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Propojení Česka a Polska je prioritou

M Ě S T S K É  N O V I N Y  T R U T N O V A

Starostové měst a obcí v česko-polském 
příhraničí, představitelé krajů i poslan-
ci zákonodárných sborů ČR i PR vyzvali 
vlády obou zemí k dostavbě dopravní 
infrastruktury a k jejímu zařazení do pri-
oritního seznamu aktivit pro období 
2015 – 2020. Na odborné konferenci, 
která byla součástí projektu „Města Trut-
nov a Świdnica podporují podnikání“, se 
v pondělí 27. ledna 2014 všichni účastníci 
shodli na faktu, že tato investice spojující 
Česko s Polskem je základem pro budo-
vání trvalých ekonomických a společen-
ských vazeb. „Propojení regionů na obou 
stranách hranice je rozhodující pro jejich 
další rozvoj,“ prohlásil Ivan Adamec, sta-
rosta Trutnova. „Je třeba udělat vše pro 
to, aby se projekt dostavby S3 a R11 oci-

tl na hlavním seznamu úkolů pro finan-
cování z prostředků Connecting Europe 
Facility, a to bez ohledu na momentální 
problémy spojené se synchronizací aktivit 
na jednotlivých stranách,“ doplňuje Ada-
mec. Na konferenci byl představen také 
projekt spojení tří velkých krkonošských 
turistických středisek.
Odborná konference s názvem „Doprava 
a dopravní infrastruktura v česko-pol-
ském příhraničí“ je součástí širší spolu-
práce Trutnova a Świdnice při vzájemném 
podnikatelském propojování a rozvoji. 
Dopravní infrastruktura je zásadní pro 
další rozvoj regionu. Díky kvalitnímu 
a rychlému propojení české a polské stra-
ny dojde k zatraktivnění obou regionů 
nejen pro potenciální nové průmyslové 

Foto: Miloš Šálek

Město Trutnov apeluje 
na chodce, aby zvýšili 
svou opatrnost
Jednou z priorit města Trutnova je za-
jištění bezpečnosti jeho obyvatel. To se 
týká i bezpečnosti chodců na silničních 
přechodech. „V posledních deseti letech 
jsme se na tuto problematiku výrazně 
zaměřili a snažíme se postupně řešit 
situaci konkrétních přechodů,“ uvádí 
Ivan Adamec, starosta města, a dodává, 
že v nastalém trendu město rozhodně  

investory, ale i pro ty stávající. „Dostup-
nost je v dnešních ekonomických vztazích 
alfou a omegou dalšího rozvoje,“ upo-
zornil Ivan Adamec. „Buď se nám podaří 
prosadit naši iniciativu a zasadit se o co 
nejrychlejší vybudování S3 Legnica – Lu-
bawka a R11 Královec – Trutnov a tím 
zajistit další rozvoj obou oblastí, nebo 
budeme muset hledat alternativy,“ ne-
vzdává se Adamec.
Kromě přímého ekonomického rozvoje 
má budování nové infrastruktury také 
dopad v turistickém odvětví. Dobrým 
příkladem může být projekt Úpa Expres 
2020, který chce železnicí propojit tři 
velká turistická střediska, a to Pec pod 
Sněžkou, polský Karpacz a Špindlerův 
Mlýn. Těžištěm projektu je vytvoření eko-
logické, uživatelsky příjemné a přátelské 
infrastruktury, která propojí tři atraktivní 
horská střediska a zároveň zvýší dostup-
nost sportovních aktivit. „Je velký před-
poklad, že se železnice stane významným 
propojovacím prvkem mezi lokalitami 
a pomůže zvýšit turistický zájem o des-
tinaci jako takovou,“ vysvětluje přínosy 
projektu František Kozel ze společnosti 
GW Train Regio. Ambiciózní železniční 
projekt je rozdělen do tří etap. V sou-
časné době je zpracována studie prove-
ditelnosti 1. etapy ze Svobody nad Úpou 
do Pece pod Sněžkou. „Pro další etapy je 
nutné nalézt polské partnery a začlenit 
projekt do financování evropskými fon-
dy,“ dodává Kozel.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

pokračování >>
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Jste dívkou, ženou, dámou, které je 18 let 
a výše? Chcete se stát královnou? Navštivte 
ve dnech 14. – 15. března královéhradecký 
Aldis, kde se koná veletrh cestovního ruchu 
Infotour a cykloturistika. Hledejte červené 
stánky Královských věnných měst. Zde se 
můžete nechat vyfotografovat v královské 
korunce a zařadit se tak do soutěže volby 
královny Královských věnných měst 2014. Ví-
tězku budou moci hlasováním vybírat všich-
ni, kteří navštíví webové stránky www.ven-
namesta.cz. Zde se ve fotogalerii finalistky 
představí. Královna vyhraje víkendový pobyt 
pro dvě osoby ve vybraném KVM.

Stánky Královských věnných měst budou lá-
kat nejen krásné ženy a dívky, ale všechny, 
kteří rádi cestují. Svazek obcí nabídne společ-
né propagační materiály, z kterých si vybere 
určitě každý. Navíc budou města Dvůr Králo-
vé nad Labem, Chrudim, Hradec Králové, Ja-
roměř, Mělník, Nový Bydžov, Poličku, Trutnov 
a Vysoké Mýto ve stáncích zastupovat posta-
vy v kostýmech, které představí nejen turistic-
ká lákadla, ale i regionální produkty. Těšit se 
můžete na mnohá překvapení. 

Ing. Naděžda Šauerová
členka výkonného výboru Královských věnných měst

Dne 22. března 2014 v době od 10 do 17 hod. 
se ve společenském centru Uffo uskuteční 
ojedinělá akce pro děti. Zavítá sem naučný 
a hravý projekt Rozhlédni se! Díky interak-
tivním tréninkům se děti dozvědí, jak se mají 
bezpečně chovat v silničním provozu. Součás-
tí programu budou také kvízy a poznávací 
soutěže. Navíc na děti čeká kouzelník, sezná-
mí se s prací trutnovských záchranných složek 
a zatancovat si budou moci na dětské disko-
téce. Budou se moci zapojit také do benefič-
ní jízdy zručnosti na koloběžkách a vyrobit si 
něco na památku v tvořivé dílničce. 

O projektu
Projekt Rozhlédni se! má celorepublikový 
charakter a postupně navštěvuje regio-
ny v České republice. Odstartoval v lednu 
roku 2010 v Olomouci. Je zaměřen na děti 
od 6 do 10 let. Interaktivní formou vycho-
vává děti k bezpečnému pohybu v silničním 
provozu. Projekt realizuje Nadační fond 
Kolečko, generálním partnerem projektu 
je EUROVIA CS. Odborným garantem a re-
alizátorem školení je Robert Šťastný, odbor-
ník na problematiku bezpečnosti silničního 
provozu.

neplánuje polevit a chce zajistit bezpeč-
nost ve všech ulicích.
Město Trutnov pracuje na zajištění bez-
pečnosti všemi možnými prostředky. 
„Každý silniční přechod řešíme individu-
álně. Neexistuje jednotný způsob, který 
by byl aplikovatelný na všechny případy. 
Proto lze v Trutnově nalézt přechody 
s přisvětlením nebo s plastickým nástři-
kem s 3D efektem. Dále umísťujeme vý-
stražná svítidla a stavíme přechodové 
ostrůvky,“ vysvětluje Adamec a upřes-
ňuje, že například jen v loňském roce 
město zajistilo zřízení tří přechodových 
ostrůvků na přechodech pro chodce 
na komunikacích, které nejsou v majet-
ku města.
Situace na komunikacích, které v majet-
ku města jsou, je o poznání lepší, než 
na těch státních. „Na silnicích, které patří 
státu, je situace složitější. Samozřejmě, že 
by bylo vůči chodcům jistější zvolit napří-
klad zpomalovací retardéry. Bohužel lze 
takové řešení využít pouze v klidových 
zónách a na komunikacích v majetku 
města tak, aby na hlavních tazích byla za-
jištěna plynulost provozu. Samozřejmostí 
však zůstává, že budeme hledat jiné ces-
ty, jak zajistit větší bezpečnost ve všech 
trutnovských ulicích,“ říká Adamec.
Starosta města zároveň zdůrazňuje, že 
v řešení dopravní situace má město Trut-
nov dobře nakročeno, ale zároveň i ape-
luje na pozornost všech chodců i řidičů: 
„Na vině ve většině případů nebývá ne-
dostatečné označení přechodu, ale sa-
motný přístup bezohledných řidičů i ne-
opatrných chodců. Je bezpodmínečně 
nutné, aby se jak chodci, tak řidiči chova-
li zodpovědně.“
Chodci by měli mít na paměti, že ne-
existuje absolutní přednost chodce přechá-
zejícího pozemní komunikaci po přechodu 
pro chodce. Na přechod by měli vstupovat 

s rozmyslem, vždy až poté, co navážou oční 
kontakt s přijíždějícími řidiči a vidí, že je ři-
diči registrují a zpomalují rychlost své jízdy. 
Za snížené viditelnosti by měli chodci nosit 
oblečení s reflexními prvky nebo alespoň 
použít reflexní pásky tak, aby byli pro řidi-
če dobře viditelní. Jedině tak udělají maxi-
mum pro svoji bezpečnost.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností

Chcete se stát královnou věnných měst?

Projekt Rozhlédni se!  
přijede do Trutnova – děti učí i baví

Bezpečné přecházení vybraných frekventovaných 
přechodů pro chodce zabezpečuje v ranních ho-
dinách Městská policie Trutnov. Foto: Miloš Šálek
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Klub zdraví Trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního sty-
lu na setkání u tématu: Jednoduché a účinné 
CVIČENÍ PRO KAŽDÉHO (na židli), 3. 3. 2014 
v 17.30 hod., budova CASD, ul. M. Majerové 
86/10 (za nemocnicí), lektor: Líba Jobová. 
Ochutnávky. Více na http: //trutnov.ceskesdru-
zeni.cz

Rozvrh témat na rok 2014: 
7. 4. Co připravit k snídani – co a jak snídat
5. 5. Voda jako léčebný prostředek (použití 

vně i vnitřně)
Červen, červenec, srpen – prázdniny
1. 9. Vaříme z luštěnin (i málo známých)
6. 10. Čím lze nahradit chleba
3. 11. Pět jazyků lásky
1. 12. Zdravé vánoční menu 

Měření glykemie pro 
veřejnost
Uplynul téměř rok od doby, kdy v našem měs-
tě proběhlo měření glykemie (koncentrace 
cukru v krvi) pro veřejnost. 
Akce se setkala se zájmem občanů našeho 
města, a proto i v letošním roce připravuje 
město Trutnov, Oblastní nemocnice Trutnov 
a územní organizace Trutnov Svazu diabeti-
ků ČR na měsíc duben její opakování. Význam 
včasného zjištění cukrovky a včasného zajiš-
tění její léčby jistě nemusíme zdůrazňovat.
Podrobné informace včetně termínu a místa 
konání budou zveřejněny v březnovém vydá-
ní Radničních listů. 

Výbor územní organizace Trutnov SD ČR

Pozvánka na přednášku
Jak zvládat výchovu dětí od 3 do 7 let 

V úterý 4. 3. 2014 od 17:00 do 20:00 hod., Zá-
kladní škola, Mládežnická 536, Trutnov. Před-
náší  PhDr. Lidmila Pekařová – profík v oblasti 
novodobého partnerského soužití a láskypl-
né, autoritativní výchovy dětí, autorka knihy 
„Jak žít a nezbláznit se“.
Objednávky na: tojemujzivot@seznam.cz, 
v Informačním centru na Krakonošově nám. 
72, www.ticketportal.cz.

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hod. 

Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
1. a 2. 3. 2014 – Centrum zdravých zubů s.r.o., 
Dr. Hejny 133, Úpice, 602 623 210 
8. a 9. 3. 2014 – MUDr. Eva Jirásková, Hornic-
ká 417, Rtyně v Podkrkonoší, 776 589 020 
15. a 16. 3. 2014 – MUDr. František Havelka, 
Veleslavínova 66, Trutnov, 499 818 509 
22. a 23. 3. 2014 – MUDr. Milena Brátová, Zub-
ní ordinace, č.p. 100, Trutnov, 499 898 125 
29. a 30. 3. 2014 – MUDr. Jana Vacková, Říční 
102, Trutnov, 972 351 522 

Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 

Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých pří-
padech akutní a neodkladné péče poskytuje 
Stomatologická klinika Fakultní nemocni-
ce v Hradci Králové - areál nemocnice, tel.: 
495 833 487; Lékařská služba první pomoci - 
zubní - Hradec Králové, tel.: 495 755 223.

Matriční události 
v lednu 2014
Noví občánci města
V měsíci lednu se v trutnovské porodnici na-
rodilo celkem 40 dětí, z tohoto počtu je 7 ob-
čánků města Trutnova - 1 chlapec a 6 děvčat. 
Prvním trutnovským občánkem roku 2014 je 
David Vratislav Lévai.

Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci byly na Staré radnici uza-
vřeny celkem 3 sňatky.

Úmrtí
V měsíci lednu zemřelo v Trutnově 44 obča-
nů, z tohoto počtu bylo 22 trutnovských spo-
luobčanů - 7 mužů a 15 žen. 2 občané zemřeli 
v obci Pilníkov, 1 v obci Dolní Olešnice a 1 ob-
čan v obci Hajnice.

Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti na-
vštívily při životních jubileích v měsíci lednu 
celkem 24 spoluobčanů s gratulací, kytičkou 
a malým dárkem. Kytička byla předána i ob-

čanům z Domova pro seniory v Trutnově: 
středisko R. Frimla – 9 jubilantů; středisko 
Dělnická – 5 jubilantů. Touto cestou ještě jed-
nou všem občanům blahopřejeme. 

Bc. Jana Kudrnáčová
vedoucí oddělení matriky

Mateřské centrum KAROlínka

SpolečenSká rubrika

krátce

Březen 2014

Pravidelný provoz 

PONDĚLÍ  
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:30 – 11:00 Walinka – setkávání maminek se 

zájmem o waldorfskou pedago-
giku – maminky se střídají v pří-
pravě programu pro děti ve věku 
od 0 do 4 let. Společné prožívání 
přirozeného rytmu roku ve zpívá-
ní a tvoření. V případě zájmu se 
můžete kdykoli připojit. 

16:30 – 17:30  Výtvarný kroužek pro předškolní 
děti. Lektorka Bc. Jana Švecová. 

ÚTERÝ
8:00 – 15:00 Školka nanečisto – příprava dětí 

na „školkový režim“. Společný te-
matický program v menším kolek-
tivu dětí. Dopolední program od 8 
do 12 hod. pro přihlášené děti.

10:00 – 11:00 Gravidjoga – jóga pro těhotné. 
Lektorka Ilona Limberská.

13:00 – 17:00 Hudební stavebnice – hudební 
přípravka pro děti od 1. třídy
Cvrček muzikant – hudební pří-
pravka pro předškolní děti
Více informací o metodě poskyt-
ne Drahomíra Tvrdíková, tel. 
603 150 473.

STŘEDA
8:30 – 14:00 Nastávající maminky a miminka – 

volný prostor pro vzájemné sdílení 
nastávajících a novopečených ma-
minek. Cvičení maminek s dětmi 
do 1 roku. Poradna psychomoto-
rického vývoje a laktační poradna.

 9:00 – 10:00 Mimihry – cvičení maminek s leží-
cími miminky 

10:10 – 11:10 Mimihrátky – cvičení maminek 
s lezoucími miminky

16:00 – 17:00 KOŤATA – cvičení a pohybové hry 
pro děti od 3 do 7 let 

ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi, 

kreativní dopoledne pro maminky 
– ukázky ručních prací, přednášky 
a poradenství dle programu a zá-
jmu

9:30 – 10:15 Výtvarná dílna pro děti 
10:30 – 11:00 Cvičení pro radost – rodiče s dětmi

13:00 – 17:00 Hudební stavebnice
 (Building Blocks of Music) s Drá-
žou (klavír) pro přihlášené

PÁTEK

8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi

9:00 – 10:00 Cvičení rodičů s dětmi – chodící 
děti s rodiči

10:00 – 10:30 Zpívání s Notičkou – písničky, prv-
ní zkušenost s hudebním nástro-
jem a tanečky

Připravujeme:
JARNÍ BAZAR – v termínu 24. 3. – 28. 3. 2014
Pondělí  24. 3.  prodej  9 – 17
Úterý  25. 3.  prodej  9 – 17
Středa  26. 3.  prodej  9 – 17
Pátek  28. 3.  výdej  9 – 17
Den příjmu věcí se ruší, bude pouze domácí za-
pisování. Veškeré další informace a nová pravi-
dla naleznete na www.mckarolinka.cz.

Cvičení TAI-ČI – každou středu od 10 do 11 hod. 
Hlídání dětí zajištěno.
KERAMICKÉ TVOŘENÍ – čtvrtek 6. 3. od 10 do 11 
hod. pro malé i velké.

AJURVÉDA – čtvrtek 13. 3. od 9 do 11 hod. 
Přednáška o zdravém životním stylu zaměřená 
na jarní detoxikaci organizmu s ochutnávkou. 
Přednáší Zuzana Trpáková.

Příměstský tábor – Matka Země má mnoho tváří 
… Let´s discover them all!
Přijďte s námi objevit poklady přírody.
Dobrodružství, odvaha, dobrá nálada a chuť po-
znávat je vše, co potřebujete na týdenní příměst-
ský tábor v MC KAROlínka. Pro děti ve věku 5 – 10 
let v termínu 14. 7. – 18. 7. 2014 od 8 do 16 hod.
Cena 950 Kč/členové OS KARO, ostatní 1 150 Kč. 
V ceně plná penze včetně pitného režimu. Lek-
torka Petra Richtrová.

Příměstský tábor – Dělání, dělání, nudu vždycky 
zahání
Tvoření, sport, zábava v přírodě i v mateřském 
centru. Tábor pro děti ve věku 4 – 8 let v termínu 
28. 7. – 1. 8. 2014 od 8 do 16 hod. 
Cena 950 Kč/členové OS KARO, ostatní 1 150 Kč. 
V ceně plná penze včetně pitného režimu. 
Na vaše děti se těší lektorky Pavla Adamová 
a Jana Švecová.

Bližší informace o veškerých aktivitách a provo-
zu na tel. 737 335 651 nebo na www.mckarolin-
ka.cz, e-mail: mckarolinka@volny.cz.

 Za mateřské centrum KAROlínka
 Bc. Šárka Linková

Pozvánka na Stříbrné 
podvečery
Komise pro občanské záležitosti města 
Trutnova připravuje pro manželské dvoji-
ce, které v tomto roce oslaví 25 let spo-
lečného života, přátelské setkání ve Staré 
radnici v Trutnově.
Srdečně zveme všechny zájemce o toto se-
tkání a prosíme, aby se přihlásili do konce 
března 2014 na matrice Městského úřa-
du v Trutnově, Slovanské nám. 165, nebo 
telefonicky na čísle 499 803 210, e-mail: 
ouhrabkova@trutnov.cz. 

Věra Ouhrabková
místopředsedkyně komise
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odbory měStSkého úřadu informují

pokračování >>

V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 3. 2. 2014 zveřejňujeme záměr měs-
ta pronajmout byt:

Trutnov – Na Struze čp. 159
/objekt na st. p. 32/2 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
- kuchyň 13,40 m2, 1. pokoj 26,40 m2, 2. po-
koj 19,35 m2, 3. pokoj 16,00 m2, standardní 
byt, číslo bytu 3, 2. podlaží. Součástí bytu 
je WC + koupelna 4,50 m2, předsíň 4,50 m2, 
spíž 3,75 m2, komora 7,28 m2, sklep 10,00 m2 
a půda 4,30 m2. Topení plynové etážové. 

Minimální měsíční nájemné: 5 648 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
4. 3. 2014 v 8.00 hod. přímo na místě.

Byt se bude pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet měsíční nájemné a zároveň před-
placení nájemného. Předplacení nájemné-
ho musí být nabídnuto minimálně ve výši 
50 000 Kč. Bude se posuzovat měsíční ná-
jemné. V případě rovnosti nabídek se bude 
posuzovat i výše předplacení nájemného.

Žádost je možné podat do 7. 3. 2014 
do 12.00 hod. Veřejné otvírání obálek 10. 3. 
2014 v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov. 

Na základě usnesení Rady města v Trutno-
vě ze dne 17. 2. 2014 zveřejňujeme záměr 
města pronajmout byty:

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
/objekt na st. p. 31 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 7,30 m2, 1. pokoj 21,80 m2, 2. po-
koj 14,12 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 2. 
podlaží. Součástí bytu je koupelna 6,70 m2, 
WC 1,35 m2, předsíň 5,90 m2 a půda 21,15 
m2. Topení etážové plynové.

Minimální měsíční nájemné: 4 039 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
4. 3. 2014 v 8.15 hod. přímo na místě.

Trutnov – Bulharská čp. 141
/objekt na st. p. 82 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výmě-
ře - kuchyň 26,85 m2, 1. pokoj 18,00 m2, 2. 
pokoj 8,00 m2, standardní byt, číslo bytu 
2, 2. podlaží. Součástí bytu je WC 0,64 m2, 
koupelna 5,85 m2, předsíň 6,00 m2 a komo-
ra 3,95 m2. Topení lokální plynové. 

Minimální měsíční nájemné: 3 574 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 
4. 3. 2014 v 8.30 hod. přímo na místě.

Byty se budou pronajímat na dobu neurči-
tou na základě výběrového řízení, kde se 
bude nabízet měsíční nájemné a zároveň 
předplacení nájemného. Předplacení ná-
jemného musí být nabídnuto minimálně 
ve výši 50 000 Kč. Bude se posuzovat měsíč-
ní nájemné. V případě rovnosti nabídek se 
bude posuzovat i výše předplacení nájem-
ného.

Žádost je možné podat do 7. 3. 2014 do 12.00 
hod. Veřejné otvírání obálek 10. 3. 2014 
v 8.00 hod., malý sál MěÚ Trutnov.

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

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města 

 
V současné době město Trutnov 
nabízí pronájem těchto prostor 
sloužících podnikání

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 3. 2. 2014 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Max. Gorkého čp. 261 – „B“
objekt na st. p. č. 1996 v kat. úz. Trutnov, 
městská část Kryblice

Jedná se o prostory sloužící podnikání v I. NP 
- prodejna B (pravá strana) o celkové výmě-
ře 247,00 m2 (1 prodejna 90,70 m2, 6 výloh 
o celkové výměře 4,80 m2, 1 kancelář 9,50 m2, 
2 sklady 28,10 m2 a 38,60 m2, 4 sociální zaří-
zení o celkové výměře 10,80 m2, 1 zásobovací 
rampa 28,50 m2 a 6 sklepů o celkové výměře 
36,00 m2). Tyto prostory jsou vhodné ke zříze-
ní prodejny, provozovny služeb apod.

Úvodní cena pro jednání: 
226 116 Kč/rok za celý nebytový prostor – 
za účelem zřízení prodejny
162 540 Kč/rok za celý nebytový prostor – 
za účelem zřízení provozovny služeb

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu ne-
určitou, včetně uplatnění meziročního inflač-
ního nárůstu nájemného. Nájemce provede 
na vlastní náklady úpravy prostor sloužících 
podnikání k požadovanému způsobu využití 
s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy 
nebude zhodnocení tohoto prostoru nájemci 
uhrazeno. 
V objektu nebude povolen provoz ve smyslu 
zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných po-
dobných hrách, ve znění pozdějších předpisů. 

Žádosti je možné podat do: 3. 3. 2014 
do 12.00 hod. 
Veřejné otevírání obálek: 4. 3. 2014 v 8.00 
hod., malý sál MÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 23 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620562, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, případně název 
právnické osoby.
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího 
podnikání žadatel přiloží doklad o složené 
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení 
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude pou-
žita na úhradu nájemného. Neúspěšným ža-
datelům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 

Žádost je možné podat na předepsaném for-

muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, pří-
padně přiložte kopii živnostenského listu 
nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součás-
tí nájemní smlouvy bude kopie živnosten-
ského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na odboru rozvoje a majetku města 
MÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270). 
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádře-
na číselnou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNI-
KÁNÍ, Trutnov – M. Gorkého čp. 261 – „B“, 
„NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá včas svoji nabídku, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v ter-
mínu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazu-
je právo odstoupit od tohoto záměru.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 17. 2. 2014 zveřejňujeme záměr měs-
ta pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 
73 (budova ZUŠ)
objekt na st. p. č. 161 v k.ú. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město

Jedná se o prostory sloužící podnikání umís-
těné v suterénu budovy ZUŠ o celkové vý-
měře 184,51 m2 (3 prodejny o celkové výmě-
ře 76,84 m2, 1 kancelář 13,78 m2, 4 chodby 
o celkové výměře 41,01 m2, 1 dílna 17,98 m2, 
1 sklad 12,00 m2, 1 šatna 13,23 m2, 3 soc. za-
řízení o celkové výměře 9,67 m2).

Úvodní cena pro jednání: 
2 223 Kč/m2/rok za prodejnu, výlohu, 
kancelář
1 111 Kč/m2/rok za chodby, dílny, sklad 
695 Kč/m2/rok za WC, šatnu

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziroční-
ho inflačního nárůstu nájemného. Pokud 
nájemce provede na vlastní náklady úpravy 
prostor k požadovanému způsobu využití, 
nebude v případě ukončení nájemní smlou-
vy zhodnocení prostorů sloužících podniká-
ní nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících 
podnikání nebude povolen provoz ve smys-
lu zákona č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných 
podobných hrách, ve znění pozdějších před-
pisů.

Žádosti je možné podat do: 7. 3. 2014 
do 12.00 hod.
Veřejné otevírání obálek: 10. 3. 2014 v 8.00 
hod., malý sál MÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 30 000 Kč na účet měs-
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Město Trutnov poskytuje i v letošním roce 
příspěvek na technickou a dopravní infra-
strukturu (dále jen infrastrukturu) za úče-
lem podpory bytové výstavby městem Trut-
novem. Infrastrukturou se rozumí veřejně 
přístupná komunikace (vč. chodníků), ve-
řejné osvětlení a další sítě technické infra-
struktury.
Příspěvek se poskytuje stavebníkům rodin-
ných domků a bytových domů v lokalitách 
na území města Trutnova, kde se město Trut-
nov nepodílí na provádění infrastruktury.
Příspěvek se poskytuje na základě písemné 
žádosti a činí max. 80 000,- Kč na 1 nově po-
stavenou bytovou jednotku a nesmí překro-
čit 50 % celkových nákladů stavebníka vyna-
ložených na infrastrukturu. Užívání bytové 
jednotky musí být započato nejpozději do 5 
let od řádného provedení infrastruktury.

Žadatel je povinen provést infrastrukturu 
vlastním nákladem nejpozději do 30. 11. 
2014 a v této lhůtě odboru rozvoje a ma-
jetku města prokázat náklady na provedení 
(fakturou a dokladem o uhrazení) efektivně 
a hospodárně vynaložené žadatelem. Před-
kládané faktury a doklady nesmí být starší 
jednoho roku. Po splnění všech podmínek 
bude příspěvek zaslán na účet žadatele.
Žádosti o příspěvek pro letošní rok lze po-
dat nejdéle do 31. března 2014 na odbor 
rozvoje a majetku města Městského úřadu 
v Trutnově.
Odbor rozvoje a majetku města prověří 
žádosti po technické stránce a předloží je 
ke schválení zastupitelstvu města.

Ivana Vlasáková
odbor rozvoje a majetku města

Jak již jistě z Radničních listů víte, město 
Trutnov obdrželo v roce 2010 od Státního 
fondu rozvoje bydlení ČR úvěr ve výši 25 mil. 
Kč na opravy a modernizaci bytů a domů 
na území města Trutnova. Původní termín 
poskytnutí půjček je nyní prodloužen až 
do 31. 12. 2014.
Žádosti o půjčku si mohou podat jak práv-
nické osoby (společenství vlastníků bytových 
jednotek, bytová družstva), tak i fyzické 
osoby na opravu bytových domů, rodinných 
domků a bytů. Půjčky jsou poskytovány 
na výměnu střešních krytin, zateplení fasád, 
výměny oken a dveří, opravy ústředního to-
pení a dalších vnitřních instalací, opravy výta-
hů a jiné práce na opravách a modernizacích 
bytů a domů. Nejzazší možný termín splacení 
půjčky je 30. 6. 2020 s výhodným úrokem 3 % 
p.a. a žadatelé mohou žádat až do výše 3 mil. 
Kč, přičemž půjčka nesmí přesáhnout 50 % 
rozpočtu opravy nebo modernizace. Zbývají-
cích 50 % musí žadatel krýt z jiných zdrojů.

V současné době je vyčerpáno celkem 
8.496.862,- Kč na půjčky ze Státního fondu 
rozvoje bydlení. Vedení města má zájem 
podpořit vlastníky bytového fondu v Trut-
nově a umožnit jim provedení jeho oprav 
a modernizací, a proto počítá s uvolněním 
maximální možné částky. 
Žádosti o poskytnutí úvěru na výše uvedené 
účely mohou být podávány denně v době 
od 8.00 do 15.00 hod., v úředních dnech 
(pondělí, středa) od 8.00 do 17.00 hod. pro-
střednictvím podatelny Městského úřadu 
v Trutnově nebo na odboru rozvoje a majet-
ku města.
Bližší informace včetně formulářů žádostí 
o půjčku můžete získat na odboru rozvoje 
a majetku města MěÚ Trutnov, č. dv. 415, 
nebo na webových stránkách města www.
trutnov.cz.

Eva Novotná
odbor rozvoje a majetku města

ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620564, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případ-
ně název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího 
podnikání žadatel musí doložit doklad o slo-
žené kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro 
vrácení kauce. Kauce úspěšného žadatele 
bude použita na úhradu nájemného. Neú-
spěšným žadatelům bude kauce vrácena. 
Kauce nebude úročena. V případě odstou-
pení od uzavření nájemní smlouvy ze strany 
žadatele propadá kauce ve prospěch města. 
Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, pří-
padně přiložte kopii živnostenského listu 
nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součás-
tí nájemní smlouvy bude kopie živnosten-
ského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na odboru rozvoje a majetku města 
MÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270). 
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádře-
na číselnou hodnotou. 

Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské náměstí 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNI-
KÁNÍ, Trutnov – Krakonošovo nám. 73, „NE-
OTVÍRAT“.

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá včas svoji nabídku, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v ter-
mínu výše uvedeném. 

Na pronájem prostorů sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazu-
je právo odstoupit od tohoto záměru.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 17. 2. 2014 zveřejňujeme záměr měs-
ta pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov 2 – Vlčická ul. - garáž
objekt na st. p. č. 600 v k.ú. Horní Staré Měs-
to

Jedná se o levou stranu dvougaráže umístě-
nou na st. p. č. 600 v k.ú. Horní Staré Město 
o výměře 15,40 m2.

Úvodní cena pro jednání:  
305,- Kč/m2/rok za garáž

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
neurčitou, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného, za účelem 
garážování dopravního prostředku. Počátek 
nového nájemního vztahu nejdříve od 1. 5. 
2014. 

Žádosti je možné podat do: 7. 3. 2014 
do 12.00 hod. 
Veřejné otevírání obálek: 10. 3. 2014 v 8.00 
hod., malý sál MÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 1 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620563, 

konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případ-
ně název právnické osoby. 
K žádosti o pronájem garáže žadatel musí 
doložit doklad o složené kauci a sdělení čís-
la účtu žadatele pro vrácení kauce. Kauce 
úspěšného žadatele bude použita na úhra-
du nájemného. Neúspěšným žadatelům 
bude kauce vrácena. Kauce nebude úroče-
na. V případě odstoupení od uzavření ná-
jemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
Žádost je možné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 
uveďte identifikační číslo organizace, pří-
padně přiložte kopii živnostenského listu 
nebo výpisu z obchodního rejstříku. (Součás-
tí nájemní smlouvy bude kopie živnosten-
ského listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, 
příp. na odboru rozvoje a majetku města 

MÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270). 
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádře-
na číselnou hodnotou. 
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MÚ Trutnov, 
INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM GARÁŽE, Trutnov – Trutnov 2 – 
Vlčická ul., „NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá včas svoji nabídku, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v ter-
mínu výše uvedeném. 
Na pronájem garáže není právní nárok, 
město Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit 
od tohoto záměru.

 Ing. Miroslav Franc
 vedoucí odboru rozvoje a majetku města 

PŮJČKY ZE STÁTNÍHO FONDU ROZVOJE 
BYDLENÍ NA OPRAVY BYTŮ A DOMŮ

PŘÍSPěVEK NA TECHNICKOU  
A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURU
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Zprávy Z měSta

V prvních lednových dnech proběhla jako kaž-
doročně Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní 
charitou Trutnov. Díky obětavým koledníkům 
a ochotným dárcům předčil letošní výtěžek 
i loňskou rekordní částku a činí 123 419,- Kč. 
Tříkrálových skupinek jste mohli po Trutnově 
a okolí potkat celkem 36. Dalších 5 poklad-
niček bylo umístěno na základních školách. 
Více než polovina vybraných prostředků po-
putuje do trutnovské charitní pečovatelské 
služby, která působí v domácnostech potřeb-
ných v Trutnově a okolí, a dále na podporu 
dobrovolníků a dobrovolnických aktivit. Další 
vybrané peníze budou použity již tradičně 
na humanitární účely u nás i v zahraničí. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem 
dárcům za jejich příspěvek do tříkrálových 
pokladniček. Vám všem, kteří jste se jakým-
koliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové 
sbírky, patří náš upřímný dík a uznání. 
Při Tříkrálovém koncertu, který byl realizo-
ván a podporován pěveckým sborem Chorea 

Corcontica v trutnovském kostele Narození 
Panny Marie, bylo do pokladniček vybráno 
obdivuhodných 10 102,- Kč.
Zvláštní poděkování tak patří pěveckému 
sboru Chorea Corcontica a rovněž všem 
obětavým koledníkům: skupince Adélky Bis-
hofové, rodině Matyskových, Špeldových 
a Křenkových, pí Andree Sturmové, pí Daně 
Naimanové, pí Haně Ryšavé, pí Lence Bukové, 
bernartickým Beruškám, rodině Honzíkových 
z Janských Lázní, ženám z Mateřského centra 
Karolínka, sestřičkám charitní ošetřovatelské 
služby, MŠ speciální Na Struze, ZŠ speciální 
Horní Staré Město a Voletiny, ZŠ Náchodská, 
ZŠ V Domcích, ZŠ Svoboda nad Úpou, ZŠ Žac-
léř a ZŠ Mladé Buky, ZŠ Horní Maršov, ZŠ Cho-
těvice a také studentům Střední zdravotnické 
školy Trutnov a Gymnázia Trutnov.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.
 

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky 
Martina Vágner Dostálová 

Základní škola, Trutnov, Komenského 399, 
realizuje od ledna 2012 projekt spolufinan-
covaný ESF a státním rozpočtem ČR s ná-
zvem „Škola pro všechny“. Hlavním cílem 
je poskytnout podporu především žákům se 
speciálními vzdělávacími potřebami, ale také 
ostatním dětem, které řeší problémy ve škole 
nebo v osobním životě. Aktivity projektu jsou 
zaměřené také na učitele a rodiče. Projekt 
potrvá do 31. 8. 2014, jeho realizace se tak 
přehoupla do posledního školního pololetí. 
Žáci na prvním a druhém stupni ZŠ mohou 
ještě do konce června využívat pravidelného 
programu doučování, reedukací specifických 
poruch učení a chování nebo se účastnit tzv. 
malých růstových skupin. Mohou využívat 
také psychologického nebo speciálně peda-
gogického poradenství. I pro učitele a rodiče 
žáků školy jsou k dispozici odborní pracovníci 
školního poradenského pracoviště – speciální 
pedagog a školní psycholožka. O prázdninách 
pak budou probíhat finální práce na publiko-
vání metodických materiálů pro práci s žáky, 
zejména s poruchami učení. 
„Na základě statistiky, kterou při realizaci 
projektu vedeme, můžeme konstatovat, že 
bylo podpořeno více než 75 % všech žáků naší 
školy, což nám dělá velkou radost. Pracovní-
ci projektu pracovali s žáky individuálně, ale 
také s celými třídními kolektivy. Někteří z nich 
byli podpořeni pouze v rámci jedné klíčové 
aktivity, jiní pak využívali podporu z několika 
aktivit. Chodili např. na doučování a zároveň 
jim pomáhala školní psycholožka či speciální 

pedagog. Celkem jsme zaznamenali 930 pod-
pořených osob (poskytnutých podpor). Je to 
mnohem více, než jsme při tvorbě projektu 
předpokládali. Jsme moc rádi, že tu projekt 
Škola pro všechny máme, a můžeme tak po-
máhat těm, kteří to potřebují,“ uvedla mana-
žerka projektu Mgr. Žaneta Ferdinandová.
Co se týká metodické podpory a poradenství, 
zapojilo se 40 učitelů z 69 pedagogických 
pracovníků, kteří ve škole pracují. Dle školní 
psycholožky Mgr. Petry Mackové v průběhu 
realizace projektu podobně jako u žáků na-
rostl spontánní zájem učitelů o metodickou 
podporu, která je aktuálně nejvíce zaměřena 
na poradenství při řešení vztahových problé-
mů mezi žáky. Dále pokračují individuální 
metodické podpory a psychologická pora-
denství tradičně pro učitele ve speciálních tří-
dách, které jsou více zaměřeny na obtíže žáků 
s ADHD nebo s poruchami autistického spek-
tra. Zde se daří tyto konzultace propojovat se 
spoluprací s rodiči a řešit problémy žáků více 
týmově.
„U psychologického poradenství rodičům pře-
važují témata výchovy dětí a také pomoc se 
spoluprací s učiteli některých předmětů nebo 
s třídními učiteli. Rodiče mají zájem o pomoc 
při nastavování a zavádění rodinných pravidel 
nebo speciálního výchovného přístupu u dětí 
s ADHD nebo poruchou autistického spektra. 
Celkem bylo podpořeno 55 rodičů žáků ško-
ly,“ sdělila Petra Macková. 
Pokračování projektu v celé jeho šíři je v sou-
časné době stále v řešení.

Výroční schůze SDH 
Trutnov HSM 
V pátek 17. ledna 2014 se v hasičské 
zbrojnici konala Výroční valná hroma-
da Sboru dobrovolných hasičů Trutnov 
- Horní Staré Město. Schůze se zúčastnili 
nejen členové sboru, ale také významní 
hosté: náměstek úseku IZS a operačního 
řízení Královéhradeckého kraje Ing. Ra-
dek Vymlátil, ředitel HZS územního od-
boru Trutnov Mgr. Martin Lelka, starosta 
krajského a okresního sdružení hasičů 
pan Jiří Orsák, velitel okrsku SDH č. 1 pan 
Milan Pácha, velitel SDH Mladé Buky pan 
Martin Vích a za město Trutnov paní Jana 
Suchánková.
Po zahájení schůze byl zhodnocen a shr-
nut uplynulý rok činnosti sboru. Nejvý-
znamnější akcí roku bylo udělení titulu 
„Zasloužilý hasič“ v Přibyslavi dvěma 
našim členům. Titul získal p. Petr Fran-
ze a p. František Valenta. Mezi další vý-
znamnější akce, kterých se sbor zúčast-
nil, patřila ukázka hašení automobilu 
na oslavách 140. výročí založení SDH Hor-
ní Maršov a SDH Bernartice, ukázka tech-
niky na dětském rybářském táboře, do-
plňování vody a ukázka techniky na Dni 
železnice v Trutnově a účast na koncertě 
v pražských Letňanech, pořádaném jako 
poděkování za pomoc při povodních 
2013. Další akce, které sbor uspořádal, 
byly: XXII. ročník Výstavy hasičské tech-
niky, tradiční předvánoční prodej kaprů 
ve zbrojnici, exkurze do elektrárny Poříčí 
a druhý ročník sborového ping-pongové-
ho turnaje.
Byly také zhodnoceny výjezdy jednot-
ky za uplynulý rok, kterých bylo o něco 
méně než v minulém roce. Jednotka vy-
jížděla celkem k 37 událostem (18 požá-
rů, 18 technických pomocí, 1 prověřovací 
cvičení). Nejvíce práce měla při povodních 
2013. Významná cvičení se v minulém roce 
konala tři. V prvním cvičení byla prově-
řena orientace ve velkých průmyslových 
halách v dýchacích přístrojích. V druhém 
cvičení byla prověřena zásahová technika 
a čerpadla v libečském lomu. Ve třetím se 
taktéž prověřila zdatnost v dýchacích pří-
strojích, tentokrát v polygonu, a také se 
procvičily lezecké schopnosti jednotky. 
Ve sportovní činnosti sbor také nezahálel. 
Sportovní družstvo se zúčastnilo dvanácti 
závodů, z nichž ve většině obsadilo místo 
na stupních vítězů. Pracují i naši senioři. 
Ve dvou soutěžích v kategorii nad 50 let 
obsadili vždy první místa.
Zástupci HZS Královéhradeckého kraje 
poděkovali jednotce za velmi dobrou 
činnost a spolupráci s profesionálními 
hasiči.

Na závěr schůze byli vyznamenáni ně-
kteří členové sboru:
pí Marie Hofmanová „Za věrnost“ 30 let 
p. Vladimír Majer „Za věrnost“ 10 let 
p. Petr Vojtěch „Za zásluhy“

Jakub Šlégr

Výtěžek Tříkrálové sbírky 2014 
nasadil laťku vysoko

PROJEKT ŠKOLA PRO VŠECHNY BUDE 
POMÁHAT JEŠTě PŮL ROKU
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Pracovníci Kontaktního centra RIAPS Trut-
nov v roce 2013 opět zaznamenali nárůst 
počtu klientů a vydaných injekčních stří-
kaček. Kontaktní centrum poskytuje služ-
by osobám závislým a závislostí na ná-
vykových látkách ohroženým na území 
okresu Trutnov. Sídlo je v Trutnově, ale 
v rámci terénních služeb jezdí pracovníci 
i do dalších měst v okolí - Vrchlabí, Dvora 
Králové nad Labem, Hostinného a Úpice. 
Klienti však přicházejí ze všech míst okre-
su včetně Žacléře a podhorských oblastí. 
„Ve srovnání s rokem 2012 došlo k nárůs-
tu počtu klientů o jednu pětinu. Celkově 
se jedná o 328 klientů – uživatelů návy-
kových látek, z toho jednu třetinu tvoří 
ženy. Počet vydaných stříkaček, jejichž vý-
měna slouží k minimalizaci rizika přenosu 
infekčních chorob, stoupl o 35 % na 75 ti-
síc. Primární návykovou látkou je ve třech 
případech ze čtyř pervitin, dále následuje 
alkohol, opiáty a kanabinoidy,“ sděluje 
vedoucí služby Ondřej Čalovka. „Počet 
problémových uživatelů drog mírně roste 
v celé republice. My jsme nárůst pocítili 
především v souvislosti s lednovou amne-
stií prezidenta republiky a významná je 
také blízkost polských hranic,“ doplňuje 
Čalovka. Polsko slouží výrobcům pervitinu 
jako zdroj léků, z nichž se droga vyrábí. 

Sociální pracovnice Olga Trunečková po-
pisuje jeden z mnoha klientských příbě-
hů. „Klientka Dagmar přišla do centra 
poprvé před třemi lety. Zpočátku pouze 
měnila stříkačky. Postupně se s ní podařilo 
navázat dobrý vztah. Dagmar při rozho-
vorech s pracovníky postupně přicházela 
na to, že užívání drogy jí v mnoha ohle-
dech komplikuje život. Časem dospěla 
do stadia, kdy se rozhodovala, jak se svým 
životem naloží dál. Nejprve se pokoušela 
vše zvládnout ambulantně docházením 

do ambulance RIAPSu. Abstinovat však 
nedokázala a zjistila, že by potřebovala 
intenzivnější péči. Společně jsme začali 
pracovat na nástupu do léčebny. V průbě-
hu roku do léčby nastoupila. Získala tak 
čas a prostor k řešení obtíží, které jí život 
na drogách přinesl – vztahy s rodiči, dlu-
hy a zdravotní potíže. I v průběhu léčby 
s námi udržovala telefonický a písemný 
kontakt. Víme, že léčbu úspěšně dokon-
čila, odstěhovala se z města, ve kterém 
drogy užívala, a pokračuje v abstinenci. 
V tom jí pomáhá i docházení na doléčo-
vání, které je důležitou složkou pomoci 
po ukončení léčby.“

Zprostředkování léčby je pouze jednou 
z náplní práce pracovníků centra. „Klien-
tům pomáháme s vyřízením dokladů, so-
ciálních dávek, hledáním bydlení a práce. 
Ti, kteří bydlí na ulici a ve squatech, se 
u nás mohou vysprchovat a vyprat si oble-
čení. Rodičům, kteří mají obavy, že jejich 
potomek užívá návykové látky, nabízíme 
anonymní poradenství,“ uvádí Čalovka. 
Rodičů a dalších blízkých osob v loňském 
roce přišlo celkem 22. 

Podstatnou součástí zdravotní složky služ-
by je i screeningové testování na infekční 
choroby. „Novinkou je, že od ledna tohoto 
roku se mohou na HIV, syfilis a žloutenku 
typu B a C nechat otestovat nejen uživa-
telé drog, ale kdokoliv, kdo má podezření 
na nákazu těmito chorobami. I tato služ-
ba je anonymní. Podrobnější informace 
jsou k nalezení na stránkách Kontaktního 
centra,“ uzavírá Ondřej Čalovka.

Kontakt: RIAPS – Kontaktní centrum a te-
rénní služby, Procházkova 818, 541 01 
Trutnov, tel.: 499 828 144, 731 441 267(9), 
www.riaps.cz 

Pravidelný provoz v MK Želvička: 

PONDěLÍ 
9 – 15 h VOLNÁ HERNA,
10 – 11:30 h MANIPULACE S MIMINKY 
A MALÝMI DĚTMI - na objednán, 
9 – 10 h DÍLNIČKA - volné tvoření

ÚTERÝ
9 – 15 h VOLNÁ HERNA, 
9 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI od 1,5 do 2 
let - KULIHRÁŠCI II, 
10 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI od 2 let - 
RARÁŠCI, 
9 – 12 h DÍLNIČKA - volné tvoření

STŘEDA 
9 – 15 h VOLNÁ HERNA, 
9 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI od 1 do 1,5 
roku - KULIHRÁŠCI, 
10 h CVIČENÍ RODIČŮ S DĚTMI od 4 měs. 
do 1 roku - KLUBÍČKA, 

Regionální Institut Ambulantních Psychosociálních Služeb - RIAPS, 
www.riaps.cz; tel.: 731 441 264 

Na Trutnovsku je  
dominantní pervitin

10:30 h STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - 
na objednání, 
15 – 16 h BUBNOVÁNÍ / TANEČNĚ-
POHYBOVÁ VÝCHOVA - sudý/lichý týden

ČTVRTEK
9 – 15 h VOLNÁ HERNA, 
9:30 h HRAVÉ ZPÍVÁNÍ A TANEČKY - 
NOTIČKA x MUZIKOHRÁTKY, 
10:30 h STIMULACE DĚTÍ DO 1 ROKU - 
na objednání, 
17:30 h HIIT - VYSOCE INTENZIVNÍ 
INTERVALOVÝ TRÉNINK

PÁTEK
9 – 15 h VOLNÁ HERNA, 
10 h DÍLNIČKA - ŠIKULKY

Jednorázové akce:
6. 3. VÝROBA ORIGINÁLNÍCH ŠPERKŮ - pod 
vedením lektorek z o.s. BEZINKY – 10 h

Mateřský klub ŽELVIČKA při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2

KRÁLOVSKÁ VěNNÁ MěSTA ZVOU

BŘEZEN
Dvůr Králové nad Labem 
12. 3 a 23. 3. 2014 - DNY R. A. DVORSKÉHO
20. ročník festivalu swingové a jazzové 
hudby.
www.hankuv-dum.cz

14. – 15. 3. 2014
JUNIORFILM MEMORIÁL JIŘÍHO BENEŠE
Celostátní soutěž mladých amatérských fil-
mařů do 26 let, včetně kategorie dětských 
televizí a školních studií.
www.ddmdvurkralove.cz

Hradec Králové 
14. – 15. 3. 2014 - INFOTOUR  
A CYKLOTURISTIKA 
15. ročník největšího veletrhu cestovního ruchu 
v Královéhradeckém kraji. Prezentovat se tu 
opět budou společně i královská věnná města.
www.infotourhk.cz, www.aldis.cz

Chrudim 
1. 3. 2014 - MASOPUSTNÍ JARMARK
Masopustní obchůzka s průvodem, tanci 
a zpěvem, makovými koblihami a dalšími ma-
sopustními dobrotami.
www.chrudimdnes.cz

22. 3. 2014 - JARNÍ JARMARK
Přivítání jara.
www.chrudimdnes.cz

Polička
1. 3. 2014 od 13.00 do 17.00 hod. 
POLIČSKÝ MASOPUST po 10 letech  
Centrum Bohuslava Martinů
Masopustní taškařice muzejníků a Divadelní-
ho spolku Tyl. 

Vysoké Mýto
15. 3. 2014 od 20.00 hod. 
STEVE WALSH TRIO
Klubová scéna M-klubu
Vynikající kytarista Steve Walsh se svým triem 
poprvé zahraje na prknech Klubové scény!
www.vysoke-myto.cz 

13. 3. ODPOLEDNÍ HERNA S POHÁDKOU - 
do 18:30 h
27. 3. ODPOLEDNÍ HERNA S POHÁDKOU - 
do 18:30 h 
12. 4. ZÁHADA VELIKOKOČNÍHO ZAJÍČKA 
- od 15 h – jarní procházka s úkoly od za-
jíčka Krištůfka 
MANIPULACE S NOVOROZENCI A MALÝMI 
DěTMI - 17., 24. a 31. 3., od 10 h
STIMULACE KOJENCŮ - II. etapa (6 – 12 
měsíců) 13., 20. 3., od 10:30 h

Přihlášení u lektorky kurzů – Mgr. Iva Bole-
hovská (tel. 605 414 719, brzla@seznam.cz)

Podrobné informace k připravovaným ak-
cím najdete na stránkách www.zelvicka.
webnode.cz. Všechny aktivity MK Želvička 
jsou přístupné široké veřejnosti!

Lenka Kuchařová, DiS.
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Mateřská škola speciální, 
Na Struze 124, Trutnov

nabízí:

	Individuální přístup, rodinné prostředí
	Málopočetný kolektiv, individuální činnost 

s Vaším dítětem
	Logopedická péče v každé třídě
	Využití moderních technologií a výukových 

metod (práce s iPadem)
	Profesionální přístup – vysokoškolsky vzdě-

laní pedagogové
	Zajištění asistenční péče
	Kvalitní příprava na vstup do školy
	Skupinové zájmové kroužky (keramika, 

flétna, grafomotorika, …)
	Pestrý, nutričně vyvážený a chutný jídelní-

ček pro Vaše dítě
	Doplňkové činnosti v rámci výchovně-vzdě-

lávacího procesu (výlety, návštěvy kultur-
ních vystoupení, plavecký výcvik, solná jes-
kyně, …)

V případě Vašeho zájmu nabízíme možnost 
individuálních konzultací a prohlídky našeho 
zařízení, po předchozí domluvě.
Telefon: 499 941 054, 724 885 932 – ředitel-
ství školy, www.msspctu.cz 

Poděkování
Mateřská škola speciální tímto děkuje bas-
ketbalovému klubu KARA Trutnov za spon-
zorský dar a milou návštěvu, která se usku-
tečnila v lednu a únoru v našem předškolním 
zařízení.
Vznikla nová přátelství mezi mladými spor-
tovci a malými dětmi, které si užily jejich indi-
viduální pozornosti a osobního zájmu.
Těšíme se na další spolupráci!

Děti a učitelky MŠS, Na Struze

Sběrný dvůr Trutnov
Provozní doba:
Pondělí 13:00 - 17:00 hod.
Úterý zavřeno
Středa 7:00 - 11:00 hod.
Čtvrtek zavřeno
Pátek  13:00 - 17:00 hod.
Sobota 8:00 - 12:00 hod.
Neděle zavřeno

Provozovatelem této služby pro občany 
města je firma Transport Trutnov s.r.o., kte-
rá je členem společnosti Marius Pedersen 
a. s. Sběrný dvůr přijímá větší objemový 
odpad, který není možno vyhodit prostřed-
nictvím kontejnerů a popelnic. Dále přijí-
má tříděný odpad, a to papír, plasty, sklo 
a železo. Sběrný dvůr zajišťuje likvidaci ne-
bezpečných odpadů - barvy a chemikálie 
(pouze označené), domácí spotřebiče (TV, 
lednice), autobaterie atd. Odpad se ukládá 
a likviduje pro trutnovské občany zdarma 
v rámci poplatku za komunální odpad.

Adresa: Horská ul., Trutnov – Dolní Staré 
Město, tel.: 499 819 628, www.transport-
trutnov.cz.

Letní dětský tábor Křižáček 
Český červený kříž Trutnov pořádá letní dět-
ský tábor.
Termín konání tábora: od soboty dne 9.8. 2014 
(nástup) do pátku dne 22.8. 2014 (ukončení)
Místo konání tábora: rekreační areál Chata 
Nebákov v Českém ráji
Cena za jednoho účastníka: 3 990,- Kč
Věková kategorie: Tábor je určen především 
pro děti ve věku od 6 do 16 let.
Zaměření tábora: celotáborová hra se spoustou 
odměn, ozdravný pobyt v přírodě a regenerace 
sil, aktivní odpočinek vyplněný hrami a zába-
vou, nové znalosti, dovednosti a kamarádi
Cena zahrnuje: ubytování ve 4lůžkových chat-
kách (13 nocí), pravidelná strava 5x denně v jí-
delně areálu, celodenní pitný režim, lékařský 
dohled po celou dobu konání tábora, dopra-
va z Trutnova do místa konání tábora a zpět
Informace a přihlášky je možné získat v kan-
celáři Oblastního spolku ČČK Trutnov na ad-
rese Horská 5, Trutnov (budova bývalého 
okresního úřadu), e-mail: ccktu@tiscali.cz. 
Vaše dotazy zodpovíme i na těchto telefon-
ních číslech: hlavní vedoucí tábora Lukáš Bu-
roň - tel.: 776 063 546, kancelář OS ČČK Trut-
nov - tel.: 499 810 810.

Školské zařízení pro DVPP Královéhradec-
kého kraje - pracoviště Trutnov

NABÍDKA SEMINÁŘŮ 
Velikonoce – jarní inspirace
Dílna na využití svátku Velikonoc. Příprava 
dekorací - motání, kašírování, lepení pomocí 
silikonu, využití sádry, novin a dalších drob-
ných materiálů. Květy, věnce, stojany.
4. 3. 2014, 8 - 12 hod., OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 550,- Kč. Přihlášky 
do 28. 2. 2014, více informací o potřebných 
pomůckách - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Čarodějnické procesy
Čarodějnické procesy na Šumpersku. Vznik 
a průběhu procesů, úlohy tehdejšího práva 
a podílu světské a církevní vrchnosti. Ukázky 
z literatury, snímky a obrazy.
6. 3. 2014, 10 - 15:30 hod., OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 600,- Kč. Přihláš-
ky do 28. 2. 2014, rockova@cvkhk.cz, mob. 
722 569 512.

Drhané šperky
Praktická dílna zaměřená na seznámení 
s technikou macramé (drhání). Výroba ná-
ramku, ozdoby na krk, náušnic nebo přívěš-
ku na karabinku. Způsoby odrhání kamene 
na náhrdelník. 
13. 3. 2014, 12 - 16 hod., OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 550,- Kč včetně části 
materiálu. Přihlášky do 6. 3. 2014, více infor-
mací o potřebných pomůckách - rockova@
cvkhk.cz, mob. 722 569 512.

Alternativní grafická tvorba – výtvarná 
dílna
Barevný protisk, frotáž, benzíňák, vymývaný 
monotyp, využití šablony pro tisk. Doprovod-
ná názorná prezentace ukázky postupů a vý-
tvarných prací.
18. 3. 2014, 9 - 14 hod., OA Trutnov, Malé ná-
městí 158. Poplatek: 600,- Kč. S sebou si při-
neste vhodný pracovní oděv (plášť). Přihlášky 
do 11. 3. 2014, stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Barevné razničkování
Práce s různými druhy papíru, využití raznic 
(výsekových strojků). Zpracování papíru od-
padového (použité letáky, noviny atd.). 
24. 3. 2014, 12 - 16 hod., OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 500,- Kč. Přihlášky 
do 17. 3. 2014, více informací o potřebných 
pomůckách - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Jarní modelování ze slaného těsta
Seznámení se slaným těstem, s jeho výhodami 
a uplatněním. Ukázka přípravy těsta, mode-
lování, výstavka prací. Výroba jarní dekorace 
ze slaného těsta.
1. 4. 2014, 12 - 16 hod., OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 350,- Kč. Přihlášky 
do 23. 3. 2014, více informací o potřebných 
pomůckách - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Hrátky se zvířátky
Zpracování papíru a doplňků na téma Zvířát-
ka od jara do zimy. Výroba dárků, dekorací.
2. 4. 2014, 8:30 - 12:30 hod., OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 500,- Kč. Přihlášky 
do 25. 3. 2014, více informací o potřebných 
pomůckách - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Skleněné mozaiky
Výroba skleněné mozaiky. Technika lámání 
skla a kombinování skleněných kousků - vý-
roba rámu na zrcadlo nebo mozaikového 
obrazu.
14. 4. 2014, 8:30 - 12:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158. Poplatek: 500,- Kč. Přihláš-
ky do 7. 4. 2014, více informací o potřebných 
pomůckách - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Netradiční malba – výtvarná dílna
Vaječná tempera, malba tón v tónu, 
malba špachtlí, šiškou a jinými pří-
rodními materiály s využitím šablony.  
15. 4. 2014, 8:30 - 12:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158. Poplatek: 600,- Kč. S se-
bou si přineste vhodný pracovní oděv (plášť). 
Přihlášky do 7. 4. 2014, stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096.

Jak na modelovací hmotu Fimo
Seznámení s různými druhy polymerových 
hmot. Použití doplňkových materiálů, vhod-
né kombinace, barevné variace.
16. 4. 2014, 9 - 12:30 hod., OA Trutnov, Malé 
náměstí 158. Poplatek: 600,- Kč včetně mate-
riálu. Přihlášky do 7. 4. 2014, stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová
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informuje
mebyS trutnov s. r. o.

informuje

Adresa: Na Lukách 463, 541 01 Trutnov,  
tel.: 499 811 337

Zimní stadion rozšiřuje nabídku služeb
Poprvé v historii trutnovského zimního stadi-
onu jsme umožnili návštěvníkům vstup na ve-
řejné bruslení s hokejkami a pukem. Na ledě 
byly instalovány branky, takže si návštěvníci 
mohli zastřílet a zahrát s pukem. Na 30 nad-
šenců tuto inovaci při prvním bruslení jenom 
chválilo. Předpokladem bylo ohleduplné cho-
vání a používání zdravého rozumu jak při 
střelbě pukem, tak při případné hře, tak aby 
byla zachována bezpečnost všech návštěvníků 
(návštěvníci vstupují na zimní stadion na vlast-
ní nebezpečí ). Toto bruslení bude v rozpisu 
vyznačeno vždy zelenou barvou „Bruslení 
s hokejkami“. Po vypršení doby určené k brus-
lení s hokejkami bude následovat bruslení ve-
řejnosti, a to již striktně bez hokejek!
Další inovací jsou komponovaná čtvrteční 
veřejná bruslení. První z komponovaných ve-
řejných bruslení bude ve stylu 80´s hitů a ve-
řejnost si přijde opravdu na své. Domácí DJ 
NOGMO Vám bude hrát opravdové lahůdky 
z 80. let, jako Depeche Mode, Sting, Madon-
na, Abba či Michael Jackson. Zahraničních 
hitů z 80. let má připravených opravdu hodně. 
V budoucnu Vás čekají i hostující DJ´s a brus-
lení ve stylu např. Reggae, Drum´n´Base aj.

Provozní doba sportovního areálu pro veřej-
nost
Pondělí – Pátek:  08:00 – 14:15 hod. 
Čtvrtek: 20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle: dle aktuálního rozpisu, kte-
rý naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/ 

Adresa: Na Lukách 465, 541 01 Trutnov, 
tel.: 603 483 887, 603 355 445 (správci are-
álu)

MěSTSKÝ STADION
Městský stadion Trutnov, neboli stadion 
Osvobození (atletický stadion včetně sekto-
rů a fotbalový stadion přírodní tráva a UT III. 
generace), a to včetně Bike parku, se poma-
lu, ale jistě probouzí ze zimního spánku, ač 
to tak podle kalendáře nevypadá. Trénuje se 
již na atletickém oválu a celou zimu místní 
MFK pilně trénuje a hraje na UT III. gene-
race. Bike park také nezahálí a první „ne-
dočkavci“ již trénují na svých BMX koloběž-
kách své triky.

Provozní doba: 
Pondělí – Pátek: 8:30 – 19:00 hod. 
Sobota – Neděle: dle aktuálního rozpisu, kte-
rý naleznete na www.sportoviste-trutnov.cz/

Adresa: Na Nivách 468, 541 01 Trutnov,  
tel.: 499 814 655

Seriál sportovních aktivit
Dnes Vás budeme opět informovat o aktivi-
tě, kterou lze provádět v našem sportovním 
zařízení.

ZUMBA
„Zumba je zábavná, snadná, účinná a zvládne 
ji každý. Zumba je úžasná pro mysl, tělo i duši! 
Je to prostě PARTY.“ Zumba je inspirována 
latinsko-americkou hubou. Lekce zahrnuje 
tanec a fitness, připojuje latinsko-americkou 
a mezinárodní hudbu a taneční pohyby vy-
tvářející dynamický, vzrušující a účinný fitne-
ss systém! Lekce kombinuje rychlé a pomalé 
rytmy, které aerobikovým, respektive fitness 
způsobem formují a posilují tělo tak, aby se 
dosáhlo jedinečné rovnováhy výhod jak kar-
dio, tak posilovacího tréninku. Všichni se cítí 
dobře, protože ví, že mohou prostě jít s prou-
dem a užít si party! Vášnivé a explozivní rytmy 
latinsko-americké a mezinárodní hudby mluví 
samy za sebe. Je to zábava! Zumba je „zamas-

kované cvičení“. Účastníci se baví. Neuvědo-
mují si, že cvičí, takže Let´s go PARTY.

Provozní doba sportovního areálu
Pondělí – Pátek:  09:00 – 12:00 hod.,  
 15:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  09:00 – 19:00 hod. 
 

Adresa: Na Lukách 432, 541 01 Trutnov,  
tel.: 499 817 100, 499 816 888

Fitness 
Přijďte do naší „klasické“ posilovny v krytém 
bazénu zpevnit a posílit svalové partie nebo 
třeba rozvinout aerobní zdatnost na rotope-
dech. Po cvičení můžete k relaxaci využít ba-
zén, saunu či vířivku.

Provozní doba pro veřejnost
Pondělí 9:00 – 11:00 16:00 – 20:00
Úterý – Pátek 9:00 – 11:00 14:00 – 21:00
Sobota   14:00 – 20:00
Neděle   14:00 – 17:00

Ceník
jednorázové cvičení 40,-
permanentka na 10 vstupů 300,-
permanentka na 20 vstupů 550,-

Při každé návštěvě Fitness - bazén 20 minut 
ZDARMA (v době pro veřejnost).

Více informací o provozu krytého bazénu na-
leznete na www.sportoviste-trutnov.cz.

Sledujte aktuální informace, videa, fotky a získejte větší přehled i ze zákulisí správy sportovišť. 
Buďte on-line a staňte se přáteli sportoviště-trutnov na facebooku. Zaregistrujte se na strán-
kách www.sportoviste-trutnov.cz a odebírejte newsletter.

Změny v provozu krytého bazénu:

den
datum

důvod změny 
provozních hodin

čas určený pro 
veřejnost - bazény

čas určený pro veřejnost 
sauny, fitness, solárium

Úterý
4. 3. 2014

Krajský pohár
5:45 – 16:00 
19:00 – 21:00

dle stálého rozpisu

Sobota 
15. 3. 2014

Podkrkonošský 
pohár

13:00 – 20:00 dle stálého rozpisu

Sobota 
22. 3. 2014

Župní přebor 12:00 – 20:00 dle stálého rozpisu
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MUAY-THAI

EML a GOLDENY GLORY
23. 1. 2014 se konalo II. kolo Evropské Muay 
thai Ligy (EML). V pražském klubu Retro 
Music Hall se Ondřej Marvan v „superfigh-
tu“ utkal se zkušeným Petrem Matějkou 
z Atom Gym Plzeň (Tae kwon-do - stovky 
zápasů i na mezinárodní úrovni, s repre-
zentací účast na MS, Kick-box, K-1), a to dle 
plných pravidel Muay-Thai na 3x3 minuty 
ve váze do 76 kg. Ondra ve vydařeném zá-
pase plném tvrdých výměn zvítězil jedno-
značně 3:0 na body.
8. 2. 2014 se konal velký galavečer v Berlí-
ně s podtitulem „GOLDEN GLORY NIGHTS“. 
Na tento turnaj byl za ČR nominován ve váze 
do 91 kg Jakub Klauda, který se utkal s míst-
ním borcem Danielem TEX (Sok Chai Berlín) 
v pravidlech K-1 na 3x3 minuty. Bohužel Ja-
kub prohrál 2:1. 

ŠACHY

Okresní přebor jednotlivců Trutnovska 
2014
V sobotu 1. 2. 2014 se v Oranžové kavárně se-
šlo 6 hráčů z okresu Trutnov, aby si to rozdali 
o právo pyšnit se titulem Přeborník okresu 
v šachu. 
Konkurence se sice sešla méně početná, ale 
o kvalitní hráče nebyla nouze. Turnaje se 
zúčastnil loňský okresní přeborník R. Toman 
(Lokomotiva Trutnov) i předloňský přeborník 
M. Čeřovský ze Dvora Králové n. L. Velkým 
favoritem na vítězství byl právě tento papí-
rově jasně nejsilnější hráč, ale už od prvních 
kol bylo jasné, že to nebude mít jednoduché. 
Postupně docházelo k velmi překvapivým vý-
sledkům a nakonec se neskutečné stalo mož-
ným – vítězství si odnesl papírově nejslabší 
(i nejmladší) hráč domácí Lokomotivy Trut-
nov, a to Lukáš Killar:

Poř. Jméno Rtg Body  PH  SB
1 Killar Lukáš  1310 4,5 4,5 8,5
2 Čeřovský Marek  1975 4 4 8
3 Toman Radek  1654 2,5 2,5 3
4 Bydelský Tomáš 1498 2 2 2,5
5 Killar Dominik  1558 1,5 1,5 3,25
6 Mareš Štěpán  1551 0,5 0,5 0,75

Vybojoval si tím právo postupu do krajského 
přeboru jednotlivců v šachu, které se pravi-
delně koná už několik let v Janských Lázních. 
Za pořádající oddíl mu přejeme úspěch.
Podrobné výsledky si můžete prohlédnout 
na stránkách šachového oddílu Lokomotivy 
Trutnov: www.sachylokotrutnov.ic.cz

BOx 

V sobotu 1. 2. 2014 se v Českých Budějovi-
cích konalo oblastní kolo v boxu. Za Trutnov 
startoval Pavel Nevečeral (64 kg přípravka) 
vs. Kraml (Bc Baník Most 33). Utkání bylo 
zajímavé a přineslo překvapení. Nezkušený 
Nevečeral (4 utkání) porazil zkušeného Kra-
mla na body, a otevřel si tak cestu na MČR 
kadetů, které začíná 14. února. Jako druhý 
nastoupil v kadetech Adam Maxa (54 kg) vs. 
Šindelář z Českých Budějovic. Los mu přiřkl 
juniora. Maxa po bojovném zápase podlehl 

svému soupeři na body - cenná zkušenost 
proti staršímu soupeři. Další v řadě Jakub 
Daněk (75 kg junior) vs. Havel Jiří (Pražský 
rohovnik).  Zkušený borec z Pražského ro-
hovníku měl za sebou hodně zápasů v thaj-
ském boxu, nenechal nic náhodě a zvítězil 
TKO. Jako poslední z trutnovských nastou-
pila Kateřina Günterová (60 kg) vs. Karolína 
Pašková (BC Star Plzeň). Günterová nastou-
pila ke svému třetímu zápasu. Zápas ve vel-
kém tempu zvládla výborně. Trutnovská bo-
xerka zvítězila na body, rozhodla u ní dobrá 
fyzická připravenost. 
Pro zajímavost - zatím v broumovských 
barvách nastoupil Jakub Šuda (54 kg 56 
zápasů, reprezentant ČR kadetů) vs. Milan 
Chudil (BC Baník Most). Reprezentant pod 
vedením trenéra Ondráška z Trutnova vy-
hrál na body a porazil Chudila. Broumovský 
boxer trénuje v Trutnově a plánuje se jeho 
přestup.

tělovýchovná jednota lokomotiva trutnov o. s.
www.lokotrutnov.cz informuje

Plavecká škola, plavecký oddíl TěLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV a.s.  
pořádají tradiční

Místo konání: autokemp Orlice, 517 41 Kostelec nad Orlicí, www.autokemp@lodkyorlice.cz
Ubytování:	 4lůžkové	chatky
Strava:	 plná	penze,	celodenní	pitný	režim
Cena: 3 100,–
Doprava:	 vlastní
Bližší informace: Lenka Davidová,	603	183	650,	davidova@lokotrutnov.cz,	www.lokotrutnov.cz

Cena zahrnuje:
●  ubytování	ve	4lůžkových	chatkách	(7	nocí)
●  plná	penze	včetně	pitného	režimu
●  vedoucí	z	řad	zkušených	instruktorek	PŠ
●  celodenní	výlet
●  sportoviště,	koupání,	sportovní	náčiní
●  táborové	tričko
●  pojištění

Zaměření tábora:
●  zvýšení	fyzické	kondice
●  tradiční	i	netradiční	sportovní	hry
●  nové	znalosti	a	dovednosti
●  nová	přátelství
●  koupání,	plavání
●  táborový	víceboj
●  táborák
●  diskotéka
●  celodenní	výlet

Přihlášky:	závaznou	přihlášku	pošlete	nejpozději	do	30.	května	2014	mailem	(davidova@lokotrutnov.cz)	nebo	
na	adresu:	Plavecká	škola,	krytý	bazén,	Na	Lukách	432,	541	01	Trutnov
Platba:	platit	můžete	hotově	v	kanceláři	plavecké	školy	nebo	na	účet	č.	26631601/0100,	VS	228502,	 
SS	–	rodné	číslo	dítěte,	do	poznámky	napište	celé	jméno	dítěte,	nejpozději	30.	5.	2014
Sraz:	10.	8.	2014	13,00–15,00	v	autokempu	Orlice

Závazná přihláškas ke stažení na internetu (www.lokotrutnov.cz) nebo v kanceláři plavecké školy.
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Sport
i střelce, když v nadstavbové části skóroval 
celkem 6krát. 
Na hladký průběh finálových bojů dohlížel 
delegovaný rozhodčí Jan Andrýs.

Text a foto 
Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Basketbalistky pomohly 
mateřské školce
Celkem 9 026 Kč se podařilo získat basketbalist-
kám Kary Trutnov ve prospěch Mateřské školy 
speciální v Trutnově při jejich předvánoční cha-
ritativní akci. Před domácím televizním zápa-
sem s Karlovými Vary všechny hráčky napekly 
různé sladké dobroty, které se prodávaly divá-
kům. A s velkým úspěchem, o čemž svědčí vy-
braný výtěžek, který byl kompletně předán při 
lednové návštěvě celého týmu v MŠ speciální. 
„Děkujeme našim hráčkám za skvělou realiza-
ci, dorostenkám za pomoc s prodejem a divá-
kům za aktivitu při nakupování a podporu celé 
charitativní akce,“ uvedl manažer Kary Trut-
nov Jan Braun a dodal: „Velmi nás potěšilo, že 
jsme mohli navštívit Mateřskou školu speciální 
a poznat, jak to chodí v jednotlivých odděle-
ních. Děti byly bezvadné, stejně tak jejich paní 
učitelky, a velkou radost našim holkám uděla-
ly ručně vyrobené dárky.“ Basketbalistky Kary 
Trutnov se v závěru loňského roku zúčastnily 
rovněž tradiční besídky v trutnovském Stacio-
náři pro zdravotně oslabené a tělesně postiže-
né, kam byly pozvané s ohledem na úspěšně 
probíhající spolupráci. Jejich kamarádi ze sta-
cionáře jim potom oplatili návštěvu při led-
novém domácím ligovém utkání s Valosunem 
Brno, při kterém jim pěkně fandili. Spolupráce 
trutnovského basketbalu s oběma organizace-
mi bude i nadále pokračovat. 

 -bk-

Pedagogové ze sekce tělesné výchovy při 
Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 
101, připravili pro žáky 11. ročník mezitříd-
ního fotbalového turnaje. Celou akci od prv-
ního ročníku zaštiťuje svým jménem ředitel 
školy Ing. Vladislav Sauer. 
Pro letošní školní rok se do turnaje přihlási-
lo 21 týmů, které byly dle pravidel tvořeny 
výhradně žáky jednotlivých tříd studijních 
a učebních oborů. Týmy byly losem rozdě-
leny do čtyř základních skupin, ve kterých 
bylo 20. 12. 2013 sehráno celkem 45 utkání. 
Do dalších bojů si zajistilo postup 8 nejlep-
ších týmů. Fotbalový turnaj „O pohár ředite-

le“ vyvrcholil finálovými boji 7. 2. 2014, kdy 
družstva sehrála systémem každý s každým 
celkem 28 zápasů. 
V konečném pořadí obsadil třetí příčku tým 
žáků 3. ročníku Elektrikář slaboproud a sil-
noproud. Druhé místo vybojovali žáci 4. 
ročníku Strojírenství – počítačová grafika 
a Slaboproudá elektrotechnika. Vítězným 
hattrickem se nesmazatelně zapsali do histo-
rie tohoto turnaje žáci 3. ročníku Nástrojař. 
Vítězové během finálových bojů neprohráli 
jediný zápas, vstřelili 15 branek a pouze 2 
inkasovali. Patrik Doubic z vítězného týmu 
navíc převzal ocenění pro nejlepšího hráče 

STOLNÍ TENIS

V sobotu 12. ledna 2014 se v Dobrém usku-
tečnily Krajské přebory mladšího žactva 
ve stolním tenise, na které se za region Trut-
nov probojovali Petr Bartoš, Matěj Klimenta, 
Magdalena Švábová z TJ Tatran Hostinné 
a Klárka Prokopcová z TJ Lokomotiva Trut-
nov. 
Naší hráčce se po postupu ze základní šes-
tičlenné skupiny v dalších vyřazovacích 
bojích již nedařilo, a tak obsadila celkové 
7. – 8. místo ve dvouhře mladších žákyň. 
Neúspěch z dvouhry si však vynahradila zis-
kem stříbrné medaile za celkové 2. místo 
jak ve smíšené čtyřhře s Adamem Huškem 
z Baníku Vamberk, tak ve čtyřhře mladších 
žákyň s Lucií Sýkorovou z TTC Lhoty u Pot-
štejna. Po Natálii Holé, která v předchozím 
roce ve stejných dvouhrách získala zlaté 
medaile, tak další naše hráčka dokázala, že 
i při omezených tréninkových možnostech 
lze cílevědomou pílí dosáhnout výborných 
výsledků. Škoda jen, že na úspěchy těchto 
našich mladších žákyň již nikdo nenaváže, 
protože od loňského náboru se žádná nová 
zájemkyně o tento sport do našeho oddílu 
nepřihlásila.
Více o úspěších stolního tenisu na www.lo-
kotrutnov.cz/oddily/stolni-tenis 

JUDO

Dne 8. 2. 2014 se konal mezinárodní turnaj 
v judu v Hradci Králové. Turnaje se zúčast-
nilo 160 judistů a judistek z 32 oddílů z celé 
České republiky.
Stříbro vybojoval mladší žák Jan Lisý ve váze 
do 42 kg (11 závodníků). První kolo měl vol-
né. Ve druhém vyhrál na ipon nad Dohna-
lem (Kaplice). V semifinále vyhrál na wazari 
nad Štěpánkem (SKP Praha) a ve finále pod-
lehl Novákovi (Samuraj Praha). Bronz vybo-
joval ml. žák Vojtěch Vach ve váze do 30 kg 
(4 závodníci). Vyhrál nad Cermanem (Tur-
nov) a Mejzlíkem (Zlín). Bronz získal st. žák 
Marek Dvořák ve váze 34 kg (3 závodníci).

PLAVÁNÍ 

Plavkyně doma lehce proklouzly do semi-
finále LIGY
První závod v letošním roce odplavali závod-
níci TJ Loko FM Servis. V domácím bazénu 
pořádali pro východočeskou oblast první 
kolo mistrovství ČR družstev. Do Trutnova se 
sjeli plavci z Hradce Králové, Pardubic, Ná-
choda a Jilemnice. Oddíl Lokomotivy vyslal 
do soutěže pět týmů - tři dívčí a dva chlapec-
ké. Ženské áčko podle očekávání postoupi-
lo suverénně z prvního místa. Semifinálové 

kolo šampionátu družstev se poplave dru-
hý březnový víkend v Praze. Více na http://
www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani/1703-
plavkyne-doma-lehce-proklouzly-do-semifi-
nale-druzstev

Pořadí ženy:
1. TJ Loko FM Servis Trutnov A    16507
2. SC Plavecký areál Pardubice A      15350
3. Delfín Náchod A                           12319
4. Plavecký klub Hradec Králové A     11453
5. SC Plavecký areál Pardubice B        9505
6. TJ Loko FM Servis Trutnov B       8977
7. Delfín Náchod B                             7460
8. TJ Loko FM Servis Trutnov C       4353

Nabídka příměstských táborů

2. ročník jezdeckého příměstského tábora
Termíny: 
21. – 25. 7. 2014 
4. – 8. 8. 2014
Více na www.lokotrutnov.cz/oddily/jezdectvi 
nebo na tel. 733 571 433.

28. ročník příměstského sportovního tábora 
„Léto s Lokomotivou“
Termíny: 
18. 8. 2014 – 22. 8. 2014
25. 8. 2014 – 29. 8. 2014

Více na http://www.lokotrutnov.cz/nase-akce/
leto-s-lokomotivou nebo na tel. 603 383 285.

FOTBALOVÝ TURNAJ „O POHÁR ŘEDITELE STŘEDNÍ 
PRŮMYSLOVÉ ŠKOLY“ MÁ POTŘETÍ STEJNÉ VÍTěZE! 
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nabídka opuštěných pSů
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13-153

Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře 
přes most a doprava), tel.: 603 872 653
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Nabídka psů z útulku
09-123. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
10-059. pes, kříženec, stáří cca 9 let
10-098. pes, kříženec, stáří cca 8 let
10-102. pes, kříženec, stáří cca 4 roky
12-016. pes, kříženec, stáří cca 5 let
13-011. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
13-077. pes, kříženec, stáří cca 2 roky
13-099. pes, kříž. labrador, stáří cca 5 let
13-108. pes, kříženec, stáří cca 5 let
13-141. pes, kříženec, stáří cca 3 roky (98/13)
13-145. pes, kříženec, stáří cca 6 let
13-150. fena, amer. kokr, stáří cca 9 let

13-152. pejsek, kříženec NO, stáří 5 měsíců
13-153. fena, kříženec bult., stáří cca 3 roky 
14-005. pes, kříženec briard, stáří cca 1 rok 
14-007. pes, kříž. labrador, černý,  

stáří cca 6 let
14-009. pes, kříženec teriér, stáří cca 1 rok
14-012. pes, kříž. labrador, žlutý, 

stáří cca 1 rok
14-014. fena, kříženec, stáří cca 1 rok
14-015. pes, kříž. labrador, žlutý,  

stáří cca 1 rok
14-016. pes, jezevčík, stáří cca 1 rok 

Návštěvní doba: 
pondělí  13.00 – 16.00 hod.
středa  13.00 – 16.00 hod.
sobota  11.00 – 13.00 hod.
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou 
dobu. 

Pro případné dárce finanční hotovosti 
máme č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Ko-
merční banky v Trutnově.
Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kom-
binovanou vakcinací, odčerveni a prohléd-
nuti veterinárním lékařem. Noví majitelé 
po zaplacení poplatku 500,- Kč dostanou 
i očkovací průkaz a jsou po dobu tří let 
osvobozeni od placení poplatku ze psa. 
V případě nalezení opuštěného nebo za-
toulaného psa na území města Trutnova 
můžete kdykoliv zavolat Městskou policii 
Trutnov, tel. 156 nebo 499 813 064, která se 
o psa postará. 
Od 1. 1. 2013 můžeme (v případě volné ka-
pacity) fungovat i jako hotel pro psy. 

Jiří Hejna
odbor životního prostředí
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