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Nabídka letních dětských táborů 2018

TRuTnov myslí  
i na dRobné pamáTky 
V roce 2017 nechalo město Trutnov kom-
pletně opravit soubor pěti pískovcových 
křížů v zaniklé obci Debrné, dále tři kříže 
v Libči, jeden v Horním Starém Městě u ryb-
níku a pomník se sousoším Piety ve Studen-
ci. „Tento pomník je zajímavý tím, že byl 
vytvořen Emilem Schwantnerem a věnován 
rodinou Wondratschekových jako poděko-
vání za šťastný návrat čtyř synů z Velké vál-
ky,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města 
Trutnova. Dokončena byla také obnova vý-
znamného Schwantnerova díla, a to sousoší 
Tanec smrti, které bylo v září slavnostně od-
haleno v městském parku. Jde o památník 
padlých občanů města v 1. světové válce.

Ve Stříteži byl uprostřed polí přesunut 
pět metrů vysoký pískovcový kříž na nový 
základ, jelikož hrozilo jeho zřícení. Opra-
vena byla vnitřní výmalba kapličky v Ru-
bínovicích. Opravy vnitřního vybavení se 
dočkala kaple na Babí, v Oblanově a kos-
tel v Libči. „Oblanovská kaple má navíc 
od Vánoc nový bronzový zvon, který bude 
svým zvukem třikrát denně hlásit plynutí 
času,“ říká trutnovský starosta.
Výše vyjmenované opravy, včetně dalších 
nezbytných prací a běžné sezónní péče 
o památky a jejich okolí, vyšly město 
Trutnov na 3,5 milionu korun.

ROČNÍK 26 ledeN 26. 1. 2018

dočasné uzavření 
chodníku
Informujeme občany o dočasném uzavření 
chodníku vedoucího podél areálu Na Ni-
vách směrem k ulici Rudolfa Frimla. Dů-
vodem je rekonstrukce a nové provedení 
opěrných zdí.
Uzavření chodníku je plánováno od 21. 1. 
2018 do 22. 4. 2018. Děkujeme za pocho-
pení.
-rl-

Mezi velké akce roku 2017 patřily gene-
rální opravy střech, které byly v havarijním 
stavu, na Národním domě, městské gale-
rii a Haasově paláci a dále oprava fasády 
domu čp. 124 na Krakonošově náměstí. 
Tyto práce dohromady představovaly ná-
klady ve výši zhruba 10 milionů korun. 
„Opravou severní fasády včetně výmě-
ny dožilých oken na Muzeu Podkrkonoší 
v Trutnově jsme ukončili stavební práce 
i na této významné trutnovské dominan-
tě,“ vysvětluje Ivan Adamec.
Momentálně je rozpracovaná oprava már-
nice ve Lhotě a přestavba oplocení na měst-
ském hřbitově. Obě akce budou pokračovat 
na jaře. Dále se připravuje oprava historic-
kých oken na Haasově paláci.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Foto: Renáta Tommová

Foto: Vlastimil Grof
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

únor  
dvůR kRálové nad labem 

1. 2. - 25. 3. 2018 – k lepŠím ZíTŘkům  

Výstava v městském muzeu,  

www.muzeumdk.cz  

4. 2. 2018 – sZidi Tobias & band 

Koncert známé slovenské herečky, zpěvač-

ky, ale především vynikající šansoniérky.  

www.hankuv-dum.cz 

V uplynulém roce 2017 se v trutnovské 
porodnici narodilo 621 dětí, 301 chlap-
ců a 320 děvčátek. Z tohoto počtu 199 
dětí (92 chlapců a 107 děvčátek) posíli-
lo řady trutnovských občanů.
Před Městským úřadem Trutnov bylo 
v roce 2017 uzavřeno 159 manželství, 
6 párů si své „ANO“ řeklo před orgá-
nem církve. Z celkového počtů uza-
vřených sňatků jich 40 bylo uzavřeno 
na základě žádosti snoubenců mimo 
stanovenou obřadní síň. Některé z nich 
jsou zapsány v matričních knihách ve-
dených pro obec Hajnice, Staré Buky, 
Vlčice, Chotěvice, Radvanice, Horní 
Olešnice, Chvaleč a město Pilníkov.
Na Staré radnici se v loňském roce ko-
naly 3 zlaté svatby. Za účasti starosty 
města Mgr. Ivana Adamce se i v roce 
2017 konaly v měsíci červnu tzv. „Stří-
brné podvečery“, jichž se účastní při-
hlášené manželské páry, které v daném 
roce slaví 25 let společného života. To-
hoto setkání se slavnostním obřadem, 
občerstvením a posezením s hudbou 
nejen k poslechu, ale i k tanci, se zú-
častnilo 12 manželských dvojic.
V roce 2017 v Trutnově zemřelo 539 ob-
čanů, z toho 270 mužů a 269 žen. Z to-
hoto počtu zemřelo 248 občanů města 
Trutnova, 106 mužů a 142 žen. Dalších 
27 úmrtí bylo zapsáno do matričních 
knih obcí, které spadají do našeho ma-
tričního obvodu. Jednalo se o Jívku, 
Chotěvice, Chvaleč, Horní Olešnici, Dol-
ní Olešnici, Hajnici, Pilníkov, Radvanice 
a Vlčice.
Členky komise pro občanské záležitosti 
osobně navštívily 457 občanů Trutnova, 
kteří v uplynulém roce oslavili význam-
ná životní jubilea, a předaly kytičku, 
gratulaci a malý dárek.
V obřadní síni Staré radnice se konaly 
také tradiční slavnostní obřady vítání 
malých Trutnovanů do života. Pozvání 
přijali rodiče 204 dětí.
Rády bychom poděkovaly učitelkám 
a dětem z mateřských škol Novodvor-
ská, Žižkova, Tkalcovská, Gorkého 
a Horská, které se těchto obřadů pra-
videlně účastní s milým kulturním vy-
stoupením. 
Touto cestou děkujeme i paní Aleně To-
mmové, majitelce fotoateliéru v budo-
vě Staré radnice, za věnování fotografií 
na pamětní list z vítání občánků určený 
rodičům přivítaných dětí. Poděkování 
za pomoc při těchto obřadech patří 
zaslouženě také studentkám Střední 
zdravotnické školy Trutnov.
 
Karolína Kašparová
matrikářka

matriční události 
a činnost komise pro 
občanské záležitosti 
– ohlédnutí za rokem 
2017

Milí přátelé!

Za námi je úspěšný rok 2017, kdy jsme 
se měsíc co měsíc setkávali v Radničních 
listech. Mohu Vám slíbit, že ani nový rok 
2018, který právě začal, nebude jiný. Také 
letos Vám budu moci nabídnout hrst drob-
ných střípků z dosud neprobádané dávné 
historie našeho města či dějin k Trutnovu 
integrovaných obcí. 
Podobně tak jako loni opět vložíme další 
malé kamínky do tvořící se pomyslné mo-
zaiky umožňující alespoň nepatrně na-
hlédnout do dob, které již dlouho nemají 
pamětníka. 
Pokračující bádání umožňuje i určitá 
upřesnění, doplnění či dokonce korekci již 
zveřejněných informací. Proto bude jeden 
z mých příspěvků věnován právě těmto no-
vým zjištěním. 
Jediné, co Vám, ne vlastní vinou, stále dlu-
žím, je slíbený trutnovský drak od akad. 
malíře Karla Franty. Článek věnovaný 
umělcově úmrtí doplněný ilustrací k naší 
pověsti se do vánočního čísla sborníku 
Rodným krajem z kapacitních důvodů ne-
vešel a bude otištěn v následujícím červno-
vém čísle. 
Jako novoročenku jsem pro Vás tentokrát 

HRadec kRálové  
11. 2. 2018 – masopusT na sTaTku 
Šrámkův statek Piletice

cHRudim 
10. 2. 2018 – masopusTní JaRmaRk  
na ResselovĚ námĚsTí 
www.chrudimsobe.cz 

JaRomĚŘ 
3. 2. 2018 – JoseFovskÝ masopusT  
www.pevnostjosefov.cz/

novÝ bydžov 
10. 2. 2018 – masopusT  
na masaRykovĚ námĚsTí 
www.novybydzov.cz 

Více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz

nová setkání v roce 2018
vybrala ilustraci k trutnovskému drakovi 
v podání zatím málo známé talentované 

trutnovské výtvarnice Lenky Láskové. Tato 
práce bude součástí přílohy ke kronice pro 
uplynulý rok 2017, kterou právě dokončuji. 

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

LiStOVáNí je úžasný projekt, který předsta-
vuje knihy na prknech, co znamenají svět, 
v podání skvělých, známých i méně zná-
mých herců. Hlavou myšlenky LiStOVáNí 
je Lukáš Hejlík, kterého jistě znáte z tele-
vizních pořadů či divadelních představe-
ní. V lednu se nám představil v zábavném 
představení One man show „Co by můj syn 
měl vědět o světě“ od Fredrika Backmana. 
Bývalý kinosál na ZŠ Mládežnická v Trutno-
vě se otřásl v základech, skoro jako posled-
ně s Robertem Fulghumem.
Dovolte mi tedy, abych Vás pozvala na dal-
ší představení z herecké dílny LiStOVáNí. 

26. 2. 2018 od 20:00, kinosál Hvězda, ZŠ 

mládežnická.

Tentokrát se jedná o představení plné lás-

ky, váhání a životního poznání. Listovat 

budeme knihou od anny Gavaldy – a ta-

ková to byla láska. Účinkujícími tentokrát 

jsou Věra Hollá a Zdeněk Černín. 

Vstupenky v prodeji od 1. 2. 2018 v pro-

vozovně Sladký tečky, ul. Palackého 105, 

Trutnov.

Listujte s láskou.

Ing. Barbora Chmelíková

listování
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ÚnoR 2018

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 – se-
tkávání maminek s laktační poradkyní
15:00 – 17:00 maternité – kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu
ÚTeRÝ
08:30 – 12:00 nastávající maminky a miminka 
09:30 – 10:15 žížalky – cvičení pro maminky 
s ležícími miminky (od 5 měsíců)
10:30 – 11:15 broučci – cvičení pro lezoucí mi-
minka
17:00 – 19:00 keramické tvoření – kroužek 
pro dospělé
sTŘeda
08:30 – 14:00 volná herna pro maminky s dět-
mi
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 dět-
mi
09:30 – 10:00 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 dět-
mi, 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:
mámo, peČuJ o mé koŘeny – preventivní 
rehabilitační program se zajímavými pomůc-
kami pro rodiče s dětmi. Cvičení bude zamě-
řeno na aktivaci středu těla a správnou funk-
ci chodidel. Cvičení povede fyzioterapeutka 
a maminka tří holčiček Mgr. Pavla Brandová. 

Kdy: 30. 1., 6. 2., 13. 2., 27. 2. 2018 od 16:00 
do 17:00. Cena: 400 Kč (4 lekce) nebo platba 
za jednotlivou lekci 120 Kč. Prosíme zájemce 
o nahlášení účasti v MC.
podpůRná skupina koJení – často se ma-
minky 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: 5. 2. 
2018 od 14:00 do 15:00. Vstupné je za pobyt-
né, prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
baReFooT pRo dĚTi – praktický seminář – 
Co potřebují naše nohy? Jak vybrat správné 
boty? Fyziologie dětské nohy, centrace chodi-
dla, aktivace podélné a příčné klenby a mož-
nost konzultace s fyzioterapeutkou Mgr. Pav-
lou Brandovou. Kdy: 15. 2. 2018 od 17:00 
do 19:00. Vstupné je 50 Kč, prosíme zájemce 
o nahlášení účasti v MC.
Jak si nasTaviT HRanice ve vZTaHu – se-
bezkušenostní seminář, kde se dozvíte, jak 
si nastavit a hlídat vlastní hranice ve vzta-
hu a kde začíná a končí naše zodpovědnost 
za vztah. Lektorka: Mgr. Andrea Žilková, 
Ph.D., psychoterapeutka, rodinná terapeutka 
a koučka. Kdy: 22. 2. 2018 od 17:00 do 19:00. 
Vstupné je 200 Kč, prosíme zájemce o nahlá-
šení účasti v MC.
odpolední kRoužek pRo dĚTi – bobŘi 
v akci – všeobecná pohybová příprava pro 
děti od 3 do 6 let. Od února přijímáme nové 
zájemce na další pololetí. Cena 700 Kč (polo-
letí).

odpolední kRoužek pRo dospĚlé –  
keRamické TvoŘení – pod vedením lektor-
ky Andrey Onodi se naučíme pracovat s hlí-
nou a dalšími materiály. Koná se vždy v liché 
úterý, vstupné je 180 Kč za lekci. Na jednot-
livé 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 sty-
lu na setkání u tématu: v ZaJeTí Jídla – ne-
vyřešené problémy. 5. 2. 2018 v 17:30, budo-
va CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocni-
cí), lektor: Líba Jobová. Ochutnávka, možnost 
masáže šíje už v 16:30.                         
Témata na r. 2018
5. 3. Jak nezemřít na srdeční choroby
9. 4. Cestování
7. 5.  Jarní tvoření – projevme své výtvarné 

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 pohy-

bu
3. 12. Předvánoční povídání, zazpíváme si

Najdete nás na http://trutnov.casd.cz

matriční události v prosinci  2017

narozené děti
V prosinci 2017 přišlo na svět v trutnov-
ské porodnici celkem 47 dětí, 20 chlapců 
a 27 děvčátek. Trutnovskými občánky se 
stalo 15 dětí, z toho 7 chlapců a 8 děvčá-
tek.

uzavřené sňatky
V prosinci uzavřelo manželství 5 párů, 
z toho byl 1 sňatek uzavřen před Církví 
československou husitskou.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově cel-
kem 41 občanů, 18 mužů a 23 žen. Z toho-
to počtu zemřelo 20 trutnovských občanů, 
8 mužů a 12 žen. 

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti při 

významných životních jubileích osobně na-
vštívily s kytičkou, gratulací a malým dáreč-
kem 47 občanů města Trutnova. Všem jubi-
lantům touto cestou ještě jednou srdečně 
blahopřejeme.

pozvánka na stříbrné podvečery
Komise pro občanské záležitosti města 
Trutnova připravuje pro manželské dvo-
jice, které v tomto roce oslaví 25 let spo-
lečného života, přátelské setkání ve Staré 
radnici v Trutnově. Srdečně zveme všech-
ny zájemce o toto setkání a prosíme, aby 
se přihlásili na matrice Městského úřadu 
Trutnov, Slovanské náměstí 165, nebo 
telefonicky na čísle 499 803 211, e-mail: 
buchtova@trutnov.cz, a to do konce dub-
na 2018. 

Karolína Kašparová 
matrikářka

Tropik trhy Trutnov  
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv, tech-
niky a dalších potřeb. Možnost prodeje i ji-
ných zvířat a rostlin. 
Místo: Národní dům, Trutnov 
Datum: 3. 2. 2018 od 9:00 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: 

3. - 4. 2. – MDDr. Lukáš Jon, Bratří Čapků 773, 
Úpice, tel.: 499 846 071
10. - 11. 2. – MUDr. Miroslava Vojáčková, Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 499 815 229
17. - 18. 2. – MUDr. Eva Jirásková, Hornická 417, 
Rtyně v Podkrkonoší, tel.: 776 589 020
24. - 25. 2. – StoDent s. r. o. – MDDr. Ondřej  
Krčmář, Říční 102, Trutnov, tel.: 720 656 274

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

vážení klienti, 
dovolujeme si Vás upozornit na služby v oblasti 
sociálně-právního poradenství poskytované Cent-
rem pro integraci osob se zdravotním postižením 
Trutnov. Zabezpečujeme půjčování rehabilitač-
ních a kompenzačních pomůcek, např. mechanic-
ké a toaletní vozíky, chodítka, sedačka do vany 
a další.
držitelům průkazů TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, 
stomikům, onkologickým pacientům vydáváme 
zdarma euRoklíČ, který zajišťuje rychlou a dů-
stojnou dostupnost veřejných sociálních a tech-
nických kompenzačních zařízení osazených jed-
notným Eurozámkem. Euroklíč lze použít v řadě 
míst nejen v ČR, ale i v zemích EU (např. na úřa-
dech, nádražích, čerpacích stanicích, v obchod-
ních centrech apod.).
Najdete nás na adrese: Centrum pro integraci 
osob se zdravotním postižením, Horská 5/1, Trut-
nov (budova naproti autobusovému nádraží),  
3. patro, číslo dveří 402, tel. 499 813 032.

Věra Stasiňková
vedoucí CIOZP Trutnov
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OdBORY MĚSTSKÉHO ÚŘAdU INFORMUJÍ

Na základě usnesení Rady města Trutnova ze 
dne 18. 12. 2017 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov – m. Gorkého čp. 262
/objekt na st. p. 1997 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Kryblice/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výmě-
ře – kuchyň 7,55 m2, pokoj 15,45 m2, předsíň 
5,20 m2, koupelna + WC 3,60 m2 a sklep 3,05 
m2, standardní byt, číslo bytu 12, 5. podlaží. 
Topení dálkové. 
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vodoměr 
SV, měřidlo tepla a karma. Orientační výše zá-
lohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 
20 Kč/byt, osvětlení 40 Kč/osoba, domovní 
odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 
100 Kč/osoba, domovní služby 20 Kč/osoba, 
komín 40 Kč, teplo 800 Kč, úklid 70 Kč.
minimální měsíční nájemné: 1.960 kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
6. 2. 2018 v 8:00 přímo na místě.

Trutnov – m. Gorkého čp. 264
/objekt na st. p. 1999 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Kryblice/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
– kuchyň 8,68 m2, 1. pokoj 20,03 m2, 2. po-
koj 12,48 m2, 3. pokoj 9,65 m2, předsíň 4,18 
m2, koupelna 1,97 m2, WC 0,86 m2 a sklep  
4,45 m2, standardní byt, číslo bytu 11, 4. pod-
laží. Topení dálkové. 
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vestavě-
ná skříň, vodoměr SV, měřidlo tepla a kar-
ma. Orientační výše zálohy na služby spoje-
né s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 
40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba 
– dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, do-
movní služby 20 Kč/osoba, komín 40 Kč, teplo 
800 Kč.
minimální měsíční nájemné: 3.379 kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
6. 2. 2018 v 8:15 přímo na místě.

Trutnov – bulharská čp. 135
/objekt na st. p. 98 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře 
– kuchyň 16,00 m2, pokoj 15,20 m2, předsíň 
5,00 m2, koupelna 6,00 m2, WC 3,30 m2 a ko-
mora 2,50 m2, standardní byt, číslo bytu 1,  
2. podlaží. Topení etážové plynové.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vodoměr 
SV a plynový 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, komín 
40 Kč.
minimální měsíční nájemné: 2.916 kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
6. 2. 2018 v 8:45 přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň 
délka prvního platebního období nájemného 
minimálně 12 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti na-
bídek se bude posuzovat i délka prvního pla-

tebního období nájemného.

žádosti je možné podat do 9. 2. 2018 
do 12:00. veřejné otvírání obálek 12. 2. 2018 
v 8:00, malý sál měÚ Trutnov.

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

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města      

datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. 
Podmínkou prodeje je také složení celé kupní 
ceny před podpisem kupní smlouvy; v případě 
zájmu lze nejprve uzavřít smlouvu o smlouvě 
budoucí kupní.
Nabídky označené „neoTvíRaT!“ s heslem 
„voletiny čp. 18“ zasílejte v uzavřených obál-
kách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, 
pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 
541 16, nabídky musí být doručeny nejpoz-
ději do 4. 6. 2018 – 12:00. Nabídky lze podat 
i osobně. V nabídce uveďte nabízenou kupní 
cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel 
využití objektu, číslo účtu pro možnost vráce-
ní kauce a kontaktní údaje. K nabídce je nut-
né přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce 
v požadované výši. Na nabídky, u nichž nebu-
de kauce v požadované výši a ve stanovené 
lhůtě složena, nebude brán zřetel.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 
5. 6. 2018 v 8:00 v malém sále v suterénu 
Městského úřadu Trutnov. Žadatelé mohou 
být přítomni.
Ke schválení prodeje bude do zastupitelstva 
města předložena nejvýhodnější doručená 
nabídka.
O způsobu prodeje a konečném schvále-
ní prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru 
prodeje odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v Informační recep-
ci nebo v kanceláři č. 408 Městského úřadu 
v Trutnově (tel. 499 803 281).

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 těchto bytů

oZnámení
Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání 
dne 11. 12. 2017 přijalo usnesení 2017 172/5, 
kterým schválilo záměr prodeje nemovité 
věci – pozemku označeného jako st. p. 47 
o výměře 1034 m2. Prodeji bude předcházet 
nové obecné zveřejnění, bez upřednostnění 
nájemců.

nemovité věci 
- pozemek označený jako st. p. 47 o výmě-
ře 1034 m2, jehož součástí je ve smyslu ust. 
§ 506 oZ stavba čp. 18 – objekt občanské vy-
bavenosti (restaurace) včetně všech součástí, 
příslušenství a přípojek, a pozemek označe-
ný jako p. p. 93/1 o výměře 1206 m2, k. ú. 
voletiny, v části obce voletiny a obci Trutnov, 
včetně příslušenství, v rozsahu znaleckého 
posudku ze dne 8. 8. 2014, se nabízejí k pro-
deji za dále uvedených podmínek. 
Úvodní cena pro jednání je 2.050.000,00 kč.

Město Trutnov bude jednat o nabídce vyšší 
nebo stejné. S ohledem na dosavadní malý 
zájem o tuto nemovitost město Trutnov nevy-
lučuje jednání i o nižší nabídce.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu. 
Má dvě nadzemní podlaží s částečně využi-
tým podkrovím a je částečně podsklepená. 
V domě jsou dvě bytové jednotky a nebyto-
vý prostor – restaurace se sálem. K pozemku 
p. p. 93/1 jsou zřízena věcná břemena na zří-
zení, provozování a údržbu tepelných rozvo-
dů, právo zřízení stavby, údržby a provozová-
ní zemního kabelového vedení elektřiny NN 
a právo uložení a provozování stavby kanali-
začního sběrače.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém 
řízení je složení kauce ve výši 50.000,00 kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn z důvodu na straně prodávají-
cího. V případě odstoupení od nabídky ze 
strany kupujícího propadá kauce ve prospěch 
města. Kauce musí být složena na účet měs-
ta, vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3629495, 
konst. symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, příp. název 
právnické osoby. 
K žádosti o odprodej žadatel musí doložit 
doklad o složené kauci, sdělení čísla účtu 
žadatele pro možnost vrácení kauce a dále 
uchazečem podepsaný návrh dohody o kau-
ci a o smluvní pokutě dle závazného vzoru, 
jak je uveřejněn na elektronické úřední desce 
spolu s tímto oznámením. Neúspěšným ža-
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Centrum inovací a podnikání Trutnov 
(CIPTU) ukončilo první běh projektu 
na podporu podnikání mezi studenty 
středních škol a získalo jasnou odpověď 
na otázku, zda jsou mezi dnešními stře-
doškoláky budoucí úspěšní podnikatelé. 
„Rozhodně ano, protože podnikatelské 
záměry, které studenti představili, byly 
velmi zajímavé a některé i dost kvalitně 
zpracované,“ odpovídá na tuto otázku 
Martin Jiránek za CIPTU, který velkou část 
workshopů vedl. CIPTU totiž ve spolupráci 
s Technologickým centrem HK organizova-
lo workshopy pro studenty třetích a čtvr-
tých ročníků středních škol. Projektu se 
účastnilo trutnovské gymnázium, průmy-
slovka, obchodní akademie a střední od-
borná škola na Volanovské, ke kterým se 
přidalo i gymnázium ze Dvora Králové. 

Ve třídě se vždy vytvořily týmy o 3 až  
5 studentech, kteří si následně promysleli 
téma projektu a začali na něm na jednotli-
vých workshopech a ve volném čase praco-
vat. V průběhu workshopů pracovali stu-
denti podle metody LEAN CANVAS. Ta po-

máhá začínajícím projektům na jednodu-
ché bázi rozpracovat nápad do formy, kte-
rá se již dá hodnotit, zda je, či není života-
schopná. V pěti workshopech se každý tým 
zaměřil na analýzu cílových skupin zákaz-
níků, řešení jejich potřeb či problémů a fi-
nální definici nabídky. Dále se rozebíralo, 
jak vybrané zákazníky oslovit reklamou 
a promyslet si marketing, jak produkt na-
cenit i jak si dobře spočítat náklady, aby byl 
celý projekt dobře zvládnutý i po ekono-
mické stránce. 
„Studenti byli skvělí,“ hodnotí za CIPTU 
Jitka Mertlíková, která vedle vedení 
některých workshopů celý projekt 
organizovala. „Ze začátku se na novinku 
ve výuce tvářili rozdílně, někteří pozitivně, 
někteří spíš s otázkou v očích, ale nakonec 
se aktivně zapojila drtivá většina. I při 
závěrečném hodnocení nám studenti 
dali velmi dobrou zpětnou vazbu, že náš 
projekt je zaujal a zajímavě ozvláštnil 
výuku.“  
A jaké projekty byly nejzajímavější? Možná 
budeme mít v Trutnově novou netradiční 
posilovnu, salaterii či firmu pomáhající 
organizovat společenské akce. Třeba si 
někdy zajdete do nového kosmetického 
salónu, počítačové herny nebo do kavárny 
pro milovníky psů. A dost možná si 
koupíte kvalitní mužské kosmetické 
potřeby na novém e-shopu, najdete místní 
řemeslníky na internetovém portálu 
a zajdete na víkendové kurzy parkouru či 
fotografování.

Ing. Martin Jiránek

  ZPRÁVY Z MĚSTA

našli jsme studenty, kteří jsou nadějí podnikání 
na Trutnovsku  

Čerpání dotací z rozpočtu města Trutnova 
v oblastech kultury, sportu, sociálních služeb 
a ostatních pro rok 2018

Jaký byl prosinec na  
komendě aneb i žáci  
chtějí být užiteční
Celý prosinec Základní škola Komenského 
žila Vánocemi. Každý den se otvíralo 
okénko speciálního adventního kalendáře, 
kde bylo pro nás překvapení – den bez 
písemek, vánoční hledaná, nalévání 
polévky vedením a mnoho dalšího. 
Jakýmsi vrcholem byl 19. prosinec, kdy 
se celá škola proměnila ve vánoční dílny, 
vyráběl se společný betlém, zpívalo se 
a za zvuku desítek zvonečků se rozsvítil 
vánoční strom. Během prosince nás dále 
navštívila Výtvarná dílna Bosorka, díky 
níž jsme si mohli vyrobit menší dárek pro 
své blízké, a poradila nám, jak správně 
malovat na keramiku, sestavit svíčku, 
šperk či si vytvořit vlastní deník. Při 
těchto Vánocích se také žáci prvních tříd 
podívali do ZOO ve Dvoře Králové nad 
Labem, kde mohli ozdobit stromečky 
vlastními výtvory. Dále se naše škola 
rozhodla přispět na psí útulek, pro který 
se vybralo celkem 8.328 Kč díky štědrosti 
všech, kteří přispěli. Za tuto částku jsme 
nakoupili krmivo pro pejsky a stelivo pro 
kočky. Jako každý rok proběhla i tříkrálová 
sbírka, ze které výtěžek, který jsme vybrali 
od všech laskavých žáků i učitelů, poputuje 
na podporu Půjčovny zdravotních 
a kompenzačních pomůcek, ale také 
do potravinového a humanitárního skladu. 
Děkujeme všem, kteří přispěli pro lepší 
život těm, jež to opravdu potřebují.

František Voda, žák 9. B
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

společné jarní 
prázdniny  
v nZdm  
shelter Riaps
Pokud je ti 6 - 26 let a nemáš plány 
na letošní jarní prázdniny v týdnu od  
12. 3. do 16. 3. 2018, tak zavítej do klubu 
pro děti a mládež shelter Riaps. 
Každoročně se klub na prázdniny otevírá 
už v 11:00 a každý si tu může přijít 
na své. Pracovníci vždy připravují pestrý 
program – rukodělky, xbox challenge, 
návštěvu bazénu, sledování filmů a letos 
i přespávací akci s diskotékou. Kompletní 
informace o akcích nalezneš na našich 
webových stránkách www.riaps.cz/shelter 
nebo na naší facebookové stránce nZdm 
shelter. Přijď si užít prázdniny a poznat 
nové kámoše!  
Jsme místem, kam si můžeš přijít popovídat 
o všem, co tě zajímá nebo trápí. Jsme 
anonymní službou pro ty, co nás potřebují, 
a jsme zdarma! 
Sídlíme v budově RIAPS na adrese 
Procházkova 818, Trutnov. Vchod C zezadu 
budovy. 

Bc. Vendula Rohlenová

I v letošním roce je možné žádat o po-
skytnutí dotací z rozpočtu města Trutnova 
na účely uvedené v Programu dotací vyhlá-
šeném městem, a to v kategoriích kultura, 
sport, sociální služby a ostatní nebo na jiné 
účely na základě individuálních žádostí ža-
datelů.
V září roku 2016 byly zastupitelstvem měs-
ta schváleny nové Zásady č. 1/2016 (dále jen 
„Zásady“), které stanovují podmínky pro 
poskytování a čerpání dotací. Tyto Zásady 
obsahují rovněž zmiňovaný Program dota-
cí 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 žádos-
ti na dotace v kategorii sport, kultura, 

sociální služby 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 ter-
mín od 15. 1. 2018 do 28. 2. 2018. Žádosti 
musí být podávány na předepsaných for-
mulářích včetně příloh prostřednictvím po-
datelny 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  
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nabídka leTnícH TáboRů 2018

i. běh – lT Horní bradlo
Termín: 30. 6. – 14. 7. 2018
věková kategorie: 1. – 9. třída
cena poukazu: 4.000 kč
Hlavní vedoucí: mgr. michal sTRnad
Zaměření: Čarodějové ze země brad-oz 
Rok 2018 je výjimečný. Čím? Je toho jistě 
hodně, ale… Co zajímá lidstvo od pradáv-
na? Za co by středověcí panovníci a součas-
ní boháči dali celé své jmění? Co se snaží 
získat bylinkáři a farmaceuti z darů přírody 
po staletí a kosmetika je tím posedlá? Je to 
… elixír mládí – kvůli němu se mocní a bo-
hatí vždy spolčovali s čaroději ovládajícími 
magii. Bez čar a kouzel se totiž zřejmě ná-
poj věčného mládí vyrobit nedá … Rok 2018 
je rokem dvojky (2018 je 2+0+1+8=11=2), 
čísla srdce a věčného mládí. Rok 2018 přeje 
všem kouzelníkům, mágům, zaříkávačům, 
čarodějům a čarodějnicím, všichni mají 
nyní jedinečnou příležitost svým uměním 
a kouzly vyrobit lektvar, a dát tak světu to-
lik opěvovaný elixír mládí.

ii. běh – lT Horní bradlo 
Termín: 28. 7. – 11. 8. 2018
věková kategorie: 1. – 5. třída 
cena poukazu: 4.000 kč 
Hlavní vedoucí: daniel kucHaŘ
programová vedoucí: lenka kucHaŘová, dis.
Zaměření: a přece se točí!

Víte, jak to je. Lidi říkají ledasco. Někdo, že 
je země kulatá, někdo zas přesně ví, že je 
placatá… Ale když se rozhlédnete kolem 
sebe, co je věcí kulatých… Kolik kol, kruhů, 
koulí, puntíků, teček. To sem prostě patří! 
Jenže chodí divné zprávy! Země je placatá! 
Všechno kulaté a puntíkaté je potřeba ze 
světa zlikvidovat. Jak dlouho to takto vydr-
ží, než se stane něco hrozného? Už o tom 
psali i v novinách! Četli jste to? Myslím, že 
je nejvyšší čas s tím něco udělat!

iii. běh – pŘímĚsTskÝ TáboR
Termín: 9. – 13. 7. 2018
Čas: denně od 8:00 do 16:00 
věková kategorie: 1. – 5. třída
cena poukazu: 1.400 kč 
Hlavní vedoucí: simona JeHliČková
Zaměření: kdo si hraje – nezlobí 
I v letošním roce bude pro Vás připraven 
pestrý program se spoustou zábavy při 
sportovních soutěžích, výtvarném tvoře-
ní i výletech a návštěvách zajímavých míst 
v blízkém i vzdálenějším okolí. Přijďte si užít 
jeden z prázdninových týdnů s námi! 

Přihlášky na všechny tyto tábory si můžete 
vyzvednout v KZČ „Eldorádo“ od pondělí 
26. 2. 2018 od 7:30.
Bližší informace získáte na tel. 499 859 956 
nebo na eldorado@zsmltu.cz u pracovníků 
KZČ „Eldorádo“, ZŠ Mládežnická.

kZČ „eldorádo“, Základní škola, Trutnov 2, mládežnická 536

a nadační fond pro děti, mládežnická 536, Trutnov 2

poděkování z dětského oddělení
S příchodem nového roku a přáním všeho 
dobrého a krásného bývá také zvykem bi-
lancovat rok uplynulý. Naše dětské odděle-
ní trutnovské nemocnice by rádo děkovalo. 
A to všem, kteří se společně se všemi naši-
mi zaměstnanci podíleli na tom, aby pobyt 
v nemocnici byl pro děti a jejich blízké méně 
stresující. Možná dokonce aby byl příjemný, 
pohodový, s minimem strachu a bolesti. 
Děkujeme týmu fanoušků ULTRAS, Nadaci 
DUHA, BEER BOYS TRUTNOV a HC BAK 
TRUTNOV, kteří na utkáních HC DRACI 
TRUTNOV uspořádali sbírku pro naše od-
dělení s názvem „TRUTNOVÁCI POMÁHAJÍ 
DĚTEM“. Při trutnovských zápasech druho-
ligového hokeje byla vybrána úctyhodná 
částka 31.104 korun. Veliké poděkování 
patří všem přispěvatelům. Peníze budou 
využity na rekonstrukci a vybavení herny 
pro rodiče a děti hospitalizované společně 
na našem oddělení. Další poděkování patří 
žákům Základní školy Mládežnická Trutnov. 
Pod záštitou Oblastní charity Trutnov 
v rámci akce „Krabice od bot“ přinesli velké 
množství úžasně zabalených dárečků, které 
si rozdělili kamarádi hospitalizovaní v ob-
dobí Vánoc na dětském oddělení i ti, kteří 
navštívili ambulance. Moc děkujeme paní 
Janě Pilařové a dalším trutnovským mamin-
kám za hračky pod stromeček a do budoucí 

nové herny. Veliké díky malé slečně Klaudii 
za nemalý dárek naší pacientce.
Každoroční dík patří firmě LESY A PARKY 
TRUTNOV, s. r. o., za překrásnou jedličku, 
která opět pomohla společně s výzdobou 
celého oddělení připomenout vánoční at-
mosféru. 
Poděkování patří také nadaci Zdravotní 
klaun, která pomáhá rozveselit naše paci-
enty každý měsíc. Firmě BSJ GROUP a her-
cům pražského Divadla v Celetné za zába-
vu a poučení při veselé pohádce Medvídek 
Nebojsa. Dále také dobrovolníkům, kteří 
chodí ve svém volném čase v rámci projektu 
„Celé Česko čte dětem“ ukrátit víkendovou 
dlouhou chvilku poslechem pohádek a pří-
běhů.
Neradi bychom zapomněli na všechny, kteří 
našemu oddělení poskytli v průběhu roku 
finanční dary, a také na ty, co k nám nosí 
oblečení, knížky, hračky a DVD. Každé po-
moci si nesmírně ceníme a vše využijeme 
na pokojích, hernách či ambulancích.
Je neskutečné, kolik je mezi námi lidí, kte-
rým není lhostejné trápení, bolest či smutky 
našich dětí. DĚKUJEME ZA VAŠI POMOC. 

Zaměstnanci dětského oddělení  
Oblastní nemocnice Trutnov

sjednocená  
organizace  
nevidomých a slabozrakých ČR 
Do nového roku 2018 jsme vstoupili aktivně. 
Hned první týden jsme vyrazili protáhnout 
tělo do krytého bazénu. V těchto návštěvách 
budeme pravidelně pokračovat. Ve středu 
10. 1. 2018 jsme se vydali do Galerie města 
Trutnova zhlédnout výstavu prací žáků míst-
ní ZUŠ Krajina domova a její příběhy. I přes 
handicap našich klientů jsme byli výstavou 
nadšeni. Krásu a originalitu děl jsme sice 
zcela ohodnotit nemohli, ale obrázky jsme si 
popsali a hlavně jsme si předčítali z leporel, 
která vznikla, aby právě vyobrazovaná kraji-
na ožila příběhy. Takže i my jsme měli z výsta-
vy plnohodnotný zážitek. Zároveň se těšíme 
na právě se rodící spolupráci se ZUŠ.
Posláním naší organizace je poskytovat kon-
krétní služby vedoucí k integraci zrakově 
postižených občanů do společnosti. Kromě 
volnočasových aktivit zprostředkováváme 
kontakt se společenským prostředím, pomá-
háme při vyřizování běžných záležitostí i při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů. Na-
bízíme těžce zrakově postiženým občanům 
Trutnova bezplatný doprovod (na úřad, k lé-
kaři atd.), tato služba je hrazena z příspěvku 
města Trutnova.
„NEŽIJTE V TEMNOTĚ SAMI A PŘIJĎTE MEZI NÁS!“  
Setkáváme se každé pondělní dopoledne 
v budově úřadu práce, 3. mezipatro, č. dveří 
707. Další informace na www.sons.cz/trutnov 
nebo na tel.: 778 702 410.

Adriana Teplá
SONS Trutnov

Ježíšek od „letadla“ přiletěl do Útulku 
pro opuštěné a zatoulané psy 
Díky iniciativě školního parlamentu při ZŠ 
kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38, se poda-
řilo zorganizovat sbírku pro trutnovský útu-
lek, který se stará nejen o opuštěné a za-
toulané psy. Během čistě žákovské akce se 
podařilo vybrat několik desítek kilogramů 
krmení a bezpočet hraček pro zvířecí maz-
líčky. Hlavní organizátoři akce předali „dár-
ky“ pracovnici útulku 20. 12. 2017. 
Věříme, že tato sbírka přispěje k důstojněj-
šímu životu němých tváří, ke kterým nebyl 
osud zrovna nejlaskavější. A právě proto si 
přejeme, aby každý jeden z nich nalezl no-
vou spokojenou rodinu, která ho zahrne 
láskou, bez které se nedá žít…

Text a foto: Mgr. Petr Karajanis, DiS.
Garant akce: Pavel Wagenknecht, předseda ŠP
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ohlédnutí za rokem 2017

bilance činnosti ligy proti rakovině 
náchod v roce 2017

OO SPCCH Trutnov poskytuje osobám po-
stiženým civilizačními chorobami organi-
zovaným v našem svazu sociálně-právní 
poradenství, svým ZO poskytuje metodic-
kou i organizační pomoc. Hlavní činnost 
však spočívá v organizování akcí odborné-
ho charakteru, zaměřených na prevenci 
civilizačních chorob, jako jsou rekondiční 
pobyty pro kardiaky, diabetiky či postižené 
roztroušenou sklerózou, kurzy životosprá-
vy, cvičení, kurzy Nordic walking, trénování 
paměti. V roce 2017 se uskutečnily 2 rekon-
diční pobyty pro kardiaky a diabetiky, a to 
v Bělči nad Orlicí a v Janských Lázních. Naši 
členové si mohou se slevou zakoupit per-
manentky do bazénu na preventivní plavá-
ní. V roce 2017 se akcí, které jsme připravili 
s finanční podporou Ministerstva zdravotni-
cí ČR, zúčastnilo 137 osob.  
ZO SPCCH Trutnov připravila pro své čle-
ny, ale i pro širokou veřejnost v rámci pre-
vence civilizačních chorob akci „Rozchodí-
me civilky“. V květnu a v říjnu si za účasti 
odborného instruktora Nordic walking 
účastníci vyzkoušeli chůzi s holemi, které 

si mohli na místě vypůjčit, a sami se mohli 
přesvědčit, jak je chůze s holemi NW pro-
spěšná a pohodlná. Dále pořádáme ruční 
dílny, odborné přednášky i trénink paměti, 
vycházky a výlety s holemi NW. Děkujeme 
paní Šárce Heinitzové z MěÚ Trutnov, kte-
rá nás zapojila do akcí pořádaných v rám-
ci projektu „Aktivní senior polsko-českého 
příhraničí“. Děkujeme touto cestou městu 
Trutnov za každoroční finanční podporu 
naší organizace. 
Najdete nás v budově bývalého okresního 
úřadu (naproti autobusovému nádraží) 
ve 3. patře, č. dveří 404, každé poslední úte-
rý v měsíci od 14:00 do 16:00. Uvítáme nové 
členy a všechny, kteří mají zájem udělat 
něco se svými civilizačními chorobami.                                              
poZvánka na výroční členskou schůzi ZO 
SPCCH Trutnov, která se bude konat dne 
22.  2. 2018 od 14:30 v restauraci Junior 
ve Volanovské ulici (MHD č. 4). Srdečně zve 
všechny své členy výbor Základní organiza-
ce SPCCH v Trutnově.     

-ip-

Každoročně v prosinci hodnotí svou celo-
roční činnost Liga proti rakovině Náchod, 
zapsaný spolek, občanské sdružení onkolo-
gických pacientů a přátel, které již více než 
20 let působí na poli protinádorové preven-
ce. Prvořadým cílem náchodské LPR je pře-
devším soustavná preventivní činnost, v níž 
se její členové zaměřují zejména na mladou 
generaci – středoškolskou mládež. V roce 
2017 proškolili členové LPR při 10 přednáš-
kách na 6 školách v našem regionu celkem 
192 středoškoláků. Součástí přednášek byl 
vždy i nácvik samovyšetření pro prevenci ra-
koviny prsu na fantomových modelech, dvě 
DVD a anonymní dotazník v rámci projek-
tu Mamma Help. Další významnou složkou 
činnosti náchodské Ligy jsou odborné před-
nášky MUDr. Vladimíra Müllera, předsedy 
pobočky a dlouholetého vedoucího lékaře 
oddělení klinické onkologie náchodské ne-
mocnice, o vzniku a příčinách rakoviny pod 
názvem Rakovina je choroba genů. 
Za svůj největší úspěch v roce 2017 považují 
členové náchodské pobočky LPR pozoru-
hodný výsledek Českého dne proti rakovi-
ně, veřejnosti známého pod názvem Květi-
nový den. Díky spolupráci se 14 středními 
školami a se skauty v mnoha městech a ob-
cích Náchodska, Broumovska, Policka, Trut-
novska, Novoměstska a Jaroměřska bylo 
dne 10. 5. 2017 v našem regionu prodáno 
rekordních 12 969 kytiček a na celorepubli-
kový účet sbírky bylo posláno 285.095 Kč! 
V celostátní statistice 57 organizací se ná-
chodská LPR umístila na vynikajícím 5. místě 
jak v počtu prodaných kytiček, tak v celko-
vém výtěžku Květinového dne! A to je vý-

sledek, který mluví sám za sebe. V každém 
případě je to úctyhodný výkon, za kterým 
stojí obrovský kus práce členů Ligy proti ra-
kovině Náchod a spolupracujících subjektů. 
Zároveň je také důležité, že významná část 
výtěžku sbírky se vždy vrací zpět do regi-
onu, především pro Hospic Anežky České 
v Červeném Kostelci.  
Členky LPR Náchod se rovněž pravidelně 
vzdělávají v odborných seminářích a zúčast-
ňují se konferencí Aliance žen s rakovinou 
prsu. V uplynulém roce se opět dne 10. červ-
na zúčastnily významné preventivní akce – 
pražského Avon Pochodu proti rakovině. 
V říjnu se náchodská LPR zapojila do celo-
státní osvětové kampaně pořádané Alian-
cí žen s rakovinou prsu pod názvem Ostře 
sledovaná prsa. V šesti kavárnách v pěti 
městech našeho regionu měli návštěvníci 
možnost zaznamenat mobilní stěnu ze sád-
rových odlitků prsou žen. Cílem akce bylo 
upozornit veřejnost na důležitost prevence 
v boji proti rakovině prsu.
Věříme, že i v dalších letech bude veřejnost 
příznivě nakloněna našim projektům. Zá-
roveň bychom v našich řadách rádi uvítali 
nové zájemce o práci v naší organizaci, pro-
tože akcí a aktivit je opravdu dost! Pokud 
nám chcete v naší dobrovolné činnosti po-
moci, ozvěte se prosím na tel. 605 244 562. 
V roce 2018 přejí členové náchodské poboč-
ky Ligy proti rakovině všem především pev-
né zdraví a dobrou mysl!

MUDr. Vladimír Müller
Mgr. Renata Lelková

leTní dĚTskÝ TáboR 
pRoTĚž 2018

virtuální univerzita  
třetího věku v Trutnově

Vážení přátelé a rodiče,
dovolujeme si Vám nabídnout letní re-
kreaci pro Vaše děti. Naše základní orga-
nizace pořádá i v tomto roce letní tábor 
PROTĚŽ, který se uskuteční v Lipnici nad 
Sázavou. Tento tábor patří svojí tradi-
cí k jedněm z nejstarších táborů v České 
republice, který ČSOP pořádá. Tábor se 
uskuteční v podhradí, v objektu bývalého 
zámku, který dnes slouží jako Základní 
škola v Lipnici nad Sázavou.
informace pro stávající i nové táborníky:
Termín konání: 30. 6. 2018 – 14. 7. 2018
Po celou dobu tábora budeme plnit ce-
lotáborovou hru, která je pro letošek 
s tematikou leTem svĚTem. O letošních 
prázdninách budeme opět čelit dobro-
družným nástrahám, které budeme mít 
za úkol v rozličných formách překonávat. 
Za úspěšné zdolávání budeme náležitě 
odměňováni. Koupání je v místě tábora. 
Ke sportovnímu vyžití máme možnost uží-
vat víceúčelové hřiště i fotbalový stadion. 
Stravování máme zajištěno 5x denně v ob-
jektu tábora.
odjezd na tábor je 30. 6. 2018 v 8:00 z par-
koviště u okresního soudu v Trutnově. 
nástupní místo mimo Trutnov je nutné 
nahlásit předem telefonicky!
pro rodiče: Poukaz objednávejte na te-
lefonním čísle: 604 554 301 (vedoucí 
věra Weissová). cena poukazu: 4.300 kč. 
Na tento tábor může přispět FKSP Vašeho 
zaměstnavatele! 
pořádá: Český svaz ochránců přírody, 
Základní organizace 51/10, Trutnov,  
IČ: 70980292, www.lpt-protez.estranky.cz

Zdeněk Bakoč

Česká zemědělská univerzita, Provozně 
ekonomická fakulta, zahajuje v Trutnově 
v prostorách Městského úřadu Trutnov stu-
dium Virtuální univerzity třetího věku. Let-
ní semestr začíná 6. února v 16:00 v malém 
sále městského úřadu a ukončen bude tes-
ty koncem dubna 2018. Zúčastnění senioři 
obdrží za splnění Pamětní list. K zápisu si 
přineste občanský průkaz. Splněním sé-
rie 6 semestrů, čili 6 pestrých a zajímavých 
témat, budou absolventi slavnostně pro-
mováni v aule České zemědělské univerzi-
ty 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 nejpozději 
do 5. února 2018 na e-mailovou adresu: ma-
lali@seznam.cz, telefonickou SMS zprávou 
na č. 607 016 503 nebo písemně na adresu: 
Ludmila Malá, Chodská 447, 541 01 Trutnov. 

Ludmila Malá
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nabídka TáboRové ČinnosTi 2018

nový kroužek „ice dancers – děti“

kuRZy pRo dospĚlé

Jestřebí hory
Pobytový tábor v Jestřebích horách je určen 
především dětem ve věku 7 - 15 let, které 
mají rády pohyb a dobrodružství. Jestřebí 
bouda a její okolí nabízí ideální prostředí 
pro pořádání zážitkových programů a vý-
letů. Děti se mohou těšit na řadu her a sou-
těží, které budou tematicky zaměřeny.
Termín: 11. – 16. března 2018
cena: 2.200 Kč

barevný týden
Tento příměstský tábor je inspirovaný ob-
jeviteli, námořníky a dobrodruhy. Je určen 
pro děti ve věku 7 - 10 let. V programu jsou 
zařazeny kolektivní hry, rukoděl né činnos-
ti, sportovní aktivity a výlety do blízkého 
okolí. Děti se dozví něco o plavbě na lo-
dích, plavčíci se budou učit zachraňovat 
a kapitáni rozhodovat. Etapová hra nás 
povede k pokladům Sargasového moře 
a k neprobádaným světům a civilizacím 
v Tichém oceánu. 
Termín: 9. – 13. července 2018
cena: 1.300 Kč

léto v pohybu
Program je zaměřen na aktivní pohyb a je 
určen pro chlapce a dívky ve věku 7 - 10 
let. Děti absolvují jakousi „ochutnávku“ 
nejrůznějších pohybových činností, která 
jim může pomoci ve výběru jejich volno-
časových aktivit. Vyzkouší si jak známé, 
tak i netradiční formy sportovních a pohy-
bových činností, a to prostřednictvím her 
a soutěží. Rozmanitý program počítá s tím, 
že v rámci činností navštívíme zajímavá 
místa v Trutnově a jeho okolí. 
Termín: 16. – 20. července 2018
cena: 1.300 Kč

Florbalový tábor
Pět dní plných nejen florbalu, ale i dal-
ších sportovních a pohybových činnos-
tí je určeno pro chlapce a dívky ve věku  
10 - 15 let. Účastníky čeká nácvik a zlep-
šování základních hráčských dovedností, 
tréninky plné rozmanitých cvičení, soutě-

že ve sportovních hrách, miniturnaj a dal-
ší. Každý den proběhnou ve sportovní 
hale min. dva tréninkové bloky zaměřené 
na florbal, které budou doplněny dalšími 
sportovními a pohybovými aktivitami. Hrá-
či budou rozděleni do tréninkových skupin 
podle věku a dovedností. Rádi přivítáme 
i začátečníky. Program zajišťují zkušení tre-
néři a instruktoři. 
Termín: 23. – 27. července 2018
cena: 1.300 Kč

Hudební a filmová dílna
Příměstský tábor je určen školním dětem 
od 7 do 13 let. Společně vybereme téma 
a své myšlenky a nápady ztvárníme hudeb-
ní a divadelní formou. Krátkými etudami 
a pomocí různých her se účastníci učí roz-
víjet svou fantazii a soustředěnost. Tímto 
způsobem vytvoříme scénář. Jestli natočí-
me thriller, komedii nebo dokumentární 
film, o tom rozhoduje celá skupina. Folk, 
techno nebo rock, na stylu nezáleží, všech-
no je možné. Někdy spolu vytvoříme kape-
lu, jindy společně pracujeme na ozvučení 
filmu. Umět hrát na nějaký nástroj nebo 
zpívat je jistě výhodou, ale není podmín-
kou, hledáme skryté talenty.
Termín: 6. – 10. srpna 2018
cena: 1.300 Kč

Taneční škola
Určeno dívkám i chlapcům ve věku  
10 - 16 let a je zaměřeno na výuku různých 
tanečních stylů. Při jednotlivých tanečních 
lekcích budou moci účastníci uplatnit svo-
je hudební i taneční cítění a plně rozvíjet 
svou fantazii. Zúčastnit se mohou jak po-
kročilí tanečníci, tak úplní začátečníci. Ne-
dílnou součástí programu budou i soutěže, 
kolektivní hry, rukodělné činnosti a další. 
Na závěr tábora uspořádáme pro rodiče 
zábavné představení, kde účastníci před-
vedou vše, co se během tábora naučili. 
Termín: 20. – 24. srpna 2018
cena: 1.300 Kč

Patříte k lidem, kteří aktivně tráví svůj volný 
čas, a rádi byste v budoucnu chtěli rozšířit 
řady externích pracovníků střediska? Máte 
možnost seznámit se s činností organizace 
a rozšířit si své osobní portfolio v nově 
otevřeném kurzu:

pedagogika volného času 
a psychologie osobnosti

Kurz je určen všem zájemcům o moderní 
pojetí výchovy a vzdělávání dětí ve volném 
čase. V rámci programu jsou připraveny 
příklady zážitkové pedagogiky, workshopy, 
hry i praktické ukázky volnočasových 
aktivit.
Absolventi získají akreditovaný certifikát 
a mohou v rámci sítě středisek volného 
času vykonávat pedagogickou činnost - 
vedoucí zájmového útvaru.
podmínky pro získání certifikátu:
- věk 18 let a více
- ukončené střední vzdělání, min. výuční list
- test, závěrečná práce, ústní zkoušky
- absolvování prezenčních lekcí
Rozsah kurzu: 40 hodin
Harmonogram: 
Sobota 24. 2. 2018 – 08:00 – 16:00
Neděle 25. 2. 2018 – 08:00 – 16:00 
Neděle 4. 3. 2018 – 08:00 – 17:00 
Sobota 10. 3. 2018 – 08:00 – 18:00 
Sobota 24. 3. 2018 – 13:00 – 18:00
místo: SVČ, Trutnov
cena: 1.500 Kč
kontakt: Mgr. Josef Khol, tel.: 731 610 518
e-mail: pepa@svctrutnov.cz

kurz contemporary dance
s marií „májou“ novákovou

Výukový kurz moderního výrazového 
tance pod vedením zkušené trutnovské 
taneční lektorky. Nezáleží na tom, jaký jsi 
tanečník nebo kolik ti je – přijď se nechat 
unášet hudbou, pohybem a přesvědčit se, 
že tančit může opravdu každý!  „GO WITH 
A FLOW!“
První lekce zdarma! (začínáme 6. 2. 2018)
Termín: každé úterý 18:30 – 19:30 
místo: SVČ, Trutnov
cena: 1.500 Kč (v ceně zahrnuto 10 lekcí)
kontakt: Marie „Mája“ Nováková, tel.: 
725 692 469
Více informací na www.svctrutnov.cz 
a na facebooku SVČ Trutnov

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

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

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

Výuka základů tanečních stylů street dan-

ce (hip hop, house dance, dancehall, break 

dance) pro nejmenší. Především zábava 

z pohybu prostřednictvím moderních ta-

nečních stylů! Nácvik základních choreo-

grafií s možností vystoupení.

věk: 6 – 8 let dívky i chlapci
pravidelné schůzky: 
únor - květen 2018
úterý 17:00 – 18:00 
místo: SVČ Trutnov
cena: 500 Kč/pololetí
vede: Mgr. Marie Nováková, Alice Šlitrová

PŘIHLÁŠKY NA TÁBORY – ONLINE NA ADRESE:
www.svctrutnov.iddm.cz



| | |9	 Radniční listy  MĚSTSKÉ NOVINY leden 2018

pokračování >>

SPORT

více na www.spartaktrutnov.com nebo na Fb

 plavání

„vánoční kapřík iii.“
S velkou pokorou a obdivem se musíme 
sklonit nad organizací velmi povedené akce, 
která se konala 14. 12. 2017 v krytém bazénu 
s podtitulem „Vánoční kapřík III.“. Plavecké 
závody v různých plaveckých disciplínách pro 
mentálně postižené spoluobčany, kterých se 
v letošním roce sešlo na 65. Jak říká hlavní 
organizátorka akce Eva Mináriková (REJNO-
CI SPARTAK Trutnov): „Závod pro všechny, 
koho se více či méně dotýká tenhle trochu 
jiný svět… pro lidi s otevřeným srdcem… těm 
patří tato akce a obrovský dík…“ My moc dě-
kujeme za tuto akci.

 GymnasTika

Tradiční prosincový gymnastický dvojboj při-

pomněl blížící se vánoce
Oddíl sportovní gymnastiky Spartak Trutnov 
pořádá každoročně Vánoční závod – open. 
Letos připadl na sobotu 9. 12. 2017 a v tě-
locvičnách ZŠ Komenského se sešlo celkem 
87 závodníků, 72 gymnastek a 15 gymnastů. 
Desítce rozhodčích a velkému počtu diváků 
bylo předvedeno na 150 sestav v sedmi věko-
vých kategoriích.

V pondělí 11. 12. 2017 proběhl ještě závod 
gymnastických nadějí z přípravky. Patnáct 
dětí přišlo podpořit potleskem asi třicet divá-
ků a k vidění byly zajímavé výkony na lavičce, 
kruzích a akrobacii. Malí závodníci si poprvé 
vyzkoušeli, jaké to je cvičit na „ostro“, a po-
tvrdili, že gymnastika jako soubor tělesných 

TRuTínek  
– Rodinné  
cenTRum, Z. s.

volná HeRna: 
PO – ČT 8:00 – 16:00, PÁ 8:00 – 14:00  

pRavidelné akTiviTy
CVIČENÍ:                          
STŘEDA 
9:00 – 9:50 chodící děti do 2 let 
10:00 – 10:55 děti do 3 let 
11:00 – 11:30 miminka 4 - 8 měsíců (ležící 
miminka)
PÁTEK
9:00 – 9:55 děti do 3 let 
10:00 – 10:45 lezci a začínající chodci
LAKTAČNÍ PORADENSTVÍ, PORADNA PMV 

novĚ: DÍLNA FERDY MRAVENCE – každou 
sudou sobotu (10. 2., 24. 2. 10:00 – 15:00)

pRoGRam na ÚnoR
19. 2. pondělí  
9:30 – ZVUKOHRÁTKY S BÁROU
22. 2. čtvrtek  
9:30 – PODPŮRNÁ LAKTAČNÍ SKUPINA
27. 2. úterý 
9:30 – ZAVÁDĚNÍ PŘÍKRMŮ A STRAVA 
V PRVNÍM ROCE ŽIVOTA – Mgr. Hana 
Lorencová (nutriční terapeut se 
specializací na výživu dětí)

pŘipRavuJeme v bŘeZnu
19. – 23. 3. – BAZAR DĚTSKÉHO OBLEČENÍ 
A POTŘEB
23. 3. pátek – KARNEVAL
24. 3. sobota – Jednodenní workshop 
s Lucií Groverovou na téma „Peníze aneb 
Řekni mi, kdo jsem…“

Rezervace na všechny přednášky i většinu 
akcí je nutná. Podrobné informace o našich 
akcích se dozvíte na www.trutinek.cz nebo 
na telefonním čísle 777 035 856.

Trutnov v 19. století
Poslední léta svého poměrně krátkého ži-
vota žije Uffo Horn po zklamání z vývoje 
politických událostí revolučních let 1848 – 
1849 už trvale v rodném Trutnově. Je silně 
rozčarován érou Bachova absolutismu i po-
stojem českých liberálů. Už to není někdejší 
bouřlivák – jeho politické iluze se zhroutily.

Hornova léta 1857 až 1860 jsou pozname-
nána už jen radostnými chvílemi setkání 
s přáteli z dřívějších let. Schází se s nimi 
v trutnovských hostincích – Modrá hvězda 
na náměstí, Bílý kůň na náměstí, Klášterní 
výčep poblíž radnice a Černý orel u Špitál-
ského mostu. Horn žije v této době stále 
pod policejním dozorem na příkaz okresní-
ho hejtmana, který chce být informován 
o řečech pronášených Hornem. K básníko-
vým přátelům patřil tenkrát i malíř světové-
ho formátu Vincenc Norstadt (jeden z jeho 
pěti obrazů Trutnova se nachází v Praze). 

Norstadt působil v Trutnově jako úředník 
okresního soudu v letech 1850 – 1855 
za trest pro své vlastenecké názory. 

Uffo Horn ke konci svého života prožívá 
i hodně smutné chvíle. Konečně má více 
času i na rodinný život. V roce 1856 se ože-
nil se šlechtičnou Antonií Janžikovou z Jan-
žova. Brzy po sňatku ho postihl první mrt-
vičný záchvat, po křtinách dcerušky Karolí-
ny už druhý. Před smrtí byl po 4 a půl měsíce 
už upoután na lůžko, často i v bezvědomí. 
23. května 1860 umírá Horn v domě čp. 
2 na náměstí, když před jeho smrtí ještě 
předcházel zoufalý pokus léčit jeho och-
romené plíce studenými zábaly jako kdysi 
v dětství. Bylo mu jen 43 let – mohl toho 
v životě ještě hodně vykonat. Pohřben 
byl ještě na starém hřbitově se Špitálským 
kostelem. Až v roce 1873 byly jeho těles-
né pozůstatky přemístěny na nový hřbitov 
na Horním Předměstí mezi Královédvorskou 
a Volanovskou silnicí. V hrobce s reliéfem 
Uffo Horna od pražského sochaře Seidana 
tu spolu s ním odpočívají otec Ferdinand, 
zemřel v roce 1861 ve věku 78 let, matka 
Marie, která skonala o rok později v 65 le-
tech. Po boku Uffo Horna tu odpočívá ve-
dle manželky (znovu se provdala a přežila 
manžela o 29 let) i dcera Karolína, která se 
dožila jenom 25 let.

Antonín Just

POHledY dO MINUlOSTI
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.

www.lokotrutnov.cz 

cvičení všestranně rozvíjí lidské tělo a udržuje 
zdatnost a celkově dobrou výkonnost. 

 silovÝ TRoJboJ

Zvedni svoji váhu iii.
16. 12. 2017 se v posilovně krytého bazénu 
konal již třetí ročník amatérského závodu 
v bench pressu s podtitulem „Zvedni svoji 
váhu“ a letos  bylo opět co obdivovat. Hlavní 
pořadatel MEBYS TRUTNOV, s. r. o., připra-
vil opět skvělé ceny, a tak si to 16 závodníků 
„rozdalo“ v disciplíně zvané bench press. Jaké 
byly podmínky? Zvážili jste se a pak jste svoji 
váhu zvedli v maximálním počtu opakování 
v bench pressu. V kategorii registrovaných 
sportovců to byl spíše oddílový závod pro Po-
werlifting SPARTAK Trutnov, ale i tak jsme si 
to užili. Dárky od provozovatele sportovních 
zařízení MEBYS Trutnov, s. r. o., a společnosti 
FIT PRO CZ byly rozdány každému bez rozdílu 
umístění. Vítězové pak obdrželi navíc suple-
menty a dárky od společnosti FIT PRO CZ. Re-
kord 26 opakování nebyl sice překonán, ale 
i tak jsme si užili pěkné sportovní dopoledne.
Děkujeme partnerům akce FIT PRO CZ 
a Ing. Liboru Hurdálkovi (Powerlifting 
SPARTAK Trutnov), který provedl vážení 
a dohlížel na regulérnost soutěže.

 pRedaToRs - cRossFiT

bcross challenge winter
Dne 15. 12. se oddíl Predators CF zúčast-
nil za podpory Spartak Trutnov posledních 
letošních závodů. Do Českých Budějovic 
na závod s názvem Bcross Challenge winter 
vyjeli Tomáš Hovard a Patrik Jindra. Na tyto 
závody jsme se dlouho připravovali, mnoho 
věcí bylo nových. Spoustu věcí jsme museli 
ladit a učit se. Závody probíhaly ve dvou-
členných týmech, takže jsme závodili bok 
po boku. Také jsme se rozhodli startovat 
v kategorii ellite. To znamená, že jsme zá-
vodili v nejlepší kategorii, kde proti nám 
nastoupilo dalších 7 naprosto skvěle při-
pravených týmů. Jak to celé dopadlo? Více 
na www.spartaktrutnov.com

 Judo

poslední turnaj a ukončení sezóny

Trutnovští judisté ukončili sezónu meziná-

rodním Mistrovstvím Polska a závěrečným 

večírkem, při kterém zaplnili Hotel Grand. 

V pátek 15. 12. se tradičně v Hotelu Grand 

sešlo přes sedmdesát judistů a jejich nej-

bližších příznivců. Programem večera bylo 

vyhodnocení sezóny 2017. Byli vyhlášení 

nejlepší závodníci Lisý a Šopinec, medailisté 

z Přeboru republiky, kteří dostali od spon-

zorů praktické dárky. Zároveň se jednalo 

o předvánoční večírek, a tak si drobnou po-

zornost odnesl každý judista. Nakonec i tre-

néři dostali dárečky od spokojených rodičů 

za celoroční práci s jejich ratolestmi.

V sobotu 16. 12. trutnovští judisté veteráni 

vyrazili na poslední turnaj roku 2017 – mezi-

národní Mistrovství Polska veteránů v Oleš-

nici. Výsledkem je přepisování statistiky 

z pátečního vyhodnocení. Jaroslav Linhart 

a Petr Vostřez si opět pověsili na krk medai-

le. Jaroslav Linhart vyprášil kožich (kimono) 

:-) všem soupeřům, kteří se proti němu po-

stavili. Porazil dva Poláky, Rakušana a Něm-

ce, vybojoval zlato! Petrovi Vostřezovi zkří-

žil cestu za zlatem domácí závodník, které-

mu ve finálovém zápase podlehl. Vybojoval 

stříbro!

 kuželky

okresní tituly rozděleny

Na vzorně připravených čtyřdrahách 

ve Vrchlabí a Trutnově se uskutečnila Mist-

rovství okresu Trutnov jednotlivců ve všech 

kategoriích. V již tradičně první soutěži ka-

lendářního roku se bojovalo o tituly ve čtr-

nácti věkových kategoriích. A jak si oddíly 

okresu tituly rozdělily? Dá se říci, že rov-

noměrně – Vrchlabí a Trutnov mají po pěti 

titulech, TJ Dvůr Králové čtyři. Na Mistrov-

ství Královéhradeckého kraje (27. a 28. 1. 

2018) bude trutnovský okres reprezentovat 

celkem 44 hráčů. Lokomotiva Trutnov bude 

pořadatelem Mistrovství kraje juniorek 

a dorostenek (27. 1.), vrchlabská čtyřdráha 

pak bude hostit téhož dne nejlepší doros-

tence.

A kdo jsou Mistři okresu, případně medai-

listé:

muži: 1. Michal ROLF Vrchlabí 1196, 2. Petr 

HOLÝ ml. Loko Trutnov 1133, 3. Roman 

STRAKA Loko Trutnov 1129

ženy: 1. Václava PLŠKOVÁ Trutnov 529,  

2. Eva FAJSTAVROVÁ Vrchlabí 503, 3. Kate-

řina ŠMÍDOVÁ Dvůr Králové 500

JunioŘi: 1. Marek ŽOUDLÍK Loko Trutnov 

548, 2. Marek PLŠEK Loko Trutnov 542,  

3. Ladislav Erben Vrchlabí 524

JunioRky: 1. Tereza FOLTOVÁ Vrchlabí 527

senioŘi: 1. František JANKTO Loko Trutnov 551

senioRky: 1. Jaroslava GRACIASOVÁ Vrch-

labí 458

veTeRáni: 1. Jaroslav JENÍČEK Loko Trutnov 

545 (všech 5 postupových míst obsadili trut-

novští hráči)

veTeRánky: 1. Eva KOPECKÁ Vrchlabí 524, 

2. Vendy KRULIŠOVÁ Loko Trutnov 490 

ŽÁCI: 1. Ondřej STRÁNSKÝ Vrchlabí 450,  

2. Šimon FIEBINGER Loko Trutnov 361

žaČky: 1. Veronika VALEŠOVÁ Dvůr Králové 375

doRosTenky: 1. Karolina NOSKOVÁ Dvůr 

Králové 465

doRosTenci: 1. Adam HOLÝ Loko Trut-

nov 524, 2. David CHALOUPKA Loko Trut-

nov 524, 3. Jan KREJCAR Loko Trutnov 523,  

5. Daniel HAVRDA Poříčí 486 

 sTolní Tenis 

Hodnocení 1. poloviny soutěže
V prosinci 2017 byla dohrána první polovina 
soutěžního ročníku 2017/2018 ve stolním te-
nise. Příznivci tohoto sportu byli především 
zvědavi, jak si v něm povede družstvo mužů 
TJ LOKO Trutnov „A“ jako nováček Kraj-
ského přeboru 2. třídy, skupina B. Družstvo 
tvořené hráči Tomáš Jiránek, Zdeněk Čurda, 
Bohuslav Dědek a Martin Polák zatím na-
děje na dobré umístění nenaplňuje. Častá 
absence některého z hráčů si vynutila větši-
nu utkání odehrát s náhradníkem, který ne-
byl schopen absentujícího hráče nahradit. 
Výsledkem proto byly získané jen pouhé 
dva body za remízy s KPST Hradec Králové 
a Sokol Libchyně a nelichotivé skóre 36:108 
z 11 odehraných zápasů. Přesto družstvo 
boj o lepší umístění nevzdává. Dokazuje to 
vítězství 10:7 nad nejbližším sousedem v ta-
bulce TJ Sparta Úpice v odvetném utkání. 
Věříme, že se nejedná o ojedinělý zdařilý 
výsledek a do konce soutěže opustí druž-
stvo sestupová místa. 

Také družstvo žen, hrající již druhou sezonu 
2. ligu, skupina B, se po 9 odehraných utká-
ních umísťuje na předposledním místě, ne-
zaručujícím účast v této soutěži i v následu-
jícím soutěžním ročníku. Přejeme družstvu, 
aby na dvě podzimní výhry nad TJ Montas 
Hradec Králové a KST Jirkov TECHNOLINE 
a výborné výsledky Renaty Albrechtové na-
vázaly na jaře i další hráčky družstva Jana 
Hronešová, Natálie Holá a Martina Hindrá-
ková a družstvo se posunulo v tabulce výše.
Nejlepších výsledků mezi dospělými v pod-
zimní části dosáhlo družstvo mužů TJ LOKO 
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Trutnov „B“, hrající Regionální přebor 3. tří-
dy. Po 10 odehraných utkáních patří druž-
stvu průběžné třetí místo se ziskem 37 bodů 
za 7 vítězství a 1 remízu při skóre 114:66. 
Stabilní dvojice Vašek Doubek a Klára Pro-
kopcová je doplňována některým z dalších 
členů oddílu Marek Macl, Tomáš Březi-
na, Jáchym Drašar, Lenka Kalášková nebo 
Adam Dotlačil.
Zkušenosti získané v těchto utkáních pře-
vážně se staršími a zkušenějšími hráči se pak 
příznivě projevují ve výsledcích, které dosa-
huje družstvo starších žáků hrajících Regio-
nální přebor tříčlenných družstev. Po třech 
odehraných kolech patří družstvu celkové 
druhé místo se stejným bodovým ziskem  
30 bodů a horším skóre o dva sety za TJ 
Sparta Úpice. Družstvo hrálo převážně 
ve složení Marek Macl, Tomáš Březina a Vít 
Morávek.

vánoční turnaj
Poslední akcí kalendářního roku 2017 byl 
tradiční Vánoční turnaj, který uspořádal 
oddíl stolního tenisu TJ LOKO Trutnov pro 
své mladé členy. Do již 22. ročníku se za-
pojilo celkem 11 hráčů, kteří byli rozděleni 
do dvou výkonnostních kategorií. Ve sku-
pinách se hrály zápasy systémem každý 
s každým na tři vítězné sety. Skupinu re-
gistrovaných hráčů vyhrála Klára Prokop-
cová před Adamem Dotlačilem, Markem 
Maclem a Tomášem Březinou. Také sku-
pina začínajících hráčů měla dívčí vítězku. 
Z celkového vítězství se mezi sedmi účast-
níky radovala Andrea Kynclová, na dalších 
místech se umístili Peter Šimkovič, Markéta 
Čížková, Lukáš Novotný, Matyáš Šlesingr, 
Natálie Rychterová a Mia Hammerschmie-
dová. Kromě diplomů za celkové umístění 
si každý hráč odnesl domů i pěkné ceny, 
zakoupené z dotace sportu MěÚ Trutnov. 
Poděkování patří i organizátorům turnaje 
Lence Kaláškové a Martině Hindrákové. 

krytý bazén
Omezení plavání veřejnosti v ÚNORU
sobota 3. 2. 2018
8:00 – 18:00 pro veřejnost zavřeno (Podkr-
konošský pohár) – sauna, fitness, solárium 
v provozu beze změn
Úterý 6. 2. 2018
13:00 – 15:00 malý bazén pro veřejnost uza-
vřen + 2 dr. velký bazén (DDM Praha 2)
sobota 17. 2. 2018
8:00 – 14:00 pro veřejnost zavřeno (Podkr-
konošský pohár) – sauna, fitness, solárium 
v provozu beze změn
Aktuální obsazenost a změny sledujte 
na http://sportoviste-trutnov.cz/pages/aktu-
ality-zmeny-v-provozu#c

Tenis:
nová tenisová hala je v permanenci
Tenisový areál se od listopadu 2017 může 
pochlubit novou, moderní přetlakovou ha-
lou, kterou využívají nejen sportovci, ale 
i široká veřejnost. Pro pohodlné využívání 

Zimní seZÓna  
odsTaRTována
Konečně jsme se dočkali a závodní sezóna 
pro členy Kasper – Swix teamu byla odstar-
tována. Ač nám počasí příliš nepřeje, díky 
Černé hoře trénujeme nejlépe, jak mů-
žeme. První regionální závody v průběhu 
vánočních svátků, kde jsme chtěli otesto-
vat formu, byly zrušeny. Sezónu jsme tedy 
započali až první lednový víkend na seriá-
lu závodu Ski Tour na Bedřichově, který se 
konal ve večerních hodinách, a proto byla

povinnou výbavou čelovka. Na závod jsme 
si poměrně věřili, jelikož se zdálo, že všichni 

Věříme, že takováto zdařilá akce přiláká 
do oddílu další mladé zájemce o tento vše-
stranný sport.

 voleJbal

nábor chlapců
Volejbalový oddíl TJ Lokomotiva Trutnov 
pořádá nábor chlapců narozených v le-
tech 2007 - 2009. Nábor bude probíhat 
v tělocvičně ZŠ V Domcích ve čtvrtek 1. 2.  
a 8. 2. 2018 od 16:30. Bližší informace na tel. 
776 336 105 (p. Hauf).        

léTo s lokomoTivou

nabídka příměstských táborů pro děti od  
1. do 9. třídy
Termíny: 
I. běh 23. 7. – 27. 7. 2018
II. běh 20. 8. – 24. 8. 2018
III. běh 27. 8. – 31. 8. 2018

bližší informace na www.lokotrutnov.cz 
nebo na tel.: 603 383 285.

„Tenisového areálu“ je zde možnost platby 
na účet 115-1843400277/0100 a především 
využití prověřeného rezervačního systému, 
který naleznete na našich stránkách http://
sportoviste-trutnov.cz/pages/hala#c
MEBYS Trutnov, s. r. o., provozovatel spor-
tovních zařízení města Trutnova, se těší 
na Vaši návštěvu. 
Ceny za pronájem tenisových kurtů v hale 
zůstávají stejné jako v roce 2017.
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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 včetně podrobnějších 
informací najdete na webových stránkách 
města: http://www.trutnov.cz/organizace-in-
stituce/utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy

návštěvní doba:
pondělí  13:00 – 16:00
středa  13:00 – 16:00
sobota  11:00 – 13:00
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.
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 lékaře m. Noví majitelé po zaplacení po-
platku 500 Kč dostanou i očkovací průkaz a jsou 
po dobu tří let osvobozeni od placení poplatku 
ze psa. V případě nalezení opuštěného nebo za-
toulaného psa na území města Trutnova můžete 
kdykoliv zavolat Městskou policii Trutnov, tel. 156 
nebo 499 813 064, která se o psa postará. 
 
Jiří Hejna 
Odbor životního prostředí

NABÍdKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

15_142

17_170

16_018

17_149

na velké cenĚ TRuTnova  

se bude ŠplHaT  

o kRaJské TiTuly Již podesáTé!
Pedagogové ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 
38 budou pořádat jubilejní 10. ročník Velké ceny 
Trutnova ve šplhu. Sportovní akce je vypsaná KR 
AŠSK ČR jako krajské kolo ve šplhu družstev a jed-
notlivců ZŠ a SŠ. Družstva chlapců a dívek přijedou 
bojovat o tituly krajských přeborníků do tělocvič-
ny ZŠ kpt. Jaroše 16. 2. 2018. Vítězná družstva 
chlapců a dívek SŠ si zajistí postup na republikové 
finále ve šplhu, které se bude konat 22. až 23. 3. 
2018 v Holešově. Na tři nejlepší ve vypsaných ka-
tegoriích čekají diplomy, medaile, poháry a věcné 
ceny. Pořadatelé připravují pro sportovce a jejich 
pedagogy doprovodný program. A možná „při-
jde“ i Red Bull hlídka.
vypsané disciplíny: 
a) Kategorie IV. ZŠ chlapci – šplh na laně do výše 
4,5 m bez přírazu nohou, start ze stoje
b) Kategorie IV. ZŠ dívky – šplh na tyči do výše  
4,5 m s přírazem nohou, start ze stoje
c) Kategorie V. SŠ chlapci – šplh na laně do výše  
4,5 m bez přírazu nohou, start ze sedu
d) Kategorie V. SŠ dívky – šplh na tyči do výše  
4,5 m s přírazem nohou, start ze stoje
vypsané kategorie:
a) IV. D, CH 8. až 9. ročník ZŠ (2001 až 2004), tercie 
a kvarta osmiletých gymnázií, prima a sekunda šes-
tiletých gymnázií. Nepostupová kategorie na RF.
b) V. D, CH 1. až 4. ročník SŠ, studenti řádného 
denního studia (1998 až 2002), kvinta až oktáva 
osmiletých gymnázií, tercie až sexta šestiletých 
gymnázií. Postupová kategorie na RF.

Ředitel soutěže, Mgr. Petr Karajanis, DiS., přijímá 
přihlášky do 9. 2. 2018 na e-mail: splh@zskptja-
rose.cz. Bližší informace na www.zskptjarose.cz, 
737 915 734 a splh@zskptjarose.cz.

naši závodníci jsou v dobré kondici. 
Ač se závodníci snažili, co jim síly stačily, 
ukázalo se, že „máza“ tentokrát nebyla 
100% a dřina to byla i z kopce. I přesto se 
Eva Stoklasová na kratší 17,5km trase umís-
tila ve své kategorii na pěkném 2. místě, 
Petra Šípková dojela v kat. 17. a Přemysl 
Macl 4. v kategorii. Na dlouhé 30km trase 
jsme prožili mírně řečeno výsledkové zkla-
mání, nejlépe z týmu zajel Petr Holub celko-
vě 16. a 2. v kat., Petr Javůrek 17. a 5. v kat., 
Jan Hruška 20. a 10. v kat. Velice dobře pak 
odzávodil Tomáš Veber na Benecku, kde se 
jel přebor Prahy a VŠ liga. V sobotu na 10 km 
volně ve své slabší technice obsadil výborné 
5. místo a v neděli vybojoval celkově 3. mís-
to. Druhý lednový víkend se část týmu zú-
častnila krajského poháru ve Špindlerově 
Mlýně na „Špindlerovské buď fitce“. Zde 
se již všem třem zúčastněným za KST da-
řilo o poznání lépe a Tomáš Veber obsadil  
2. místo, Petr Javůrek 3. místo a Jan Haas  
13. místo. Během Vánoc jsme také odstarto-
vali lyžařské kurzy s Martinou Chrástkovou 
na běžkách ve spolupráci se SkiResortem 
Černá hora – Pec. Následující volné kurzy 
pro veřejnost jsou 3. - 4. 2. 2018 a 10. - 11. 3. 
2018. Přihlašovat se můžete přímo Martině 
na e-mailu: martan.chr@seznam.cz. Násle-
dující víkendy budou mít závodníci poměr-
ně napilno. Takřka každý víkend nás čeká 
závod Stopy pro život a nebo Ski Tour. 

Kasper – Swix team


