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RekonstRukce aReálu  
na nivách může začít 
Očekávaná rekonstrukce a dostavba areá-
lu Na Nivách, kde bude sídlit Středisko vol-
ného času, Trutnov, může začít. Ve čtvrtek  
2. listopadu 2017 byla podepsána smlouva 
mezi městem Trutnov a dodavatelem stav-
by společností BAK stavební společnost, 
a. s., která zvítězila ve výběrovém řízení 
na dodavatele stavby. 
„Rekonstrukci Niv jsme dlouho plánova-
li a připravovali papírovou dokumentaci. 
Jsem rád, že se konečně podařilo projekt 
dostat do této fáze a nyní se již může za-
čít budovat,“ říká starosta města Trutnova 
Ivan Adamec a dodává, že „do nově opra-
vených prostor se přestěhuje Středisko vol-
ného času, Trutnov, které zatím sídlí v ZŠ 
R. Frimla.“
Stavba obsahuje 24 stavebních objektů, 
např. dětské hřiště, dobrodružné hřiště, 
venkovní lanový park či multifunkční hřiš-

tě. „V prostoru hlavní stavby bude umístě-
no zázemí pro jednotlivé zájmové skupiny, 
např. taneční sál, divadelní sál, keramická 
dílna, bude zde také malá kavárna, tělo-
cvična či horolezecká stěna,“ vysvětluje 
Miroslav Franc, vedoucí Odboru rozvoje 
města MěÚ Trutnov.
Stavební práce budou zahájeny ještě nyní 
v listopadu a hotovo by mělo být do konce 
následujícího roku. Město do přestavby in-
vestuje téměř 197 milionů korun. „Zastupi-
telstvo schválilo, aby si město na tyto velké 
akce vzalo úvěr z banky, tudíž nám nyní nic 
nebrání v realizaci. Z tohoto úvěru bychom 
v následujícím roce rádi financovali také 
opravu krytého bazénu,“ dodává trutnov-
ský starosta.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

ROČNÍK 25 listOpad 27. 11. 2017

pokračování >>

mĚstskÝ ÚŘaD tRutnov 
uPozoRŇuJe 
omezení provozu na městském 
úřadě trutnov 
Upozorňujeme tímto občany města Trut-
nova, že v měsíci prosinci dojde k omezení 
činnosti Městského úřadu Trutnov. 
Aby bylo možné provést zúčtování veške-
rých finančních operací (správní poplatky, 
uhrazené pokuty atd.) ke konci roku, bu-
dou v pátek 29. 12. 2017 poskytovány služ-
by veřejnosti pouze do 11:00. Ve dnech 
27. 12. 2017 až 29. 12. 2017 pak nebude 
možné na městském úřadě hradit poplat-
ky a další platby platebními kartami. 
V období svátků tak bude úřad pro veřej-
nost k dispozici: 
- ve středu 27. 12. 2017 od 8:00 do 17:00,
- ve čtvrtek 28. 12. 2017 od 8:00 do 15:00,
- v pátek 29. 12. 2017 od 8:00 do 11:00. 

Dále upozorňujeme občany, že dne  
19. 12. 2017 bude od 13:00 z důvodu ko-
nání schůze Komise pro občanské záleži-
tosti UZAVŘEN ÚSEK MATRIKY.
Děkujeme za pochopení.

-rl-

Přijímáme návrhy na udělení 
kulturní ceny města trutnova 
a sportovních cen města  
trutnova za rok 2017
Jako každoročně vyzývá město Trutnov 
příznivce kultury v Trutnově a okolí, aby 
na MěÚ Trutnov písemně oznámili jména 
jednotlivců nebo kolektivů, kteří význam-
ně přispěli ke kulturnímu životu ve městě 
v roce 2017 nebo městu přinášejí trvalé 
hodnoty v oblasti umění, zájmové umělec-
ké činnosti, případně v dalších kulturně- 
společenských aktivitách. 
Kulturní cenu může získat jednotlivec 
nebo kolektiv, cena může být udělena rov-
něž in memoriam.
Návrh na udělení kulturní ceny může po-
dat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 
let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalé-
mu pobytu nebo na území města Trutnova 
vlastní nemovitost, nebo právnická osoba 
se sídlem ve městě Trutnově.
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

prosinec 

DvůR kRálové naD labem 
15. 12. 2017 – kRálovéDvoRské vánoce 
www.hankuv-dum.cz

chRuDim 
17. 12. 2017 – stŘíbRná neDĚle 
www.chrudimsobe.cz 

mĚlník 
15. – 17. 12. 2017 – vánoční tRhY 
www.melnik.cz  

novÝ bYDžov 
5. 12. 2017 – mikuláŠ na RYnku  
+ RozsvĚcení velkého vánočního stRomu 
www.novybydzov.cz 

Polička 
2. 12. – 17. 12. 2017 – kRálovskÝ aDvent 
na svoJanovĚ 
www.svojanov.cz   

vYsoké mÝto 
2. 12. 2017 – aDventní kuJebáckÝ JaRmaRk 
a Rozsvícení vánočního stRomu  
www.vysoke-myto.cz  
17. 12. 2017 – zlatÝ kuJebáckÝ JaRmaRk  
www.vysoke-myto.cz 

Více naleznete v kalendáriu na www.vennamesta.cz

Letošní první prosincová neděle 3. 12. je 
zároveň první adventní nedělí. Je to tedy 
také termín pro tradiční akci, kterou po-
řádá město Trutnov a UFFO a při které se 
slavnostně rozsvítí vánoční strom na Kra-
konošově náměstí. 
Nedělní odpoledne na náměstí se může 
stát příjemným místem pro adventní setká-
ní s přáteli. My Vám k tomu nabídneme:
- od 14:00 do 17:30 můžete využít stánko-
vého prodeje, který Vám na náměstí na-
bídne adventní zboží, ale i horké a voňavé 

nápoje a další občerstvení,
- od 15:00 začne na pódiu představení  
Divadla Kufr: VÁNOČNÍ HRA aneb CO  
ANDĚLÉ ZVĚSTOVALI,
- od 16:15 do 16:45 Vám zazpívají GENTLE-
MEN SINGERS. Tento skvělý vokální soubor 
pak bude mít od 18:00 koncert v uffu. Je to 
náš adventní dárek, a tak je vstupné sym-
bolické ve výši 100 Kč. Přibližně od 16:45 se 
můžete těšit na VIDEO MAPPING, po kte-
rém se slavnostně rozsvítí vánoční strom.

Po výstavě, která již proběhla na přelomu 
října a listopadu v Bolesławci, představí 
účastníci projektu své práce i v Trutnově. 
K vidění bude více jak 40 fotografií. Vý-
stava bude nainstalována ve foyer kina 
Vesmír v Trutnově a bude pro veřejnost 
přístupná vždy v čase promítání filmů od  
25. 11. do 17. 12. 2017.
Slavnostní vernisáž se uskutečnila v pátek 
24. listopadu 2017 a byla obohacena multi-
mediální prezentací dokumentující průběh 
obou workshopů. Během vernisáží byly 
účastníkům plenéru předány dvoujazyčné 
katalogy a nástěnné kalendáře na rok 2018 
s vybranými fotografiemi z obou měst.
Partnerem za českou stranu je Spolek pod-
krkonošských výtvarníků Trutnov.

Ing. Ctibor Košťál

vánoční stRom 2017

Polsko-české FotoGRaFické 
imPRese bolesŁaWiec  
– tRutnov 2017

lesy a parky trutnov, s. r. o., oznamují, že

PRoDeJ vánočních 
stRomků
se uskuteční ve dnech 
1. – 21. 12. 2017.
Prodej bude probíhat v sídle společnosti
v Úpické ulici č. p. 469 v Trutnově
v pracovních dnech od 9:00 do 17:00,
o víkendech od 9:00 do 14:00.
Bližší informace na tel.: 499 813 352,  
732 131 068.

Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- kulturní oblast,
- konkrétní dosažené výsledky nebo stano-
vení přínosu pro město,
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele.

Příznivci sportu mohou písemně oznámit 
jména těch sportovců, sportovních kolek-
tivů, trenérů, cvičitelů i rozhodčích, kte-
ří se v roce 2017 nejvíce přičinili v oblasti 
rozvoje sportu a tělovýchovy se záměrem 
trvale podporovat sportovní dění ve měs-
tě. Nově je také možné navrhnout jména 
handicapovaných sportovců a udělit cenu 
za mimořádný sportovní výkon.
Návrh na udělení sportovní ceny může po-
dat fyzická osoba, která dosáhla věku 18 
let a je ve městě Trutnově hlášena k trvalé-
mu pobytu nebo na území města Trutnova 
vlastní nemovitost, nebo právnická osoba 
se sídlem ve městě Trutnově.
Návrh musí obsahovat tyto náležitosti:
- jméno a bydliště kandidáta,
- sportovní oblast,
- konkrétní dosažené výsledky nebo stano-
vení přínosu pro město,
- jméno, bydliště a podpis navrhovatele. 

návrhy je možno podat písemně do  
31. 1. 2018 na podatelnu měÚ trutnov nebo  
e-mailem na adresu: podatelna@trutnov.cz.

Statut Kulturní ceny města Trutnova a Sta-
tut Sportovních cen města Trutnova najde-
te v plném znění na: http://www.trutnov.
cz/mesto-trutnov/statuty-1

-rl-
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PRosinec

PonDĚlí
08:30 – 14:00 volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 svišti – cvičení pro chodící děti
14:00 – 15:00 Podpůrná skupina kojení 
15:00 – 17:00 maternité – kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu
ÚteRÝ
08:30 – 12:00 nastávající maminky a miminka 
10:30 – 11:15 broučci – cvičení pro lezoucí 
miminka
17:00 – 19:00 keramické tvoření 
stŘeDa
08:30 – 14:00 volná herna pro maminky s dětmi
09:15 – 10:00 svišti – cvičení pro chodící děti
10:15 – 11:00 opičky – cvičení pro děti 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
08:30 – 14:00 volná herna pro maminky 
s dětmi
10:00 – 10:30 zpívánky s Drážou a blankou – 
společné muzicírování
15:30 – 16:30 bobŘi – pohybová příprava pro 
děti od 3 do 6 let
16:10 – 16:55 hudební stavebnice, cvrček 
muzikant
Pátek
08:00 – 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 – Často se 
maminky potýkají s menšími či většími 
problémy už od porodnice, slyší mnoho 
protichůdných rad nebo jen nemají s kým 
svou starost sdílet. Setkání vede diplomovaná 
porodní asistentka Olga Fojtíková a dětská 
sestra a certifikovaná laktační poradkyně 

Eva Havelková. kdy: 4. 12. 2017 od 14:00 
do 15:00. Vstupné je za pobytné, prosíme 
zájemce o nahlášení účasti v MC.
anDĚlé a sklo – předvánoční keramické 
dopoledne s lektorkou Andreou Onodi. 
kdy: 1. 12. 2017 od 10:00 do 12:00. Vstupné 
je 100 Kč + pobytné, prosíme zájemce 
o nahlášení účasti v MC.
malování manDal – relaxační prožitkový 
večer s pastelkami a suchým pastelem. 
Nemusíte umět kreslit. Naše setkání je 
určeno těm, co si chtějí zakreslit, odpočinout 
a porozumět svým myšlenkám a pocitům. 
Lektorka: Vilma Kulhánková. kdy: 7. 12. 2017 
od 17:00 do 19:00. Vstupné je 90 Kč, prosíme 
zájemce o nahlášení účasti v MC.
malování na tRička – pod vedením 
lektorky Lucie Stejskalové si můžete vyrobit 
originální dárek pro své nejbližší. kdy:  
12. 12. 2017 od 17:00 do 19:00. Vstupné je 
za pobytné + 30 Kč za barvy na jedno tričko, 
prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
nePeRme se s Plenami – beseda o látkových 
plenách. Lektorka Pavla Brandová, 
fyzioterapeutka a maminka tří holčiček, 
Vám předvede látkové pleny různých 
výrobců. Vysvětlí Vám, jak se používají a jak 
se miminka do plen balí. kdy: 14. 12. 2017 
od 17:00 do 19:00. Vstupné je 50 Kč, prosíme 
zájemce o nahlášení účasti v MC.
oDPoleDní kRoužek PRo DosPĚlé 
– keRamické tvoŘení – Pod vedením 
lektorky Andrey Onodi se naučíme pracovat 
s hlínou a dalšími materiály. Mnohé se 
naučíte, osvojíte si různé techniky zpracování 
keramiky a odneste si vlastní hotové výrobky. 
Koná se vždy v liché úterý (5. 12. a 19. 12.), 
vstupné je 180 Kč za lekci. Na jednotlivé lekce 
se můžete hlásit přímo v MC nebo formou 
SMS na tel. 736 677 236.

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

Za mateřské centrum KAROlínka
Nicole Lisá

mateřské centrum kaRolínka
klub zdraví trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: 
vánoční insPiRace. 4. 12. 2017 v 17:30, 
budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 
(za nemocnicí), lektor: Líba Jobová. Ochut-
návka, zazpíváme si, možnost masáže šíje 
už v 16:30.
Najdete nás na http://trutnov.casd.cz

témata na rok 2018
8. 1.  V zajetí jídla – proč máme neodola-

telné chutě
5. 2. V zajetí jídla – nevyřešené problémy
5. 3. Jak nezemřít na srdeční choroby
9. 4. Cestování
7. 5.  Jarní tvoření – projevme své výtvar-

né dary
4. 6.  Jak nezemřít na choroby zažívacího 

traktu
Červenec, srpen – prázdniny
3. 9. Lymfatický systém a imunita
1. 10 Byliny a koření
5. 11.  Cvičení – opomíjená důležitost po-

hybu
3. 12. Předvánoční povídání, zazpíváme si

matriční události v říjnu 2017
narozené děti
V říjnu přišlo na svět v trutnovské porodni-
ci celkem 41 dětí, 20 chlapců a 21 děvčátek. 
Trutnovskými občánky se stalo 12 dětí, z toho 
4 chlapci a 8 děvčátek.

uzavřené sňatky
V říjnu vstoupilo do manželství 7 párů. 

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem 
45 občanů, 19 mužů a 26 žen. Z tohoto počtu 
zemřelo 25 trutnovských občanů, 11 mužů 
a 14 žen. Jedno úmrtí bylo zapsáno do mat-
riční knihy vedené pro obec Chvaleč a jedno 
pro město Pilníkov.  

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti při vý-
znamných životních jubileích osobně navštívily 
s kytičkou, gratulací a malým dárečkem 31 ob-
čanů města Trutnova. Všem jubilantům touto 
cestou ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Karolína Kašparová 
matrikářka

oblastní sPolek českého 
čeRveného kŘíže v tRutnovĚ
pořádá pro širokou veřejnost zDaRma před-
nášku o poskytování první pomoci.
Pro účastníky, kteří budou požadovat potvr-
zení o absolvování přednášky, je stanovena 
cena na 400 kč (v ceně kniha Základní norma 
zdravotnických znalostí).
termín: 4. prosince 2017
čas: od 15:00 do 17:30 
téma: život ohrožující stavy
Přednáška je zaměřena na základní doved-
nosti při poskytování první pomoci a je dopl-
něna praktickými ukázkami v daných téma-
tech.
Přednášky probíhají v prostorách učebny prv-
ní pomoci – 2. mezipatro, č. dveří 604 na ad-
rese: Horská 5, 541 01 Trutnov (budova býva-
lého okresního úřadu naproti autobusovému 
nádraží).
Přednášky se konají při minimálním počtu  
5 účastníků a maximálním počtu 20 účastníků.
Přihlásit se můžete na tel. č. 499 810 810,  
775 760 630 nebo e-mailem: ccktu@tiscali.cz 

tropik trhy trutnov  
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv, 
techniky a dalších potřeb. Možnost prode-
je i jiných zvířat a rostlin. 
Místo: Národní dům, Trutnov
Datum: 2. 12. 2017 od 09:00 do 12:00 
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky

KRÁtCE

Pohotovost – stomatoloGie
sobota, neděle, svátky od 08:00 do 12:00
služba se koná v ordinacích těchto lékařů: 

2. 12. a 3. 12. – IH DENT – MUDr. Zapadlo s. r. o., 
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 818 003
9. 12. a 10. 12. – MUDr. Petra Pilcová, Krakono-
šovo nám. 127, Trutnov, tel.: 491 617 006
16. 12. a 17. 12. – Stovicek Dent, s. r. o., Komen-
ského 821,Trutnov, tel.: 499 907 260
23. 12. a 24. 12. – MUDr. Eva Davidová, Sokolská 
238, Trutnov, tel.: 499 735 314
25. 12. – MUDr. Břetislav Hofmann, Úpské ná-
břeží 379, Trutnov, tel.: 499 817 335
26. 12. – MDDr. Miroslav Voženílek, Polská 91/14, 
Trutnov, tel.: 499 814 867
30. 12. a 31. 12. – MUDr. Karolína Feduňová, 
zubní ordinace čp. 185, Pec pod Sněžkou, tel.: 
603 413 113
1. 1. 2018 – MUDr. Vladimír Hrudík, Žižkova 
239/16, Trutnov, tel.: 499 817 592
Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých přípa-
dech akutní a neodkladné péče poskytuje Sto-
matologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové – areál nemocnice, tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci – zubní – Hradec  
Králové, tel.: 495 755 223.

spOlEČENsKÁ RUBRiKa

Řízené taneční semináře pro  
manželské páry a přátelské dvojice 

od 7. 1. 2018 v hezkém prostředí a s příjem-
nou obsluhou v tanečním sále Restaurace 
lhota u trutnova, a to od 16:00 do 18:00 za-
čínající páry (opakování) a od 18:00 do 20:00 
pokročilé páry. Provázet vás budou manželé 
elschekovi. Rezervace míst do 17. 12. 2017 
na telefonu 608 224 900.    
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OdBORY MĚstsKÉHO ÚŘadU iNFORMUJÍ

Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 23. 10. 2017 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byt:

trutnov – krakonošovo nám. čp. 69
/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
– kuchyň 18,02 m2, 1. pokoj 17,09 m2,  
2. pokoj 28,56 m2, 3. pokoj 28,56 m2, předsíň 
14,73 m2, koupelna + WC 6,11 m2, spíž  
3,96 m2, komora 14,63 m2 a půda 30,00 m2, 
standardní byt, číslo bytu 3, 3. podlaží. Topení 
etážové elektrické. 
    
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vodoměr 
SV, bojler a el. kotel. 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.  
 
minimální měsíční nájemné:  8.599 kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
5. 12. 2017 v 8:00 přímo na místě. 

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.

žádosti je možné podat do 8. 12. 2017 
do 12:00. veřejné otvírání obálek 11. 12. 2017 
v 8:00, malý sál měÚ trutnov.

Tiskopis na pronájem tohoto bytu 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.
   
Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města      

čerpání dotací z rozpočtu měs-
ta trutnova v oblastech kultu-
ry, sportu, sociálních  
služeb a ostatních pro rok 2018
Stejně jako v letošním roce bude možné 
v roce 2018 žádat o poskytnutí dotací z roz-
počtu města Trutnova na účely uvedené 
v Programu dotací vyhlášeném městem, 
a to v kategoriích kultura, sport, sociální 
služby a ostatní nebo na jiné účely na zákla-
dě individuálních žádostí žadatelů.
V září roku 2016 byly zastupitelstvem měs-
ta schváleny nové Zásady č. 1/2016 (dále jen 
„Zásady“), které stanovují podmínky pro 
poskytování a čerpání dotací. Tyto Zásady 
obsahují rovněž zmiňovaný Program dotací 
vyhlášený městem. 
Pro žadatele o dotace v kategorii sport je 
nově určen formulář s uvedením specifika-
ce jednotlivých podkategorií (údržba spor-
tovišť, sportovní akce, sportovní činnost 
apod.).
Žadatelé mohou podávat své žádosti na do-
tace v kategorii sport, kultura, sociální služ-
by a ostatní v termínu od 15. 1. 2018 do  
15. 11. 2018. Výjimku tvoří dotace na činnost 
sportovních organizací dle členské základny, 
kde je stanoven termín od 15. 1. 2018 do  
28. 2. 2018. Žádosti musí být podávány 
na předepsaných formulářích včetně příloh 
prostřednictvím podatelny MěÚ Trutnov.
Zásady včetně všech potřebných formulářů 
naleznete na webu města (Městský úřad/
Odbory MěÚ/Odbor finanční/Formuláře/
složka Poskytování a čerpání dotací z roz-
počtu města Trutnova). V případě dotazů se 
na nás neváhejte obrátit (tel. 499 803 128, 
krivkova@trutnov.cz). 

Ing. Hana Křivková
Odbor finanční, dotace  

oznámení
Rada města trutnova na své 20. schůzi 
dne 6. 11. 2017 přijala usnesení č. 2017-
1131/20, kterým schválila záměr města 
obecně zveřejnit

* uzavření smlouvy o právu stavby s bu-
doucí koupí

k p. p. 50/1 (2270,00 m2) v k. ú. Bojiště 
u Trutnova k výstavbě rodinného domu 
venkovského typu, za následujících pod-
mínek: 
- smlouva o právu stavby bude uzavřena 
na dobu určitou 5 let, 
- stavební plat je stanoven ve výši 10,00 Kč/
m2/rok + DPH za část pozemku o výměře 
500,00 m2 a 2,00 Kč/m2/rok + DPH za zbý-
vající část pozemku, 
- stavební plat se zřizuje jako reálné bře-
meno, které zatěžuje právo stavby,
- je povoleno užívání pozemku jako zaří-
zení staveniště, včetně umístění dočasných 
staveb, 
- kolaudace stavby bude do 5 let od podpi-
su smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po ko-
laudaci stavby za nabídnutou kupní cenu 
v místě a čase obvyklou, nejméně 310,00 
Kč/m² + DPH, 
- v případě nezkolaudování stavby ani do  
5 let právo stavby zaniká s tím, že opráv-
něný nemá právo na náhradu za rozesta-
věnou stavbu,
- zatížení práva stavby není povoleno,
- případné prodloužení práva stavby pod-
léhá schválení Zastupitelstvem města Trut-
nova,
- náklady spojené se zřízením práva stavby 
(daň z nabytí nemovitých věcí, DPH, kolek 
atd.) hradí stavebník. 

Žádosti obsahující cenovou nabídku zasí-
lejte nejpozději do 28. 2. 2018 do 12:00. 
Obálky budou otevírány v zasedací míst-
nosti č. 407 Městského úřadu Trutnov  
1. 3. 2018 v 10:00. Žadatel, který podá svoji 
nabídku včas, má možnost zúčastnit se ote-
vírání obálek v termínu výše uvedeném.         

na obálku uveďte adresu s heslem: 

„RD Bojiště u Trutnova“
k. ú. Bojiště u Trutnova
„NEOTVÍRAT“

Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16  Trutnov
 
Katastrální mapy na uvedené pozemky 
a bližší informace poskytuje Odbor majet-
ku města Městského úřadu Trutnov, kan-
celář č. 411 ve 4. poschodí, telefonní číslo 
499 803 285. 
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky 
nebo připomínky k uvedenému záměru. 
Tyto adresujte na Městský úřad Trutnov, 
Odbor majetku města, Slovanské nám. 165, 
nejdéle do 28. 2. 2018 do 12:00. Po zhod-
nocení nabídky konečné rozhodnutí příslu-
ší radě a zastupitelstvu města.

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města  

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 možno vyhodit prostřednictvím 
kontejnerů a popelnic. Dále přijímá třídě-
ný odpad, a to papír, plasty, sklo a železo. 
Sběrný dvůr zajišťuje likvidaci nebezpeč-
ných odpadů – barvy a chemikálie (pouze 
označené), domácí spotřebiče (TV, lednice), 
autobaterie atd. Odpad se ukládá a likvi-
duje pro trutnovské občany zdarma v rámci 
poplatku za komunální odpad.
Svoz tuhého komunálního odpadu je zajiš-
těn i ve dnech svátků.

-rl-

v současné době město trutnov nabízí pronájem tohoto bytu
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Denní sociální služba Stacionář mezi mosty 
Trutnov dosud poskytoval služby klientům 
s menší potřebou podpory.
Od ledna 2018 rozšíří cílovou skupinu o oso-
by s mentálním postižením a o osoby s men-
tálním postižením v kombinaci s tělesným, 
bez omezení stupně postižení. Dále rozšíří 
cílovou skupinu o osoby s chronickým du-
ševním onemocněním nad 55 let a o senio-
ry, zejména nad 65 let, se sníženými schop-
nostmi péče o vlastní osobu.
Péče těmto osobám dosud na území města 
Trutnova nebyla poskytována, ale občané 
o ni projevovali zájem. Zřizovatel stacio-
náře, město Trutnov, přání občanů vyslyšel 
a pro rozšíření cílové skupiny zrekonstruo-
val stávající budovu v objektu stacionáře. 
Náklady na rekonstrukci jsou cca 5,5 mil. 
Kč. Z větší části byla hrazena z prostředků 
EU, kdy město Trutnov bylo úspěšné v žá-
dosti o dotaci z „Integrovaného regionál-
ního operačního programu“ (IROP).
Co mohou zájemci o službu očekávat? 
Hlavním cílem stacionáře je udržování 
získaných dovedností, podpora dalšího 
rozvoje mentálních, tělesných a sociálních 
schopností klientů, předcházení jejich so-
ciálnímu vyloučení, pomoc v péči o vlastní 
osobu.  K naplňování těchto cílů budou 
sloužit aktivizační činnosti (pohybové, pra-

covní, vzdělávací, společenské akce, pod-
pora komunikačních dovedností různými 
formami apod.). 
Kapacita stacionáře po rozšíření bude  
65 klientů rozdělených do tří oddělení po-
dle potřebné míry podpory.
Součástí péče o klienty bude i zajištění 
stravy ve vlastní kuchyni – svačiny a obědy. 
Samozřejmostí bude přizpůsobení stravy 
dietním požadavkům klientů i forma její-
ho podávání. 
Slavnostní otevření nově zrekonstruo-
vaných prostor ve Stacionáři mezi mosty 
Trutnov proběhne v měsíci prosinci, kdy 
budou také možné prohlídky nejen pro 
zájemce o službu, ale i pro zájemce z řad 
veřejnosti. Přesný termín k datu vydání 
tohoto čísla Radničních listů ještě není sta-
noven, ale bude upřesněn na webových 
stránkách stacionáře: www.stacionartrut-
nov.cz. Na stránkách jsou také zveřejněny 
žádosti o přijetí, které lze podávat již nyní.
Bližší informace je možné získat i na tel. 
čísle 499 826 631.
Věříme, že o nově nabízené služby bude 
zájem a pracovníci stacionáře naplní oče-
kávání nových klientů i jejich pečujících 
osob.

Renata Bezděková

O víkendu 14. – 15. 10. se do našich 
nejvyšších hor sjely desítky malých i velkých 
skautů a skautek, aby pomohly přírodě. 
Tradiční akce se ve spolupráci s pracovníky 
KRNAPu zúčastnil oddíl vlčat Mahigani 
z Trutnova, světlušky z oddílu Absarok 
taktéž z Trutnova, skauti z Vrchlabí a také 
dívčí oddíl Surikaty z Kolína.
Byl to již 14. ročník podzimního úklidu 
hor, který jsme absolvovali. Dříve se akce 
nazývala „Za Krkonoše čistější“ nyní nese 
název „Krkonošská skautská sobota“. 
Tentokrát vyrazila trutnovská vlčata přes 
Růžovou horu na Sněžku a Obřím dolem 
do Pece pod Sněžkou. Světlušky zdolaly 
trasu přes horu Javor na Hnědý vrch 
a do údolí se vracely kolem Temného 
vodopádu. Další dva oddíly uklízely v jiné 
části hor, např. v okolí Pomezních Bud. 
Nutno říci, že jsme byli mile překvapeni, 
že nepořádku v horách ubývá a že každý 
rok nasbíráme o něco méně odpadků 
než rok předchozí. V dřívějších letech 
jsme chodívali s velkými pytli a ani nám 
nestačily. Nyní naplníme zhruba jednu 

igelitovou tašku na osobu.
Aby nám cesta rychleji ubíhala, připravili 
pro nás někteří průvodci z KRNAPu 
zajímavé hry a povídání o horách. Z úklidu 
hor si děti i vedoucí odnesli hřejivý pocit 
z dobře vykonané práce a také malé 
odměny od pracovníků KRNAPu.
Věříme, že se tato úspěšná akce uskuteční 
znovu příští rok a účast trutnovských 
skautů a skautek bude opět hojná.

Za skautské středisko Hraničář Trutnov
Mgr. Blanka Radiměřská
mediální zpravodajka  

  ZpRÁVY Z MĚsta

krkonošská skautská sobota

stacionář mezi mosty  
trutnov v náchodské ulici  
uvítá nové klienty v lednu 2018

mezinárodní  
projekty 
na komendě
V letošním školním roce pokračujeme 
v úspěšném Erasmus+ projektu ict WoRlD, 
za který jsme obdrželi národní i evropskou 
pečeť kvality. Po loňských setkáních 
ve Francii a Německu nás tento školní 
rok čeká v listopadu výjezd do Španělska 
a v únoru do Finska, abychom se věnovali 
programování Arduina, grafické tvorbě 
v Gimpu a 3D tisku. 
Po pečlivé přípravě s portugalskou školou 
jsme získali grant na další Er asmus+ projekt 
4elements, na němž ještě s partnery z Itálie 
a Holandska již pilně pracujeme. Na konci 
února nás čeká mezinárodní setkání 
v Portugalsku, kde se budeme věnovat 
elementu VODA. V květnu budeme v roli 
hostitelů my a zkoumat budeme element 
ZEMĚ.
Komunikačním jazykem obou projektů je 
angličtina. Během výměnných pobytů však 
nejde jen o práci na samotném projektu, 
důležitou součástí je také poznávání 
kultury a běžného života zúčastněných 
zemí.

Jana Fišerová
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

stacionář RiaPs

Stacionář RIAPS uspořádal ve čtvrtek  
19. 10. 2017 v SCT UFFO Trutnov slavnostní 
večer jako završení celoroční aktivity s ná-
zvem Šperky s/z duší. V rámci večera byly 
formou módní přehlídky prezentovány de-
signové šperky zhotovené přímo autorka-
mi a autory (klientkami a klienty). Každý 
šperk v sobě nesl životní příběh svého 
tvůrce. Smyslem akce bylo ukázat, že naše 
klientky a klienti – dospělí lidé s duševním 
onemocněním – nejsou jiní, jak se mnozí 
lidé domnívají, jsou „stejní jako my“ a mají 
nám co nabídnout. V rámci večera jsme 
chtěli přes osobní zkušenost zprostředko-
vat setkání s lidmi s duševním onemocně-
ním, a tím nabídnout veřejnosti možnost 
pozměnit svůj postoj k lidem s psychickými 
obtížemi. Děkujeme všem návštěvníkům, 
kteří svou účastí přišli podpořit náš destig-
matizační záměr. Velmi nás potěšilo, že ná-
vštěvníci přišli v tak hojném počtu.

Za Stacionář RIAPS 
Mgr. Dagmar Tmějová



| | |6	 Radniční listy  MĚSTSKÉ NOVINY listopad 2017

Úspěšného trutnovského rodáka lucembur-
ské doby připomíná jediný písemný pramen 
dnes uložený v SOkA Mělník.
Je jím na pergamenu psaná listina  
z 21. února 1389 opatřená velmi dobře do-
chovanou pečetí z červeného vosku s císař-
ským orlem patřící císařovně Alžbětě, vdově 
po císaři a králi Karlu IV. Císařovna prohla-
šuje za neplatný list její pečetí opatřený, 
kterého se dovolává klášter sv. Vavřince 
řehole Augustiniánské ve sporu s obcí 
Mělnickou o hranice obapolné, k vyřízení 
kteréhožto sporu byli z obou stran voleni 
za úmluvce správce Hořínský Beneš a purk-
rabí Roudnický Vilém.  
O místě vydání listiny uvádí následující: 
„Vydána v našem dvoře Hořín o svátku sv. 
Matěje, apoštola a eremity, léta Páně 1389.“ 
Pověření ke zveřejnění dostává od paní cí-
sařovny zde přítomný pan Oldřich, děkan 
od (kostela) Všech svatých na Pražském hra-
dě, Mareš, toho času purkrabí na Hoříně, 
a Šimon z Trutnova (Codex juris municipa-
lis regni Bohemiae, Tomus II, V Praze 1895,  
č. 631, s. 808-809). 
Obec Hořín, jíž najdeme 1 km jihozápadně 
od Mělníka na levém břehu Vltavy, vznikla 
jako ves v podhradí mělnického hradu. Byla 
zde vodní tvrz a dvůr patřící královně. Kdo 
byl Šimon z Trutnova, však není z textu zce-
la jasné. Podle Jaromíra Čelakovského, edi-
tora tohoto historického pramenu (Codex 
juris municipalis regni Bohemiae, Tomus 
II, V Praze 1895, Abecední ukazatel jmen, 
míst a věcí, s. 1279), šlo o královnina písa-

ře. V každém případě však je postavou víc 
než záhadnou. Jeho jméno před tímto da-
tem ani později nezmiňuje již žádný jiný 
známý písemný pramen. Nenachází se mezi 
veřejnými notáři a nezmiňují jej ani Soudní 
akta konzistoře Pražské. Také dochovaných 
listin nesoucích pečeť císařovny Alžběty 
Pomořanské, zemřelé 14. února 1393, je 
více, Šimonovo jméno se však na žádné dal-
ší již neuvádí. 

Také na této listině byste jej při sebepečli-
vějším čtení neobjevili. Podle sdělení ve-
doucího SOkA Mělník Dalibora Státníka, je-
muž děkuji za spolupráci a možnost listinu 
publikovat, je umně skryto pod plikou.
     
Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Šimon z trutnova, písař císařovny 
alžběty, vdovy po císaři a králi karlu iv. 

tip na originální  
vánoční dárek
Potěšte sebe a své blízké nástěnným kalen-
dářem Starého Trutnovska nebo Starého 
Žacléřska na příští rok! Nástěnné kalendáře 
o rozměru A3 jsou vytištěné na kvalitním 
křídovém papíře a jsou v nich použity uni-
kátní historické obrázky z našeho krásného 
kraje. 
Zakoupením kalendáře podpoříte interne-
tový projekt www.staretrutnovsko.cz, který 
funguje již více než 10 let.
Kalendář je možno zakoupit v Turistickém 
informačním centru na náměstí v Trutnově 
a u dalších dobrých prodejců!
Děkujeme za podporu!

Podzim v lesním  
klubu ostrov přírody 

V podzimních měsících se v Lesním klubu 
Ostrov přírody událo mnoho. Děti navštívily 
chráněnou oboru Dubno u České Skalice, 
kde navštívily oslici Amálku, která pochází 
z naší školky. Jiný den se vydaly na barokní 
hospital Kuks, kde si prohlédly bylinkovou 
zahradu, potkaly manžele Šporkovy a pro-
zkoumaly zdejší zákoutí. V tomto období 
děti navštívily divadelní představení Deset 
malých černoušků a Makový mužíček, kte-
rá byla veselá a zábavná a velmi je nadchla. 
Letos poprvé se vydaly na exkurzi k paní 
zubařce a do místní firmy ABB. Moc děku-
jeme za milá přivítání a poutavý program. 
Taktéž jako každý měsíc navštívily městskou 
knihovnu, kde si vybraly další pohádkové 
knížky pro odpolední odpočívání.
Po celou dobu podzimu si děti užívají krás 
venkovních aktivit, pestrých barev přírody, 
sklízí úrodu a připravují svoji zahrádku a zá-
zemí na zimu. 

Jitka Mertlíková

Školské zařízení pro DvPP 
královéhradeckého kraje 
pracoviště trutnov

PRosinec
Paragrafy pro učitele
7. 12. 2017, 8:00 – 12:30, ŠZ pro DVPP KHK, 
Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 30. 11. – stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096.

Pozitivní myšlení v praxi
13. 12. 2017, 8:00 – 13:00, ŠZ pro DVPP 
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 500 Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 7. 12. – stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová   

Foto: Státní okresní archiv Mělník, fond  
Archiv města Mělník, Listina L 10.
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Dne 3. 11. 2017 pořádala Krajská hospo-
dářská komora Královéhradeckého kraje 
druhý ročník mezinárodního krajského kola 
soutěže „Talenty pro firmy T-Profi“. Akce se 
konala v Kongresovém centru Aldis v Hrad-
ci Králové v rámci Prezentace středních škol 
a zaměstnavatelů. 
Soutěž byla vypsána pro smíšená šestičlen-
ná družstva, která byla tvořena třemi žáky 
základní a třemi žáky střední školy. Trut-
novské základky reprezentovali žáci pátého 
ročníku ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 
38. Střední školy zastupovala Střední prů-
myslová škola, Trutnov, Školní 101. Kapitá-
nem týmu, který koordinoval činnost všech 
členů družstva a dohlížel na správné pro-
vedení montáže, byl pan Petr Jakubčanin 
z firmy Tyco Electronics EC Trutnov, s. r. o.

Celý projekt můžeme považovat za zcela 
mimořádný. Žáci základní školy měli mož-
nost nakouknout pod pokličku technických 
oborů, stejně jako v reálné firmě. I během 
soutěže prováděli nekvalifikovaní pracovní-
ci (žáci ZŠ) pouze přípravu a méně náročné 
pracovní úkony, zatímco kvalifikovaní (žáci 
SŠ) celé zařízení kompletovali a „oživovali“. 
Pracovní skupina měla za úkol během tří 
hodin sestavit a následně zprovoznit mo-
del kabinové lanovky ze stavebnice Merkur. 
Kapitán týmu pomáhal žákům při orienta-
ci v montážní dokumentaci, při stanovení 
taktiky nebo při rozdělování pracovních rolí 
v soutěžní skupině. Výsledné pořadí určo-
vala porota podle plné funkčnosti zařízení, 
rychlosti sestavení a dodržení montážního 
postupu.
V konkurenci 5 družstev z České republiky 
a 2 družstev z Polska vybojovali Trutnováci 
hodnotné druhé místo. Všem žákům gratu-
lujeme k dosaženému výsledku a děkujeme 
za příkladnou reprezentaci Trutnova, re-
spektive celého regionu.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Naše děti mají šikovné hlavičky i ručičky 
aneb „Talenty pro firmy T-Profi“ 2017

soutěže, dílničky
setkávání, prohlídka školy
občerstvení v jídelně
18.00 program před školou

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ZŠ FRIMLA

1.12.2017   15.30 - 18.30

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, TRUTNOV, R. FRIMLA 816              WWW.4ZSRF.CZ            
SKOLA@4ZSRF.CZ                                                 499 813 073

   

sjednocená  
organizace  
nevidomých a slabozrakých čR 
Posláním naší organizace je poskytovat 
konkrétní služby vedoucí k integraci zrako-
vě postižených občanů do společnosti. Kro-
mě volnočasových aktivit zprostředkovává-
me kontakt se společenským prostředím, 
pomáháme při vyřizování běžných záleži-
tostí i při uplatňování práv a oprávněných 
zájmů. Nabízíme těžce zrakově postiženým 
občanům Trutnova bezplatný doprovod 
(na úřad, k lékaři atd.), tato služba je hraze-
ná z příspěvku města Trutnova.
A jak trávíme podzimní dny? Dne 18. 10. 
2017 jsme po roce opět navštívili Tančící 
dům v Praze. Tentokrát nádhernou výstavu 
Třináct komnat První republiky. Stihli jsme 
se projít i po nábřeží a Starém Městě praž-
ském. Dne 6. 11. se naše odbočka zaplnila 
kaštany, šípky, travinami, sušenými květy, 
jeřabinami atd. Každý jsme si vytvořili pod-
zimní dekoraci. Tvoření je u nás velmi oblí-
bené, a tak se již všichni těšíme na prosinec, 
kdy budeme vyrábět košíčky z pedigu. Kro-
mě dílniček nás v prosinci čeká samozřejmě 
vánoční besídka a ještě před ní 29. 11. 2017 
každoroční oblastní shromáždění odbočky.
Chcete-li se k nám příště přidat nebo potře-
bujete radu, pomoc, setkáváme se každé 
pondělní dopoledne v budově úřadu prá-
ce, 3. mezipatro, č. dveří 707. Další infor-
mace na www.sons.cz/trutnov nebo na tel. 
778 702 410.
„NEŽIJTE V TEMNOTĚ SAMI A PŘIJĎTE MEZI NÁS!“  

Adriana Teplá
SONS Trutnov

 

ZŠ kpt. Jaroše, 
 Trutnov, Gorkého 38 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozvánka na Den otevřených dveří 
s vánočními dílnami   

19. 12. 2017 
od 15:00  
do 18:00 hodin 
Těšíme se  
na Vaši návštěvu. 

legoProjekt – stavba 
legového městečka
Kdo? Děti od 6 do 12 let
Kdy? 13. až 15. prosince 2017 od 16:00 
do 19:00 – nutná předchozí registrace na  
e-mailu jiridusek87@gmail.com
Kde? Církev bratrská v Trutnově, K Přejezdu 
103, Trutnov

Vymyslíme a postavíme báječné město 
ve třech dnech. Čtvrtý den jej ukážeme 
všem. Součástí projektu je podpora dětské 
kreativity a ukazování na důležité životní 
principy prostřednictvím biblických příbě-
hů.

Slavnostní otevření
Všechny děti, rodiče a veřejnost srdečně 
zveme v sobotu 16. prosince od 16:00 na ro-
dinné setkání, jehož součástí bude slavnost-
ní otevření legového městečka.

Pořádá Církev bratrská v Trutnově
Více na www.cb.cz/legoprojekt

Poděkování mŠ trutnov
Před zaplněným Uffem ve dvou představe-
ních se v sobotu 4. 11. Mateřská škola, Trut-
nov poprvé představila veřejnosti společnou 
přehlídkou svých 11 mateřských škol. Chtěli 
jsme trutnovskou veřejnost seznámit s pro-
středím školek a jejich vzdělávací činností 
a to se podařilo. Diváci se pobavili jednak 
během promítání videospotů z jednotlivých 
mateřinek, ale především při samotných 
pódiových vystoupeních. Děti byly úžasné 
a mají obdiv všech nás dospělých.
Děkujeme městu Trutnov za podporu. Dále 
děkujeme i dalším sponzorům a partnerům, 
kterými byli: UFFO Společenské centrum 
Trutnov, Transport Trutnov s. r. o., Foto Šá-
lek, Reklamní agentura KaM, Martina Ada-
mů, Veronika Vosáhlová, Casia, Tisk Šlégr, 
Zahradnictví Mečíř, Restaurace U Draka. 

Vladimíra Priputenová
ředitelka MŠ Trutnov

Foto: Miloš Šálek
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V úterý 14. 11. 2017 se v restauraci Juni-
or uskutečnilo naše pravidelné „setkání 
se členy“. Pro toto setkání byla zajištěna 
zdravotní přednáška z oblasti stomato-
logie. Týkala se ústní hygieny, prevence 
a správného ošetřování chrupu a pro nás 
starší i údržby zubních protéz. Přednášku 
vedla zdravotní sestra paní Eva Drbohlavo-
vá, která kromě zdravotních zásad uvedla 
i příklady ze své dlouholeté praxe u zub-

ních lékařů. Její vyprávění bylo sledováno 
se zájmem a došlo i na dotazy z řad zú-
častněných. Děkujeme paní Drbohlavové 
za přínosnou přednášku, kterou zpříjemni-
la naše posezení.
na 5. 12. 2017 zveme všechny členy na po-
slední letošní setkání věnované době vá-
noční a rozloučení se starým rokem. Sejde-
me se opět v Junioru od 14:00.

Výbor STP v ČR, z. s., MO Trutnov

trutnov v 19. století
Bouřlivý červen v roce 1848 probíhal nejen 
v Praze, kde na barikádách stanuli v boji 
proti vojskům nenáviděného generála 
Windischgrätze, zapřisáhlého nepřítele re-
voluce, studenti a dělníci. Rušno bylo ale 
i v našem Trutnově. Dne 14. června sem 
o tom došla z Prahy zpráva. Na příkaz trut-
novského magistrátu vyrazilo v šest hodin 
ráno na pomoc Praze na sto místních střelců 
a gardistů, mezi kterými dosud nepřevládly 
německé nacionalistické tendence, pod ve-
dením hejtmana ostrostřelců Uffo Horna. 
Za hlučného bubnování a řízné kapely vy-
razili Trutnovští v seřazeném útvaru na Pil-
níkov. Tady se k nim přidali místní gardisté 
a další poté i ve Starých Bukách a Žďáru. 
Společně pak odpochodovali na Jičín. Tady 
se už shromáždilo na 10 tisíc vzbouřenců, 
vyzbrojených různými dobovými zbraněmi 
– bajonety upevněnými na tyčích, halapart-
nami, kosami a sekerami. Trutnované svými 
flintami představovali už vojenské elitní 
oddíly. Další postup vzbouřenců na Prahu 
se zastavil po zásahu mladoboleslavské po-
sádky na příkaz krajského hejtmana po ujiš-
tění, že boje v Praze už skončily zásahem 
vojáků Windischgrätze, který tady vyhlásil 
stanné právo a dal město, které mělo přes 
100 tisíc obyvatel, bombardovat pěti sty dě-
lovými výstřely.

Slibně zahájené akce však rychle skončily 
přemlouváním vzbouřenců k návratu domů 
i výhrůžkami, že by jejich akce měla zlé ná-
sledky. Hejtman Horn byl vývojem událostí 
těžce zklamán. 17. června došlo k potupné-
mu ústupu domů. Trutnované byli uvítáni 
už od Volanova příslušníky rodiny a obyva-
teli Trutnova. Vzbouřenci však nedorazili 
všichni, protože mnozí z nich přispěchali 
k vypuklému požáru v Hostinném hasit. 
Významnou událostí revolučního roku 1848 
byl zákon Říšského sněmu o zrušení roboty 
z 9. září. Návrh k němu přednesl už v čer-
venci slezský poslanec, syn sedláka z Kr-
novska, Hans Kudlich. Říšský sněm ve Vídni 
byl tenkrát pro říjnové nepokoje přeložen 
do Kroměříže. Následovaly represálie ra-
kouské vlády. 7. března 1849 byl sněm vo-
jáky rozehnán, na Kudlicha byl vydán zaty-
kač. Tomu se podařilo po dramatickém útě-
ku přes střechy domů uniknout z města, ze 
země, z vlasti, nakonec až do Ameriky. Po-
mník Hanse Kudlicha, označovaného jako 
osvoboditele selského stavu, obelisk s pa-
mětní deskou, mu byl postaven v Trutnově 
až v roce 1890 na Horní promenádě. Zákon 
o zrušení roboty měl historický význam, od-
stranil navždy poslední zbytky rakouského 
feudálního státu.

Antonín Just

pOHlEdY dO MiNUlOsti

kompliment, který doplní Přehlídku 
mateřských škol v uFFu

svaz tělesně postižených

Angličtina ve školkách je moderní a úspěš-
ný boom. Sedm z jedenácti trutnovských MŠ 
se projektů s angličtinou účastní. Velké po-
děkování patří rodičům, kteří své děti pod-
porují, zprostředkovatelům – ať je to BoGI 
Club, Magic English nebo všichni externí 
lektoři. Největší poklona však patří paním 
učitelkám. Projekty s angličtinou převzaly 
v plenkách, rozvíjejí je a hlavně dobrovolně 
realizují. Někdy si myslím, že se v noci budí 
s myšlenkou na to, zda zadaly dětem úkol 
v angličtině správně, měly dobrou výslov-
nost nebo jak propojit angličtinu s tematic-
kým plánem. Paní učitelky se v angličtině se-
bevzdělávají, chodí na semináře, metodiky 
i lekce a dělají to celým svým srdcem. Za to 
jim patří velké poděkování. Ladies, we wor-
ship you deeply.            

Petra Richtrová 

virtuální univerzita  
třetího věku v trutnově,
Česká zemědělská univerzita, Provozně 
ekonomická fakulta, zahajuje i v Trutno-
vě v prostorách Městského úřadu Trutnov 
studium Virtuální univerzity třetího věku. 
Letní semestr začíná v únoru a ukončen 
bude testy koncem dubna 2018, zúčastnění 
důchodci obdrží za splnění Pamětní list. Spl-
něním série 6 semestrů, čili 6 pestrých a zají-
mavých témat, budou absolventi slavnostně 
promováni v aule České zemědělské univer-
zity v Praze Suchdole. Hodinové přednášky 
s videoprojekcí budou 1x za 14 dní. Cena 
za celý semestr je 300 korun. Podrobněj-
ší informace budou včas zaslány každému 
přihlášenému. Přihlášky zasílejte do konce 
roku 2017, nejpozději do 8. ledna 2018, 
na e-mailovou adresu: malali@seznam.cz, 
telefonickou SMS zprávou na 607 016 503 
nebo písemně na adresu: Ludmila Malá, 
Chodská 447, 541 01 Trutnov. 

Ludmila Malá

nová sbírka básní 
žena a měsíc 
Novinkou letošního trutnovského knižní-
ho trhu je vydaná sbírka veršů Žena a Mě-
síc od Antonína Justa. Každá báseň v ní 
je obohacena barevným celostránkovým 
obrázkem výtvarníka Josefa Vika. Všechny 
básně jsou ojedinělé i tím, že se jimi prolí-
ná ovlivnění magickým svitem Měsíce.
Kniha je k dostání v trutnovských knihku-
pectvích, v Turistickém informačním centru 
a v Městské knihovně Trutnov.

-rl-

základní škola speciální  
a praktická škola Diakonie čce 
vrchlabí, která má odloučené 
pracoviště také v trutnově, 
Vás zve v rámci Adventních koncertů  
na vystoupení: 
3. 12. 2017  v KD Střelnice ve Vrchlabí, 
13. 12. 2017   v 10:00 v kostele Narození 

Panny Marie v Trutnově spo-
lu s MŠ Srdíčko, 

17. 12. 2017   ve SBOROVÉM DOMĚ ČCE 
ve Vrchlabí,

21. 12. 2017   v 9:30 v kostele Sv. Jana Křti-
tele ve Dvoře Králové n. L. 
spolu s Plech bandem ZUŠ 
a Sboráčkem ZŠ Schulzovy 
sady. 

Více o koncertech na www.specialniskola-
trutnov.cz, www.specialniskolavrchlabi.cz, 
www.specialniskoladvurkralove.cz 

Ilustrace: Josef Vik
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Pohyblivé betlémy na staré radnici

Již dávno před zvykem zdobit vánoční stro-
meček byly symbolem Vánoc jesličky. Tra-
dice českého betlémářství je staletá a do-
dnes jsou betlémy součástí vánoční tradice, 
přinášejí radost dětem i dospělým. V Trut-
nově na Krakonošově náměstí v prosto-
rách Staré radnice se od 24. listopadu do  
10. prosince 2017 koná výstava betlémů 
a jako vítané zpestření bude jeden den 
k vidění sbírka pohyblivých betlémů Ja-
kuba a Martina Sochorových. Otec a syn 
Sochorovi vytvořili řezbářská dílka, kte-
rým nechybí hravost, vtip a přitom pokora 
k vánočnímu příběhu o narození dítěte. 
Betlémy jsou větší, menší i úplně drobné, 
ukryté v ořechové skořápce. Mechanismus 
pohybu exponátů je natolik citlivý, že by 
ho mohl nepřetržitý provoz po celou dobu 
konání výstavy poškodit. Proto je bude 
možné vidět pouze v neděli 3. prosince 
2017, a to po celou otevírací dobu od 10:00 
do 17:00.

spORt

výstava modelů – 
poděkování

Modelová kolejiště, vláčky na elektrický 
i parní pohon, od miniatur až po takové, 
na kterých jste se mohli svézt – to vše mohli 
návštěvníci obdivovat koncem října na vý-
stavě, kterou pořádá Klub železničních 
modelářů Trutnov ve spolupráci se Středis-
kem volného času, Trutnov. 
Díky partnerům a sponzorům se daří po-
kračovat v dlouholeté tradici této výstavy. 
Poděkování patří vedení města Trutno-
va, dále pak Královéhradeckému kraji, ZŠ  
R. Frimla, jednotlivým složkám ČD v Trut-
nově, ČD Cargo a GW Train Regio, firmám 
ČEZ, VAK Trutnov, Meters, Ekvita, Autolaky 
Trutnov, Asker, Kodak Fotogold, Maestro, 
TE Connectivity, Kominictví Červeňák, 
Humlnet, řeznictví Hamplová a trutnov-
skému pivovaru Krakonoš, dále mode-
lářským výrobcům DK-Model, Loco Dvůr 
Králové nad Labem, firmě Tillig z Němec-
ka. V neposlední řadě náš dík patří Krko-
nošskému deníku a Trutnovinkám. Všem 
vystavovatelům velmi děkujeme za ochotu 
obětovat svůj volný čas a velkou pomoc při 
přípravě této akce, která je jistě atraktivní 
i pro mladou generaci. Těšíme se na další 
ročník modelářské výstavy.

Skvělá zpráva přišla z Břeclavi, kde se  
10. října konalo republikové finále Středo-
školského atletického poháru. Dívčí výběr 
trutnovského gymnázia dokázal po dvou 
druhých místech z předchozích ročníků le-
tos vyhrát. Mimořádná atletická generace 
korunovala svoje úsilí mimořádným spor-
tovním výsledkem.  
Atletky z trutnovského gymnázia jako je-
diné bodově přesáhly devět tisíc bodů. 
Celkem jich získaly 9034. Loňské vítězky 
ze Šumperka se tentokrát musely spokojit 
se stříbrnou příčkou za 8690 bodů. Bronz 
putuje do Prahy zásluhou studentek Gym-
názia Nad Štolou (8616 b.).  
Napínavý souboj až do samého konce. 
Krásné výkony. Maximální nasazení. Vzá-
jemná podpora, fandění a na samém konci 
slzy štěstí a radosti. Gymnázium Trutnov je 
nejlepší ze 16 dívčích družstev SŠ ČR. Tak 
lze stručně charakterizovat tento atletický 
závod. 
Osobní rekordy jednotlivých závodnic sice 
nepadaly, ale i tak bylo v deštivém počasí 
na co se dívat. Největší bodový zisk  při-
nesla družstvu Lada Pejchalová – 1. místo 
ve výšce (172 cm)  a 2. místo v dálce (551 cm) 
a  v rozhodující štafetě úsek 200 m. Další 
vítězství ve své disciplíně vybojovala Adéla 
Sádlová v běhu na 800 m (2:20.55). Běže-
la ještě 200 m a dobíhala 400 m ve štafetě, 

kde nechala v závěrečném finiši soupeřky 
o celou rovinku za sebou. Naše štafeta se 
stala 2. nejlepší a úžasným výkonem všech 
běžkyň podtrhla naše vítězství. Další výbor-

né výkony přidaly koulařky Anna Rylichová 
a Tereza Ježková. Jména ostatních atletek, 
které skvělými výkony přispěly k celkové-
mu vítězství, jsou Jana Holubcová, Viky  
Ernestová, Lenka Sedláčková, Eva Březino-
vá a Tereza Hulínová. Děvčatům děkujeme 
za reprezentaci školy a blahopřejeme k ví-
tězství.

Mgr. Zdeněk Honzera
předseda předmětové komise TV

historický úspěch atletek Gymnázia trutnov Rebels team trutnov získal 1. místo 
na mezinárodních závodech White cup 

ReBels team Trutnov s formací The ReBels na-
vázal na úspěchy z předchozích závodů a zís-
kal na závodech v akrobatickém rokenrolu 
MDFS (malé dívčí formace senior) v sezóně 
2017/2018 White cup Radvanice 4. 11. 2017  
1. místo v zahraniční konkurenci. Na závodech 
se podílela děvčata: Nell Grundmannová, Kája 
Špundová, Marťa Doležalová, Vendy Valtero-
vá, Máša Grametbauerová, Kristýna Pleskačová 
a Naty Konířová. Dalším povedeným kouskem 
je 2. místo našich juniorek: Anežka Holíková, 
Denča Dvořáková, Eliška Kvasnicová, Barča Šin-
delářová, Terka Mikešová, Asha Šulcová a Natka 
Dudová. Poděkování patří také trenérům, jme-
novitě: Anet Vnoučková, Petr Kavalíř, Hana Dra-
hošová, David Laušman a Kája Špundová. ReBels 
team nabízí pro naše partnery včetně veřejnosti 
velké množství ukázek a vystoupení na plesech, 
firemních večírcích i charitativních akcích pro 
dětské domovy a Klub seniorů. V případě zájmu 
neváhejte kontaktovat vedení oddílu. ReBels 
team slaví 16. narozeniny a až do konce roku 
2017 probíhají nábory vždy v pondělí, středu 
a pátek od 16:00 v tělocvičně ZŠ Mládežnická  
(3 – 25 let chlapci a děvčata) do všech sekcí 
oddílu zumby, aerobicu, rokenrolu, tanečních 
párů, dívčích formací a hip hopu. Více informací 
na stránkách ZŠ Mládežnická, www.rebelsteam.
cz, nebo volejte vedoucímu oddílu Davidu 
Laušmanovi (725 960 971). ReBels team děku-
je za podporu ZŠ Mládežnická, KZČ Eldorádo, 
KRKONOŠSKÉ OBÁLKY, s. r. o., KASPER KOVO,  
s. r. o., Trutnovinkám, městu Trutnovu a rodičům 
za podporu a přízeň. 

David Laušman
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.

www.lokotrutnov.cz 

 cYklistika

11 pohárů pro cyklisty loko trutnov             
Celkem 11 pohárů převzali cyklisté Apache 
LOKO Trutnov na slavnostním vyhlášení Po-
háru mládeže SCKHK a seriálu 7 závodů SP 
v cross country. Pohár mládeže je celoroč-
ní soutěž 16 závodů pro kategorie mladší 
a starší žáci, kadeti a junioři. Zde získali naši 
závodníci 6 pohárů: Andrea Langová obsa-
dila 3. místo, Kryštof Kábrt 2. místo – oba 
mladší žáci, Martin Lelek a Tomáš Coufal (ka-
deti) získali 1. a 2. místo. Josef Mojžíš a Mar-
tin Tichý byli 1. a 2. v kategorii juniorů.              
V seriálu SP horských kol se na stupně vítě-
zů postavili: Josef Mojžíš (junior) – 1. mís-
to, Tomáš Coufal (kadet) – 1. místo, Martin 
Lelek (kadet) – 2. místo, Anča Kráčmarová  
(8 – 9 let) – 2. místo, Jana Adámková (ženy) –  
3. místo. V týmové soutěži SP cyklisté LOKO 
Trutnov obsadili 3. místo. Poděkování patří 
všem, kteří se zúčastnili tohoto seriálu. Jsou 
to Filip Horáček, Jan Horáček, Anča Kráčma-
rová, Andrea Langová, Kryštof Kábrt, Mar-
tin Lelek, Tomáš Coufal, Josef Mojžíš, Jana 
Adámková, Petr Adámek a Jiří Voňka.

 JuDo

lokomotiva má další mistry republiky v judu
Oddíl juda trutnovské Lokomotivy má další 
mistry republiky, tentokrát v kategorii vete-
ránů. V Praze o tituly národních šampiónů 
bojovali Jaroslav Linhart, Petr Vostřez, Vla-
dimír Žižka a Rudolf Bradler. Mistr Evropy 
a bronzový medailista z mistrovství světa 
Jaroslav Linhart neměl těžkou práci. Soupeř 
vždy věděl, že na Jardovu výkonnost nemá 
šanci. Horal z Malé Úpy pojal toto mistrov-
ství jako trénink, ze kterého si domů odvezl 
mistrovský titul se zlatou medailí!
Největší překvapení měl na svědomí Petr 
Vostřez. Na závodní tatami se trutnovský do-
rostenecký mistr republiky vrátil po více než 
třiceti letech. Zúročil nepřetržitou tréninko-

vou přípravu a soupeřům „vypálil rybník“. 
Házel jako zamlada a získal zlatou medai-
li! „Mladý veterán“ Rudolf Bradler, který 
ze všech veteránských soutěží, kterých se 
účastnil, přivezl vždy medaili, měl tentokrát 
smůlu. Zlatého medailistu z otevřeného mis-
trovství Rakouska si soupeři pohlídali. Dva 
vyhrané zápasy z pěti nestačily na medaili, 
obsadil čtvrtou pozici. Vladimír Žižka je rov-
něž „mladý veterán“. Účastník mistrovství 
světa na Sardinii měl zdravotní problémy. 
Po třetím vyhraném zápase musel ze zdra-
votních důvodů odstoupit z turnaje. Je to 
škoda, stačilo ještě jedno vítězství a mohlo to 
v zamotané skupině „cinknout“. V hodnoce-
ní družstev vybojovala Lokomotiva Trutnov 
osmé místo. Turnaje se zúčastnilo celkem  
55 oddílů z České republiky, ale i Sloven-
ska, Maďarska, Rakouska, Německa, Srbska,  
Polska a někteří jedinci i z dalších zemí, na-
příklad Kazachstánu.
bronzová tečka Davida Šopince za sezonou 
judistů lokomotivy 
Konec judistické sezóny vyvrcholil v sobo-
tu 11. 11. 2017 Přeborem České republiky 
mladších žáků v Mladé Boleslavi. Na tento 
turnaj se nominovali tři závodníci. David Šo-
pinec, Ethan Brar a Jakub Bartuněk. Pro Bra-
ra a Bartuňka byla úspěchem samotná nomi-
nace na turnaj. Oba prohráli v prvním kole 
a dále nepostoupili, i když Brarovi chybělo 
trochu štěstí. Do zápasu vstoupil aktivně 
a dokonce vyhrával na wazary. Zápas ale ne-
dovedl do vítězného konce. David Šopinec 
vybojoval třetí místo a bronzovou medaili!

 Plavání

zlatý hattrick plavkyně elhenická ozdobila 
českým rekordem
Plavci TJ Loko UP Group bojovali v plzeňském 
bazénu Na Slovanech v dalším kole seriálu 
Českého poháru ve vynikající konkurenci  
13 států a 600 závodníků. Ve skvělé formě se 
představila Martina Elhenická. V Plzni starto-
vala ve všech kraulových disciplínách a vedla 
si znamenitě, když ve vytrvalostních závo-
dech od prvních metrů obsadila čelo závodů 

a postupně od pátku kralovala na 800 metrů 
volný způsob (8:30,15), těsně za českým re-
kordem. V sobotu se do historických tabulek 
zapsala na nejdelší kraulové trati 1500 metrů 
výkonem 16:08,08, což je momentálně nej-
lepší výkon v Evropě. V neděli pak dovršila 
zlatý hattrick výkonem 4:10,49 na kraulové 
čtyřstovce. Na kratších tratích pak obsadi-
la druhé místo na 100 metrů a čtvrté na 50 
a 200 metrů kraul. Parádní stopu zanechaly 
i další trutnovské plavkyně. Klára Šimánová 
se po návratu z mistrovství světa juniorů opět 
vrací do formy. V Plzni to dokázala na mo-
týlkové dvoustovce. Za reprezentantkou 
Rakouska obsadila stříbrnou pozici časem 
2:16,25 a navázala na vítězství z VC Prahy 
v minulém týdnu na stejné trati. Veronika 
Hůlková obsadila v novém krajském rekordu 
třináctiletých žaček 18:08,51 parádní 13. mís-
to mezi dospělými.
V Praze od září studující Katka Holubová pla-
vala „áčkové“ finálové starty v polohových 
závodech na 200 a 400 metrů. Do „béčko-
vých“ finále postoupila také Karolína Šolíno-
vá na 200 metrů motýlek, kde obsadila druhé 
místo  v kvalitním čase 2:29,76, a Helena Bla-
hová na 50 metrů prsa. Osobních rekordů do-
sáhli i ostatní plavci Radka Stoklasová, Eliška 
Šutriepková, Aleš Umlauf, Karolína Malíková, 
Dominika Brádlová a Lucie Kraková.
velká cena trutnova: obhajoba elhenické,  
rekord Grupáče, dobrá zpráva bartůňka 
V tomto období se jednalo zřejmě o nejkva-
litněji obsazený plavecký mítink u nás. Vel-
ká cena města Trutnova přivítala o víkendu  
7. – 8. 10. 2017 v krytém bazénu 340 závod-
níků z 37 oddílů. „Byl to jeden z nejkvalit-
nějších ročníků,“ konstatoval o „třiatřicítce“ 
ředitel závodu Tomáš Břeň. Domácí oddíl TJ 
Loko UP Group získal devět medailí. Tu nej-
cennější Martina Elhenická po vítězství v hlav-
ním finálovém závodě na 200 m kraul, kde 
třetí dohmátla i Klára Šimánová. Mužskou 
dvoustovku ovládl Polák Jakub Kiszczak. Více 
o Velké ceně města Trutnova naleznete na: 
www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani-velka-ce-
na-trutnova
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více na www.spartaktrutnov.com nebo na Fb

 muaY-thai/mma

zlaté duo z me v Paříží v thajském 
boxu je z trutnova

Další velký úspěch si připsala česká reprezen-

tace v thaiboxu. Na mistrovství Evropy, které 

se konalo v Paříži, vybojovali čeští bojovníci 

hned pětici cenných kovů, z toho tři zlaté. Ev-

ropského šampionátu se zúčastnilo osmadva-

cet zemí, Českou republiku reprezentovalo 

šest závodníků. Válel zejména Jakub Klauda, 

který turnajem prošel bez jediné porážky. Tři 

zlaté medaile a dvě bronzové. Takovými úspě-

chy se nově může pochlubit česká reprezenta-

ce v muay thai, která v sobotních finálových 

zápasech na mistrovství Evropy zářila. Zlatou 

medaili z loňského ME v Chorvatsku obhajo-

val Jakub Klauda a i letos ukázal, že na turna-

ji není náhodou. Ve své kategorii do 91 kilo-

gramů prošel bez jediné porážky a ani v sa-

motném finále, kde narazil na Turka Serdara 

Eroglua, nezaváhal. Další zlatou přivezl 

do Trutnova Matěj Trčka, který mezi juniory 

vyhrál ve váhové kategorii do 63 kg.

submission warrior v hradci králové
Restart oddílu HIGHLANDERS - MMA se 
povedl. První úspěchy na sebe nenechaly 
dlouho čekat, a to hned na akci 21. 10. 2017 
na „Submission warrior“ v Hradci Králové. 
Zlatá, stříbrná a 2 bronzové medaile – to je 
výsledek prvního klání oddílu pod vedením 
Karla Huvara. Velká gratulace!

 sPoRtovní GYmnastika

Příbramský pohár v teamGymu 2017
Příbramský pohár získává dobré renomé 

a zájem zúčastnit se je velký. Přihlásilo se 

21 družstev v kategorii Junior I. – III., čty-

ři družstva kategorie Junior IV. a Senior  

a 2 družstva kategorie TRIO. Celkem  

27 týmů. Chybět nemohla ani tři družstva 

trutnovských děvčat oddílu sportovní gym-

nastiky a TeamGymu Spartak Trutnov. Do-

poledne se v kategorii dívek do jedenácti 

let představilo nejmladší družstvo. V kon-

kurenci deseti družstev a v nejhojněji ob-

sazené kategorii získalo pěkné páté místo.

Po obědě proběhl závod kategorie Junior 

II. do šestnácti let. Čistě zacvičenými série-

mi na akrobacii a trampolíně si team udržel 

třetí příčku. Závěr celodenního maratonu 

v TeamGymu patřil závodníkům nejzkuše-

nějším, nad šestnáct let. Od pouhých „šesti 

statečných“ dívek trutnovského Spartaku se 

očekávalo vítězství. A očekávání bylo napl-

něno. Gratulace!

pokračování >>

trutnovský dráček  
přivítal 240  
mladých závodníků
V sobotu 14. října 2017 se ve sportovní hale 
ZŠ R. Frimla v Trutnově konal 5. ročník turna-
je karate pro závodníky do 15 let trutnovský 
dráček. Do bojů o cenné kovy zasáhli závod-
níci v kategoriích mladšího a staršího žactva 
(7 – 13 let) a dorostu (14 – 15 let). Systém 
turnaje je unikátní v tom, že si mají možnost 
zazávodit začínající závodníci s nízkým stup-
něm technické vyspělosti (8. a 7. kyu – bílý 
a žlutý pásek) mezi sebou a poté si ještě mů-
žou zazávodit se svými technicky zdatnějšími 
vrstevníky. V praxi to znamená, že závodník 
např. s bílým páskem může soutěžit celkem 
v 5 kategoriích – kata 8. a 7. kyu, kata open, 
kata team, kumite 8. a 7. kyu a kumite open. 
Právě těchto turnajů je pořádáno velice málo 
a právě pro možnost vyzávodit se jsou velice 
kladně přijímány u koučů i rodičů. Turnaje se 
zúčastnilo celkem 240 závodníků z 20 klubů 
z celé ČR a z 2 klubů z Polska. Soutěžních 
startů bylo celkem 448, z toho 265 v soutěži 
kata (sestavy) a 183 v soutěži kumite. Plyšo-
vým tygrem, který symbolizuje karate, byli 
oceněni nejmladší závodník a nejmladší zá-
vodnice turnaje. Ze závodníků reprezentují-
cích SKBU Trutnov si nejlépe vedli: Barbora 
Hurdálková, Dominik Krejčí, Anna Lišková, 
Jáchym Šanda a kata team starších žáků, 
kteří získali stříbrné medaile.

Výsledky závodníků SKBU Trutnov:

2. místo   Barbora Hurdálková 
st. žákyně 12 – 13 let/kumite -50 kg Open

2. místo   Dominik Krejčí 
dorostenci 14 – 15 let/kumite -70 kg Open

2. místo   Anna Lišková 
ml. žákyně 10 – 11 let/kata Open

2. místo   Jáchym Šanda 
st. žáci 12 – 13 let/kumite -52 kg Open

2. místo   starší žáci + dorost kata team

3. místo   Vitaliy Fedko 
st. žáci 12 – 13 let/kumite -45 kg Open

3. místo   Tomáš Macek 
dorostenci 14 – 15 let/kumite -55 kg Open

3. místo   mladší žáci 
kata team

(Pozn. Open znamená bez rozdílu STV – 
stupně technické vyspělosti.)

Tomáš Souček
předseda SKBU 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

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

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. 

tak jako každoročně i letos organizuje prodejna 
suPeR zoo ve Family centru v horním starém 
městě a prodejna suPeR zoo v Jaroměři vánoční 
sbírku ve prospěch našeho útulku. Předem děku-
jeme.
 

Jiří Hejna 
Odbor životního prostředí

NaBÍdKa OpUŠtĚNÝCH psŮ

17_157 17_158

17_080

15_142

samé stříbro, sem tam bronz aneb 
čtyři sady medailí z Plzně pro trutnov-
ský teamGym
V sobotu 4. 11. 2017 se trutnovské gymnast-
ky zúčastnily Plzeňského poháru soutěže 
TeamGym Junior 2017 – open. Ten se konal 
již podesáté.  Náročný den začal jednatřice-
ti děvčatům a pěti trenérkám okolo čtvrté 
hodiny ranní. Do metropole Plzeňského 
kraje totiž oddíl vyrazil již o půl páté ráno, 
aby se v osm hodin mohl zapojit do Tea-
mGymového sobotního klání. Do soutěže 

trutnovská děvčata zasáhla hned ve čtyřech 
kategoriích. A velice úspěšně. V kategorii 
MiniTeamGym mladší vybojovala děvča-
ta krásné třetí místo z devíti zúčastněných 
družstev. Ve věkové kategorii Mini starší 
dosáhla děvčata až na stříbro, stejně jako 
jejich oddílové kolegyně z Junior I. (do  
11 let) a Junior II. (do 16 let). Celková bi-
lance čtyř sad medailí, jedné bronzové a tří 
stříbrných, udělala radost nejen děvčatům, 
ale i trenérkám a rodičům. Celý tým zaslou-
ží obrovskou pochvalu.


