 závodníků) obsadil dělené 9. místo 
za jedno vítězství a dvě porážky. Matěj Krčmář 
a Michal  Imerlišvili bohužel v prvním kole pro-
hráli a nepostoupili do dalších bojů. Všichni kluci 
bojovali a zaslouží pochvalu.

 PLAVÁNÍ

Z Malagy do Prahy pro osobáky. Šimánová 
hlásí vzestup formy  
Jediným zástupcem plaveckého oddílu TJ Loko 
UP Group Trutnov na dalším kole Českého po-
háru  v  Praze  3.  6.  2017  byla  Klára  Šimánová. 
Šestnáctiletá  juniorská  reprezentantka  zvládla 
víkendový  mítink  v  Podolí  znamenitě  –  v  nej-

rychlejších  časech,  jaké  kdy  plavala.  Klára  se 
tohoto závodu zúčastnila bezprostředně po ná-
ročném  desetidenním  reprezentačním  soustře-
dění ve španělské Malaze. „Plavali  jsme hodně 
objemy a rychlé série, u mě zaměřené na motý-
la. Absolvovali jsme i mentální tréninky, myslím 
si, že mi celkem pomohly,“ přiblížila trutnovská 
plavkyně  tréninkovou  náplň  na  jihu  Evropy. 
Z Malagy se vrátila ve středu a už v pátek závo-
dila v našem hlavním městě. „Po celkem nároč-
ných trénincích jsem čekala časy někde za oso-
báky,“ byla překvapená z toho, jak rychle v Po-
dolí plavala. „Plavalo se mi fakt opravdu velmi 
dobře, i když zrovna tento bazén moc v oblibě 
nemám,“ smála se. Ve všech svých třech startech 
se v kvalitní konkurenci umístila na stupních ví-
tězů – 800 metrů volný způsob a 200 metrů mo-
týlek vyhrála a na 50 metrů motýlek byla třetí. 
Ve všech těchto startech si vytvořila nové osobní 
rekordy. Na trati 200 metrů motýlek navíc skvě-
lým časem 2:16.95 opět potvrdila a vylepšila limit 
na MEJ do izraelské Netanyi a k limitu na MSJ 
v  americkém  Indianapolis  se  přiblížila  osm  de-
setin  sekundy.  „Za  to  jsem  nejvíc  ráda,“  zářila 
spokojeností. V příštích týdnech čeká Kláru závě-
rečná příprava na MEJ v domácích podmínkách. 
Do Izraele odlétá po krátkém stmelovacím sou-

středění osmičlenného reprezentačního výběru, 
které se bude konat v Praze, v pondělí 26. 6.

 STOLNÍ TENIS

Tradiční oddílový turnaj dětí a rodičů
Poslední  akcí,  která  ukončila  soutěžní  ročník 
2016/2017 oddílu stolního tenisu TJ LOKO Trut-
nov, byl  tradiční oddílový  turnaj dětí  a  rodičů. 
Velká  nemocnost  a  četné  rodinné  problémy 
způsobily,  že  se  do  soutěže  dětí  zapojilo  jen 
7  hráčů,  kteří  byli  rozděleni  do  dvou  skupin. 
V nich se utkali hráči systémem každý s každým 
na tři vítězné sety. V kategorii mladších a začína-
jících hráčů se z vítězství radoval Peter Šimkovič, 
na dalších místech se umístili Andrea Kynclová, 
Lukáš Novotný a Markéta Čížková.
Protože  kategorii  registrovaných  hráčů  tvořili 
pouze  tři  hráči,  po  dohodě  sehráli  svá  utkání 
dvoukolově.  Celkovým  vítězem  se  stal  Michal 
Doubek  před  Tomášem  Březinou  a  Markem 
Maclem.  Pro  vítěze  obou  kategorií  připravili 
pořadatelé Lenka Kalášková a Stanislav Březina 
pěkný pohár, pro tři nejlepší medaile, pro všech-
ny soutěžící i diplomy a hodnotné ceny, zakou-
pené z finanční dotace města Trutnova.
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MEBYS Trutnov, s. r. o.

Adresa:  Na  Lukách  463,  541  01  Trutnov,  
tel.: 731 516 744

Tenisový areál je otevřen všem návštěvní-
kům
Od května je tenisový areál již v plné perma-
nenci, a proto neváhejte a přijďte si zahrát 
tenis  za  výhodných  finančních  podmínek. 
Pro návštěvníky, ale i sportovní nadšence je 
k dispozici 7 upravených tenisových kurtů 
za velmi příznivé ceny. Pro pohodlné vyu-
žívání  tenisového  areálu  je  zde  možnost 
platby na účet 115-1843400277/0100.  Sle-
dujete  on-line  rezervace  a  vyberte  si  ten 
správný čas právě pro Vás.

DEN od do* cena/
hod./
kurt

od* do cena/
hod./
kurt

Pon-
dělí

08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Úterý 08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Středa 08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Čtvrtek 08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Pátek 08:00 14:00 70 Kč 14:00 20:00 100 Kč

Sobota 08:00 20:00 70 Kč      

Neděle 08:00 20:00 70 Kč      

* hodiny od 13:00 do 17:00 jsou prioritně 
vyhrazeny pro tenisové oddíly (neabudou-li 
obsazeny, jsou k dispozici veřejnosti)
Provozní doba sportovního areálu pro ve-
řejnost:
Pondělí – neděle: 08:00 – 20:00
Obsazenost kurtů a REZERVACE naleznete 
na www.sportoviste-trutnov.cz 

Letní koupaliště a „léto plné zábavy“
MEBYS Trutnov  s.  r. o.  vrací opět po  roce 
na  koupaliště  dětský  smích  a  zábavu. 
Na přelomu července a srpna čeká na ná-
vštěvníky  tradiční  „FAMILY  DAY“,  který 
přináší  opět  spoustu  zábavy  a  akce,  a  to 
nejen ve spolupráci se SVČ. Díky časomíře si 
můžete již dnes trochu zatrénovat a otes-
tovat  svou  rychlost  se  svými  kamarády 
na  tobogánu.  Skákací  hrad  a  velká  tram-
polína je k dispozici za pouhých 15 Kč, a to 
na celý den (oproti 15 minutám v minulých 
letech). O všech akcích a aktuálních změ-

pokračování >>

 MUAY-THAI
Maximus CUP IV.
20.  5.  2017  se  konal  v  Praze  Mezinárodní  tur-
naj Maximus Cup IV. Nedařilo se úplně tak, jak 
jsme chtěli, a náš juniorský bojovník Matěj Trčka 
prohrál na body s maďarským reprezentantem 
a šampionem K-1 z roku 2016 Patrikem Szänou. 
Cesta bojovníka není vždy vystlána vavříny.

 GYMNASTIKA
Ocenění dobrovolníků – Zlatá koruna Králo-
véhradeckého kraje pro Evu Rudolfovou
Patnáctka  dobrovolníků  pracujících  s  dětmi 
a  mládeží  v  našem  regionu  si  ve  středu  10.  5. 
2017 převzala ocenění Zlatá koruna Královéhra-
deckého  kraje.  Letos  bylo  přihlášeno  34  účast-
níků a  i  trutnovský oddíl  sportovní gymnastiky 
a TeamGymu měl mezi nominovanými svá želíz-
ka v ohni, trenéry Jiřího Matušku, Hanu Jarošo-
vou a Evu Rudolfovou. Právě posledně jmenova-
ná, Eva Rudolfová, získala ve III. ročníku oceňo-
vání  plaketu  Zlatá  koruna  Královéhradeckého 
kraje a  pamětní list z rukou náměstkyně hejtma-
na pro oblast školství, kultury a sportu Martiny 
Berdychové. Ta mimo jiné řekla: „Cením si všech 
dobrovolníků,  kteří  s  dětmi  a  mládeží  pracují, 
a to nejen v oblasti sportu, ale i volnočasových 
aktivit. Díky nim se činnost dětí rozvíjí, sportují, 
je vyplněn jejich volný čas a díky nim také máme 
živý venkov i živá města. Všem dobrovolníkům 
za to patří velký dík.“ Oceněná Eva Rudolfová se 
věnuje trénování dětí a mládeže od roku 1983, 
kdy skončila s aktivním závoděním. Její svěřenky-
ně se staly mistryněmi České republiky. Je neje-
nom skvělou trenérkou, ale i výbornou rozhodčí 
sportovní gymnastiky a TeamGymu. 
TeamGymové závodnice Spartaku Trutnov 
opět vítězně
V sobotu 3. 6. 2017 se konal 20. ročník Brněnské-
ho poháru v soutěži TeamGym a TeamGym Juni-
or, jenž byl zároveň 3. závodem Českého poháru 
TeamGym  2017.    V  hale  Moravské  Slavie  Brno 
mezi  sebou  poměřilo  síly  celkem  23  družstev 
z celé republiky. Favorizovaný trutnovský tým Ju-
nior III. ve složení E. Krejčí, V. Krejčí, Svobodová, 
Bachtíková, Sáblíková, Bydžovská a Krejčová do-
kázal s přehledem zvítězit nad domácím celkem 
a zaslouženě si odvážel zlaté medaile. 
Republikové zlato z Třebíče pro Káťu Bydžov-
skou
Vynikajícího  výsledku  dosáhla  na  atletickém 
stadionu v Třebíči šestnáctiletá trutnovská gym-
nastka Kateřina Bydžovská. V sobotu 27. 5. 2017 
zvítězila v republikové soutěži ČASPV v atletice 
pro rok 2017.   Česká asociace Sport pro všech-
ny  vypsal  tuto  soutěž  jako  závod  jednotlivců 
ve  čtyřboji  a  zároveň  jako  soutěž  krajů  O  pu-
tovní  pohár  ČASPV.  Kátě  se  dařilo  především 
ve sprintu na 100 metrů a v dálce. Ani v hodu 
míčkem  a  dlouhém  běhu  nezaostala  za  sou-
peřkami, a tak si vystoupala pro zlatou medaili 
na stupínek nejvyšší, a získala tak titul Přeborník 
republiky ČASPV v atletice pro rok 2017 v kate-
gorii dorostenek.

 KRAKONOŠOVI JEZDCI
Czech Downhill Tour 2017
První  závod  letošního  poháru  Czech  Downhill 
Tour  2017  se  konal  28.  5.  v  Peci  pod  Sněžkou 
na  sjezdovce  Bramberk  a  Krakonošovi  jezdci 
za velké podpory Snowmobiles Doulík nemoh-
li chybět. Do Pece jsme přijeli se sedmi svěřenci 
celkově ve dvou kategoriích (mládež a junioři). 
A jelikož to byl první závod sezony a u některých 
borců i první v životě, neočekávali jsme a ani ne-
vyžadovali po nich žádné extra výsledky. Cílem 
bylo, aby si vyzkoušeli,  jaké to vůbec je starto-
vat  na  sjezdovém  závodě  a  najít  svoje  nedo-
statky právě na tak těžké trati, jako byla v Peci. 
V Mládeži jsme měli tři zástupce. Adam Švanda 
bral 15. místo, hned před ním Filip Pokorný na  
14. místě a chvályhodné 6. místo patřilo Martinu 
Doulíkovi ml. V kategorii Junioři jsme měli čtyři 
kluky. Radek Drexler na 15. místě, o vteřinu rych-
leji jel s pádem Maty Říha na 14. místě, o čtyři 
vteřiny před ním pak na 13. místě Albert Skaunic 
a na krásném 6. místě v této kategorii zajel Míra 
Jirman, který každému nadělil minimálně oko-
lo půl minuty a ukázal našim klukům, jak by to 
mělo vypadat. 

 TRUTBOARDERS
Den otevřených dveří v Městském útulku 
Trutnov
3. 6. 2017 a „Den otevřených dveří v Městském 
útulku Trutnov“ – stanoviště číslo 9 a oddíl TRUT-
BOARDERS – jízda na skateboardu. Mnohým dě-
tem vytvořila úsměv na tváři, některé byly zděše-
ny, když se dozvěděly, co budou dělat, a někteří 
rodiče byli překvapeni,  jak mají šikovného prc-
ka! Velké díky patří Adamovi a Sašovi Součko-
vým a Janu Kopřivovi, a to nejen za prezentaci 
a propagaci skateboardingu. Děkujeme.

 REJNOCI – ODDÍL PLAVÁNÍ 
V krytém plaveckém bazénu v Náchodě proběh-
la 13. 5. 2017 Modrá stuha města Náchoda – pla-
vecké závody pro zdravotně postiženou mládež 
ze stacionářů a ústavů sociální péče. Tyto závody 
jsou „mladším sourozencem“ plaveckých závo-
dů Modrá  stuha města Náchoda. Pořadatelem 
obou závodů „Modré stuhy“ je plavecký oddíl TJ 
Delfín Náchod. Slavnostního zahájení se za měs-
to Náchod zúčastnil místostarosta Miroslav Brát, 
který  zdůraznil  důležitost  podobných  akcí  pro 
překonávání bariér v chápání potřeb zdravotně 
postižené mládeže v moderní společnosti. „Před 
určitou  dobou  by  tato  mládež  mohla  být  ma-
ximálně diváky podobných závodů. Teď a tady 
jsou  to  však  nadšení  sportovci,  kteří  do  svého 
výkonu dávají maximum sil a spontánně se ra-
dují z úspěchu. Jejich úspěch je o to cennější, že 
se perou nejen s časomírou, ale i se svým han-
dicapem. A proto jsou  tyto závody více než jen 
klasický sport,“ říká místostarosta Brát. Svěřenci 
z oddílu REJNOCI trenérek Evy Minárikové a An-
drey  Horáčkové  si  tyto  závody  náramně  užili 
a získané medaile jsou jen třešničkou na dortu.
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nách, a to v závislosti na počasí, Vás bude-
me včas a průběžně informovat na našich 
stránkách a FB. Předběžný termín uzavření 
krytého bazénu je 30. 6. 2017.
Na léto plné zábavy a úsměvů se těší kolek-
tiv LK MEBYS Trutnov s. r. o.

Sportovní areál Na Nivách v útlumovém 
režimu
Od 1. 7. 2017 přechází sportovní areál Na Ni-
vách  do  útlumového  režimu.  Veškeré  vy-
bavení a sportovní nářadí a náčiní musí být 
v průběhu prázdnin demontováno a usklad-
něno mimo tento areál, který se od září 2017 
promění ve stavbu nového SVČ Trutnov. Veš-
keré sportovní aktivity v tomto areálu budou 
tedy omezeny. O případných změnách a na-
řízeních  Vás  budeme  průběžně  informovat 
na  našich  stránkách  www.sportoviste-trut-
nov.cz, nebo na FB.

Trutnovská průmyslovka  
pořádala Velkou cenu  
Trutnova v orientačním běhu
Dne 16. května 2017 se konal již dvanáctý 
ročník okresního kola v orientačním běhu 
základních  a  středních  škol  Trutnovska 
i z dalších okresů Královéhradeckého kraje. 
Velkou cenu Trutnova v orientačním běhu 
organizačně zaštiťují pedagogové ze Škol-
ního  sportovního klubu Sprint při  Střední 
průmyslové škole, Trutnov, Školní 101.
Významnou pomocí bylo technické zabez-
pečení  závodu  členy  oddílu  orientačního 
běhu  Lokomotiva  Trutnov,  o.  s.  Závodi-
lo  se  na  mapě  Zámecké  skály  v  měřítku  
1:10  000.  Celkem  bylo  postaveno  10  růz-
ných tratí, pro každou kategorii jiná – dle 
obtížnosti a délky s různými počty kontrol. 
Pro elitní závodníky byly připraveny speci-
ální kilometrové okruhy. 
Do  závodu  se  prezentovalo  celkem  185 
závodníků z 15 škol a sportovních oddílů. 
Ve vložené  soutěži příchozích  si  svoji  trať 
proběhli  trenéři,  vedoucí  a  další  příznivci 
tohoto sportu. Výsledky byly zpracovávány 
elektronicky pomocí systému SportIdent.
Nejlepší  závodníci  ve  všech  kategoriích 
obdrželi diplomy a drobné ceny a všichni 
startující dostali v cíli koláče, ovocné tyčin-
ky a energetické nápoje. Počasí se vydařilo 
a všichni byli po příjemném odpoledni strá-
veném  při  sportování  spokojeni.  Poděko-
vání patří  všem účastníkům, pořadatelům 
a sponzorům této sportovní soutěže.
Výsledky a fotografie ze závodu na www.
spstrutnov.cz  
Milan Rejmont

Čtvrtý ročník ABB Trutnovského půlmaratonu přinesl 
výborné výsledky i skvělou zábavu

4. Krakonošův cyklomaraton  
je za dveřmi

V  sobotu  10.  června  proběhl  v  trutnov-
ském lesoparku Paradráha již čtvrtý ročník 
terénního závodu ABB Trutnovský půlma-
raton  2017,  který  pořádá  sportovní  klub 
Kasper  –  Swix  Team  spolu  se  společnos-
tí ABB, Kasper  s.  r. o., Autostyl a městem 
Trutnov. Závod tradičně nabídl výjimečnou 
atmosféru a díky přívětivému profilu tratě 
přilákal 350 závodníků ze všech věkových 
kategorií, mimo jiné i trutnovského rodáka 
a známého novináře Jana Tunu.
Hlavní  závod  tvořily  3  trasy  –  „půlmara-
tonská“ trasa  s délkou 20 km a dvě kratší 
trasy dlouhé 10 a 5 km. Nejrychlejším mu-
žem hlavního závodu se stal Kamil Krunka 
s  časem  01:15:51,  nejrychlejší  ženou  v  cíli 
byla  Romana  Brumlichová,  která  hlavní 
trasu uběhla za 01:42:48. Střední desetiki-
lometrovou  trasu  zdolali  nejrychleji  Nick 
Lowelt za 39:37 a Hana Trojanová s časem 
45:43. Na trati v délce 5 km vybojovali stup-
ně  vítězů  Čeněk  Augusta  s  časem  18:55 
a  Jana  Leblochová,  která  doběhla do  cíle 

za 22:46. Děti soutěžily v závodech na 100, 
400, 800 a 1600 metrů a celkem se zúčast-
nilo 95 malých závodníků. Kdo si chtěl za-
sportovat v jiné disciplíně než běhu, mohl 
se zúčastnit pět kilometrů dlouhého nordic 
walking pochodu. 
„Z  trutnovského  závodu  se  za  čtyři  roky 
stala  významná  a  oblíbená  běžecká  akce 
a my jsme rádi, že se na její organizaci po-
dílíme  od  samého  počátku,“  komentoval 
tuto  akci  Pavel  Mík,  ředitel  trutnovského 
výrobního závodu ABB s. r. o. 
Stejně  jako  v  předchozích  třech  ročnících 
i  letos  byla  součástí  běžecké  akce  samo-
statná soutěž s názvem Memoriál Tomáše 
Dutky, která byla určena běžcům z řad za-
městnanců společnosti ABB jako vzpomín-
ka na jejich dlouholetého kolegu. 
„ABB  Trutnovský  půlmaraton  je  skvělá 
akce, kde se vyřádí  jak dospělí, tak i děti, 
a  to  navíc  v  prostředí  krásného  trutnov-
ského  lesoparku. Byli  jsme  svědky mnoha 
obdivuhodných výkonů a o to víc nás těší, 
že jsme se na této akci mohli podílet jako 
organizátoři,“  uvedl  Stanislav  Opočenský, 
ředitel týmu Kasper – Swix.
Účastníci  závodu  také  podpořili  správnou 
věc.  Část  prostředků  ze  startovného  byla 
věnována  dětskému  krizovému  centru 
NOMIA v Hradci Králové,  jehož odborníci 
na práci s dětmi se zároveň podíleli na or-
ganizaci  doprovodného  programu  pro 
nejmenší  účastníky.  Více  informací  o  zá-
vodu  včetně  výsledkové  listiny  naleznete 
na www.pulmaratontu.cz.

V sobotu 29. 7. se Trutnov opět zaplní cyk-
listy,  pro  které  je  připraven  již  4.  ročník 
silničního  Krakonošova  cyklomaratonu. 
Na účastníky hlavního závodu čekají opět 
dvě  trasy  dlouhé  98  a  145 km,  které  pro-
tínají  všechny  členské  obce  Svazku  obcí 
Východní Krkonoše – hlavního pořadatele 
a partnerská města Lubawka a Kamienna 
Gora.  Kratší  trasa  je  vhodná  pro  všechny 
rekreační  cyklisty,  na  dlouhé  trase  ani  le-
tos  nebude  chybět  legendární  stoupání 
z  Pece  pod  Sněžkou  na  Pražskou  boudu. 
Start bude již tradičně na pěší zóně v Trut-
nově u společenského centra UFFO v 10:00, 
dojezd  prvních  závodníků  je  plánován 
na 12:30. V prostoru startu a cíle bude celý 
den  probíhat  doprovodný  program  pro 
děti a rodiče, kde se můžete těšit na zába-
vu  s  agenturou  VOSA,  besedu  s  lyžařkou 
Šárkou Strachovou nebo fotokoutek s Če-
psulkou. Závodní atmosféru si můžou děti 
ve věku 0 – 12  let vyzkoušet v rámcových 
závodech  na  tratích  v  okolí  místa  startu 
a cíle. Více informací najdete na www.kra-
konosuvcyklomaraton.cz.
„Na Krakonošův cyklomaraton srdečně zvu 

všechny příznivce silniční cyklistiky a věřím, 
že se Vám bude nová podoba tratí líbit a že 
se opět perfektně svezeme!“ zve předseda 
svazku Tomáš  Hendrych.

Pořadatelé – SOVK a SK Cyklistika Trutnov
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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 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
Všichni  psi  jsou  očipováni,  oočkováni  kombino-
vanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veteri-
nárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení po-
platku 500 Kč dostanou i očkovací průkaz a jsou 
po dobu tří let osvobozeni od placení poplatku 
ze psa. V případě nalezení opuštěného nebo za-
toulaného psa na území města Trutnova můžete 
kdykoliv zavolat Městskou policii Trutnov, tel. 156 
nebo 499 813 064, která se o psa postará. 
Děkujeme všem, kteří v rámci Dne otevřených 
dveří přišli a přispěli pejskům.

Jiří Hejna 
Odbor životního prostředí

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

17_073

17_076

17_067

17_053

Národní pohár žactva v karate
Z pověření Českého  svazu karate pořádal 
trutnovský  Sportovní  klub  bojových  umě-
ní (SKBU Trutnov) v sobotu 3. června 2017 
ve  sportovní  hale  ZŠ  Komenského  v  Trut-
nově  1.  kolo  Národního  poháru  žactva, 
tj. kategorií mladšího (7 – 9 a 10 – 11 let) 
a  staršího  žactva  (12  –  13  let).  Závodníci 
soutěžili v kata, kata team a kumite. Cílem 
snažení  mladých  karatistů  bylo  nejen  zís-
kání  cenných kovů, ale  také získání bodů 
pro kvalifikaci na prosincové MČR v karate 
2017. Turnaje se zúčastnilo přes 300 závod-
níků z 29 klubů z  celé ČR. Zápasilo  se na  
6 tatami. Z trutnovských závodníků se nej-
lépe dařilo Jáchymu Šandovi, který v kumi-
te v kategorii starších žáků do 52 kg obsa-
dil vynikající druhé místo. Další kvalifikač-
ní  body  za  pátá  místa  v  kumite  mladších 

žákyň 10 – 11 let nad 42 kg    
získaly  závodnice  Barbora  Hurdálková 
a Anna Lišková. Turnaj byl po organizační 
a technické stránce výborně připraven.

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
Pořadatel: SKBU Trutnov, z. s.
Datum: 28. 8. – 1. 9. 2017 od 8:00 do 16:00
Místo: ZŠ kpt. Jaroše Trutnov
Cena: 1.200 Kč
Program: výlety, koupání, sportovní hry, 
hry v přírodě apod.
Věk: pro děti od 7 let
Info: www.skbutrutnov.cz

Tomáš Souček
předseda SKBU Trutnov

Ve dnech 25. a 26. 5. 2017 hostil Trutnov 
historicky první ročník Finále poháru AŠSK 
ČR v aquatlonu ZŠ a SŠ. Velkou cenu Trut-
nova  pořádali,  z  pověření  VV  AŠSK  ČR 
a  ve  spolupráci  s  ČTA,  pedagogové  ze  ZŠ 
kpt.  Jaroše,  Trutnov,  Gorkého  38.  Nomi-
nační  kritéria  splnilo  a  do  mistrovského 
závodu  se  následně  prezentovalo  na  šest 
desítek závodníků z celé ČR. 
Závodníci soutěžili na těchto distancích:
Kategorie  –  II.  D,  CH  –  50 m  plavání  VZ 
a 800 m běh, III. D, CH – 100 m plavání VZ 
a 1500 m běh, IV. D, CH – 100 m plavání VZ 
a 1500 m běh, V. D, CH – 200 m plavání VZ 
a 2000 m běh, TRI dle druhu tělesného po-
stižení a věku.
První  den  se  v  krytém  plaveckém  bazénu 
uskutečnila  plavecká  část.  Naměřené  časy 
nasvědčovaly,  že  cenné  kovy  se  budou 
brát  pouze  za  špičkové  výkony.  Jen  pro 
představu  v  kategorii  V.  chlapci  zaplaval 
Aleš  Umlauf  ze  SPŠ  Trutnov  na  200 m  VZ 
čas 2:07,79 minuty! Druhý den soutěže se 
uskutečnila běžecká část na atletickém sta-
dionu. I na atletickém oválu byly zazname-
nány  kvalitní  běžecké  výkony.  Za  zmínku 
stojí  čas  4:28,51  minuty  na  1500 m,  který 
zaběhl  v  kategorii  IV.  chlapci  Michal  Ma-
cháček  ze  ZŠ  Chýnov.  O  mistrovských  ti-
tulech rozhodly až součty časů z plavecké 
a běžecké části závodu. Zlaté medaile z Fi-
nále poháru AŠSK ČR v aquatlonu vybojo-

vali:
Kat.  II.  D:  Nikol  Kirschová,  ZŠ  R.  Frimla, 
Trutnov 
Kat. II. CH: Ondřej Kozojed, ZŠ a MŠ Mladá 
Vožice 
Kat.  III.  D:  Denisa  Červenková,  ZŠ  T.  G.  
M., Komárov
Kat.  III.  CH:  Robert  Kostlán,  ZŠ  a  SŠ  Sezi-
movo Ústí 
Kat.  IV.  D:  Ela  Šrůtková,  ZŠ  kpt.  Jaroše, 
Trutnov 
Kat. IV. CH: Michal Macháček, ZŠ Chýnov 
Kat. V. D: Anna Hurdálková, BPA Malé Sva-
toňovice 
Kat. V. CH: Aleš Umlauf, SPŠ Trutnov 

Nejlepší závodníci v jednotlivých kategori-
ích, kteří se umístili na stupních vítězů, ob-
drželi medaile, diplomy a věcné ceny. Vítě-
zové si navíc z Trutnova odvezli historicky 
první tituly mistrů ČR v aquatlonu ZŠ a SŠ. 
Akce by se neuskutečnila bez podpory: Čes-
ká triatlonová asociace, firma CASIA spol. 
s r. o., KARA Trutnov, a. s., město Trutnov, 
AŠSK ČR, V Sport Trutnov, Cyklo Trading s. 
r. o., KOLA u kostela Trutnov, Hotel Patria 
Trutnov, VITAR s. r. o., Red Bull Wings.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ředitel soutěže 
Výsledky: Cyril Kresan 

V Trutnově se bojovalo  
o republikové tituly  
v aquatlonu


