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Trutnovské Jiráskovo náměstí  
projde rekonstrukcí

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

Jiráskovo náměstí v Trutnově se chystá 
na omlazení. Během letošního roku tu pro-
běhne projekt regenerace zeleně a veřejných 
ploch. „Věříme, že práce započnou během 
měsíce června či července. V současné době 
se připravují všechny potřebné podklady pro 
vyhlášení veřejné zakázky na regeneraci ná-
městí radou města, která by tak měla učinit 
během března,“ prohlásil Ivan Adamec, sta-
rosta Trutnova. Celková investice do obno-
vy náměstí by měla činit 10 miliónů korun, 
z toho by měla 80 procent způsobilých výda-
jů pokrýt dotace ze Státního fondu životního 
prostředí ČR a Ministerstva životního prostře-
dí ČR v rámci Programu zeleň do měst a jejich 
okolí. „Současně s obnovou zeleně plánuje-
me instalaci podzemních kontejnerů pro tří-
děný odpad,“ líčí budoucí podobu náměstí 
starosta. „Jiráskovo náměstí tak bude první 
lokalitou v Trutnově, kde barevné plastové 
kontejnery přestanou hyzdit veřejný prostor, 
a zároveň si tu vyzkoušíme, jak bude nový 
systém fungovat,“ dodává Ivan Adamec. 

Projekt obnovy Jiráskova náměstí bude rea-
lizován i na základě negativního dendrolo-
gického posudku stávajících stromů. Bude 
provedena plošná výsadba keřů, trvalek 
a okrasných trav. Samozřejmostí je nové 
stromořadí i solitérní stromy. Pro odpočinek 
budou na náměstí vytvořeny dvě hlavní kli-
dové zóny – ve středu náměstí s vodním prv-
kem pro oživení prostoru v letních měsících 
a betonové boxy opatřené dřevěnými lavice-
mi pro skupinky lidí, např. studentů blízkého 
gymnázia.
„Na náměstí budou instalována i nová sví-
tidla integrovaná do sloupků. Další bodová 
světla budou zapuštěna pod lavičkami tak, 
aby dotvořila atmosféru. Celý prostor by měl 
být velmi příjemným místem, které bude 
přímo vybízet k odpočinku,“ vysvětluje Ivan 
Adamec. „Rekonstrukce Jiráskova náměstí 
navazuje na dlouhodobý trend zvelebování 
veřejného prostoru Trutnova, který se tak 
stane opět o něco příjemnějším místem pro 
život.“

pokračování >>

Trutnov podporuje 
podnikání v centru 
města
Jednání Rady města Trutnova dne 9. 2. 
2015 rozhodlo o zachování stávající úrovně 
sazeb nájemného v nebytových prostorách. 
Radovat se mohou jak současní, tak i po-
tenciální nájemci, kteří v těchto městských 
prostorách podnikají. „Snad všechna města 
se v současné době potýkají s vylidňováním 
a zároveň odlivem obchodů a služeb ze 
svých center. Věřím, že v Trutnově vysíláme 
dostatečně silný signál, že nám na podobě 
a hlavně úrovni městského centra velmi 
záleží,“ říká Ivan Adamec, starosta města. 
„Rozhodli jsme, že zachováme stávající výši 
nájemného a nebudeme ho pro rok 2015 
zvyšovat. Zároveň se snažíme zachovat 
předvídatelný přístup ve vztahu k podni-
katelskému sektoru,“ vysvětluje detaily 
Adamec. To v praxi znamená, že město má 
možnost zvýšit každý rok nájemné o in-
flační přírůstek, ale v drtivé většině před-
chozích let, stejně jako letos, tohoto práva 
nevyužilo.  
Zachovat živé centrum Trutnova, ve kte-
rém žije dostatek obyvatel, ale kde jsou 
také drobní živnostníci, kteří tu provozují 
obchody nebo nabízejí své služby, je podle 
pondělního rozhodnutí Rady města Trutno-
va jednou z podstatných věcí. „Pracujeme 
na postupné renovaci trutnovského centra, 
a i proto v žádném případě nechceme do-
pustit, aby se z tohoto malebného prosto-
ru stalo tzv. místo duchů,“ vysvětluje hlavní 
důvody Ivan Adamec. „Drobní živnostníci 
jsou velmi důležitou skupinou v ekonomice 
a zároveň nedílnou součástí našich životů. 
A právě tito lidé jsou nejčastějšími zájemci 
o pronájem nebytových prostor ve vlastnic-
tví města. Pokud dopustíme, aby živnosti 
vymizely, zmizí i život z centra,“ uvádí sta-
rosta. 
Město Trutnov naposledy nájemní sazby 
zvyšovalo v roce 2011. Tehdy došlo k na-
výšení o 1,5 %, tedy přesně o míru inflace 
za rok 2010. Od roku 1999 došlo k růstu 

Podrobné informace k projektu včetně skic 
lze dohledat na oficiálních webových strán-
kách města http://www.trutnov.cz/mestsky-
urad/uredni-deska/regenereace-zelene-a-
verejnych-ploch-jiraskova-namesti-v.

Ing. Veronika Svobodová
ved. odd. pro styk s veřejností
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KRálovsKá věnná měsTa zvou

březen

Zveme vás do společné expozice královských 
věnných měst na veletrhu cestovního ruchu In-
fotour a cykloturistika 13. – 14. 3. 2014 v Hrad-
ci Králové. V nabídce budou produktové bro-
žury včetně aktualizovaného vydání brožurky 
s tipy na výlety pro školní kolektivy, kalendář 
akcí v roce 2015 i samostatné materiály z jed-
notlivých měst. I letos se můžete těšit na kostý-
mované postavy, zvířata ze ZOO a ochutnávky. 
V rámci veletrhu opět proběhne fotografová-
ní do soutěže – Volba královny věnných měst 
2015. Vstup na veletrh je zdarma. 
www.infotourhk.cz

Dvůr Králové nad labem                   
12. a 24. března 2015 - DnY R. a. DvoRsKÉHo 
XXI. ročník swingového festivalu.
www.hankuv-dum.cz
20. – 21. 3. 2015 - JunIoRFIlm a zlaTÉ slun-
Ce
Soutěž amatérských filmařů.
www.ddmdvurkralove.cz

Hradec Králové
21. – 22. 3. 2015 - mIsTRovsTvÍ ČesKÉ Re-
PublIKY v HalovÉ luKosTřelbě DosPě-
lÝCH  a DoRosTu
www.chimerahk.cz, www.czecharchery.cz

Jaroměř
20. 3. 2015 v 19.00 h - veČeR PRo DobRou věC
Na Večeru pro dobrou věc vystoupí Heidi Jan-
ků, Marián Vojtko, Miluška Voborníková, On-

sazeb celkem pouze třikrát. Největší skok 
v sazbách byl v roce 2001, kdy bylo nájemné 
v městských nebytových prostorách zvýšeno 
o 3,9 %. Opět přesně o míru inflace v roce 
2000. 
Ale existuje i možnost snížení nájemného. 
Pokud má např. stávající nájemce problém 
hradit současnou výši, lze vyvolat novou 
soutěž, ve které nabídne nižší částku. Pro-
tože je ale soutěž otevřená, je tu riziko, že 
se najde někdo jiný, kdo bude mít o prostor 
zájem a chuť platit více. 
Vstřícnost Trutnova k živnostníkům se za tu 
dobu již rozkřikla po okolí a není výjimkou, 
že drobní podnikatelé přemisťují své provo-
zovny právě sem. Příkladem může být paní 
Marcela Abrahámová, která u Slovanského 
náměstí provozuje malý krámek s dárkovým 
zbožím a cukrovinkami. „O přesunutí svého 
podnikání z Vrchlabí do Trutnova jsem se 
rozhodla hlavně na základě dvou priorit. 
První byl rozdílný přístup obou měst v po-
hledu na drobné podnikání. Ve Vrchlabí se 
na rozdíl od Trutnova nájemné zvyšovalo 
a zvyšovalo. A pak jsem intuitivně cítila, že 
Trutnov se snaží o podporu kulturního živo-
ta, lákání turistů a zvelebování centra.“ 
„Věřím, že stávající přístup je velmi korekt-
ní. Některé myšlenky, jako například posky-
tovat tzv. startovací nájemné pro začínající 
podnikatele, mi jsou také blízké a osobně 
se dokážu smířit i s ideou podnikatelských 
inkubátorů. Pouze si myslím, že je to téma 
na speciální projekt, nikoliv pro systémové 
řešení – už s ohledem na platnou legislati-
vu,“ prozradil své pocity Ivan Adamec, sta-
rosta Trutnova. 
Na oficiálních internetových stránkách města 
jsou pravidelně vyhlašovány záměry prona-
jmout aktuálně uvolněné nebytové prosto-
ry. Vždy se jedná o klasickou soutěž, které se 
může zúčastnit opravdu každý. V současné 
době má město Trutnov uzavřeno necelých 
300 smluv na pronájem nebytových prostor. 
Převážnou většinu tvoří právě drobní živ-
nostníci. 

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

V prvních lednových dnech roku 2015 pro-
běhla jako každoročně Tříkrálová sbírka 
pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky 
obětavým koledníkům a ochotným dárcům 
předčil letošní výtěžek i loňskou rekordní 
částku a činí 161 185,- Kč. Tříkrálových sku-
pinek jste mohli po Trutnově a okolí potkat 
celkem 41. Další 4 pokladničky byly umístěny 
na základních a středních školách. Více než 
polovina celkových prostředků této sbírky 
poputuje do trutnovské oblastní charity. Prv-
ní část bude použita na obnovení a moder-
nizaci půjčovny zdravotních pomůcek. Za vy-
brané finanční prostředky budou nakoupeny 
například mechanické vozíky, polohovací 
lůžka, oxygenátory a další pomůcky pro ne-
mocné. Druhá část výtěžku bude použita 
na podporu centra dobrovolníků a na rea-
lizaci dobrovolnických projektů „Michaela 
a Štěpán“. Další vybrané peníze budou po-
užity 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. 
V průběhu Tříkrálového koncertu v trutnov-
ském kostele Narození Panny Marie,  jehož 

realizace se opět chopil a svým vystoupením 
podpořil pěvecký sbor Chorea Corcontica, 
bylo do pokladniček vybráno krásných 7 744,- 
Kč.
Zvláštní poděkování tak patří pěveckému sbo-
ru Chorea Corcontica a rovněž všem obětavým 
koledníkům a vedoucím skupinek: skupince 
Báry Vávrové a Terezky Ježkové, skupince 
Hanky Lánové a Štěpána Brožka, p. Marianu 
Vágnerovi, rodině Matyskových, Špeldových, 
Bubeníčkových z Pilníkova, pí Aleně Mánko-
vé z Chotěvic, pí Lence Bukové, pí Dagmar 
Lánové, pí Haně Šulcové, pí Janě Fišerové, 
bernartickým Beruškám, rodině Honzíkových 
z Janských Lázní, ženám z Mateřského centra 
Karolínka, sestřičkám charitní ošetřovatelské 
služby, MŠ speciální Na Struze, MŠ Srdíčko 
Horní Staré Město, ZŠ speciální Horní Staré 
Město a Voletiny, ZŠ Náchodská, ZŠ Komen-
ského, ZŠ V Domcích, ZŠ Svoboda nad Úpou, 
ZŠ Žacléř a ZŠ Mladé Buky, ZŠ Horní Maršov, 
ZŠ Chotěvice, ZŠ Radvanice, Gymnázium Trut-
nov a také studentům Střední zdravotnické 
školy - jmenovitě  Ondrovi a Vojtovi Podolní-
kovým a Kubovi Eliášovi.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.            

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky 
Martina Vágner Dostálová

První občánek města 
v roce 2015
Ve čtvrtek 5. února t. r. předal starosta měs-
ta Mgr. Ivan Adamec pamětní list, finanční 
dar ve výši 10 tisíc korun a květinu mamince 
prvního letošního občánka města Trutnova. 
Tím je holčička Blanka Burkoňová, která je 
v pořadí již 16. miminkem, kterému se do-
stalo tohoto milého přivítání do života.

nový rekord Tříkrálové sbírky  
na Trutnovsku

most k životu o.p.s.
vzdělávací centrum Trutnov
Šikmá ul. 300

v měsíci březnu 2015 vás zveme na tyto se-
mináře:

● emoční inteligence – práce s emocemi
Termín: 10. 3. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba

● Paliativní péče, hospicové hnutí, euthana-
zie

Termín: 19. 3. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba

● Jednání se zájemcem o službu a individu-
ální plánování

Termín: 31. 3. 2015, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena: 850,- Kč/osoba

Rezervace a informace: Mgr. Andrea Zvo-
lánková, tel. 775 303 116 nebo 499 841 998, 
most.zvolankova@seznam.cz, www.mostkzi-
votu.cz

dřej Ruml, Michaela Nosková a další známé 
osobnosti. Večerem bude provázet Lucie Ko-
ňaříková a Martin Zach. Výtěžek bude opět 
věnován na dobrou věc. Pořadatelem akce je 
David Novotný.
Jaroměř, Městské divadlo

vysoké mýto
28. 3. 2015 - JaRnÍ KuJebáCKÝ JaRmaRK 
Řemeslný jarmark s jarní a velikonoční tema-
tikou, kulturní program. Náměstí Přemysla 
Otakara II.
www.vysoke-myto.cz

Více naleznete v kalendáriu na www.venna-
mesta.cz

Foto: Miloš Šálek



3  | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY | únor 2015

matriční události v lednu 2015
noví občánci města
V měsíci lednu se v trutnovské porodnici  na-
rodilo celkem 47 dětí, z tohoto počtu je 17 ob-
čánků města Trutnova, 9 chlapců a 8 děvčat. 
Prvním trutnovským občánkem roku 2015 je 
Blanka Burkoňová, narozená 2.1. 2015 v trut-
novské porodnici.

uzavřené sňatky
V lednu uzavřely manželství  před Městským 
úřadem v Trutnově  celkem 3 páry (z tohoto 
počtu bylo 1 manželství uzavřeno v obci Rad-
vanice před starostou obce panem Němcem).  

Úmrtí
V měsíci prosinci zemřelo v Trutnově 54 ob-
čanů (po 1 úmrtí v obcích Chotěvice, Chvaleč,  
Radvanice a Pilníkov), z tohoto počtu  bylo  
28 trutnovských občanů, 12 mužů a 16 žen.

Jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti navští-
vily při životních jubileích v měsíci lednu cel-
kem 43  občanů s gratulací, kytičkou a malým 
dárkem. Kytička byla předána i občanům z Do-
mova pro seniory v Trutnově – středisko DpS 
R. Frimla: 10 jubilantů, středisko DpS Dělnická: 
4 jubilantky. Touto cestou ještě jednou všem 
občanům blahopřejeme.

Bc. Jana Kudrnáčová, vedoucí oddělení matriky

mateřské centrum KaRolínka

SpolečenSká rubrika

krátce
březen 2015 Klub zdraví Trutnov 

zve všechny příznivce zdravého životního sty-
lu na setkání u tématu: CVIČENÍ - aby záda 
nebolela,  správné držení těla (přineste si 
karimatku). 2. 3. 2015 v 17.30 hod., budova 
CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), 
lektor: Líba Jobová. Ochutnávka, možnost 
masáže šíje už v 16.30 hod.
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

Přehled témat na r. 2015
13. 4. Péče o pleť, žádné drahé krémy
4. 5. Aby hlava nebolela (nejen cvičení 
na židli)
Červen, červenec, srpen - prázdniny
7. 9. Léčba éterickými oleji
5. 10. Sůl - jen pro naše zdraví
2. 11. Emoční inteligence
7. 12. Výroba adventních svícnů

víkendové hraní 
v meluzínku
Na žádost rodičů otevíráme prostory školky 
o sobotách i nedělích k volné hře dětí. Děti 
jsou dozorovány, přítomnost rodičů není nut-
ná. So + Ne: 13.00 - 19.00 hod.
Cena za každé odpoledne/dítě:  520,- Kč 
(včetně svačinek a pitného režimu). Nutná 
objednávka předem. Objednávky a informa-
ce na tel. 777 260 315, skolkameluzinek@
gmail.com, www.meluzinek.cz

Poděkování
V sobotu 24. 1. 2015 se v trutnovském Uffu 
konal podnikový ples firmy ABB Trutnov. Stej-
ně jako loni i letos nám firma věnovala výtě-
žek z tomboly. Naši klienti i děti ze stacionáře 
věnovali hostům na stoly malé dárečky, které 
se moc líbily. Všem, kteří přispěli do tomboly, 
moc děkujeme a firmě ABB Trutnov přejeme 
mnoho úspěchů!

M. Palková, Stacionář pro zdravotně oslabené 
a tělesně postižené Trutnov

Pozvánka
Místní organizace zdravotně postižených 
zve své členy na pravidelné „setkání se čle-
ny“ do restaurace JUNIOR. Setkání se bude 
konat v úterý 10. března 2015 od 14.00 hod. 
Pro toto posezení jsme zajistili zajímavou 
přednášku na téma „Pohyb a zdravý životní 
styl“. Přednášet bude paní Jiřina Stejskalová 
– předseda MO Svazu postižených civilizač-
ními chorobami v Trutnově. Jako vždy nám 
na závěr zahraje na harmoniku pan Mimra. 
Rádi přivítáme zájemce i z řad nečlenů.

S krkonošským „přijďte pobejt“ srdečně zve 
výbor MO zdravotně postižených 

Pozvánka na stříbrné 
podvečery
Komise pro občanské záležitosti města 
Trutnova srdečně zve manžele, kteří v tom-
to roce oslaví 25 let společného života, tedy 
stříbrnou svatbu, na malou oslavu tohoto 
krásného životního jubilea do Staré radni-
ce na Krakonošově náměstí v Trutnově.
Prosíme vás o přihlášení k účasti na matrice 
MěÚ v Trutnově u paní Jarmily Hofmano-
vé, tel. 499 803 209, e-mail: hofmanova@
trutnov.cz, nebo osobně v čísle dveří 165.

Věra Ouhrabková
místopředsedkyně komise

PonDělÍ  
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:30 – 11:00 Pondělní hrátky s dětmi - cvičení, tvo-

ření, pohádky a hrátky kořeněné an-
gličtinou. Program pro rodiče s dětmi 
od 1 roku. Lektorka Petra Richtrová.

15:00 – 17:00 Maternité - kurzy pro těhotné a ženy 
po porodu, laktační poradenství 

ÚTeRÝ
8:00 – 12:00 Školka nanečisto - příprava dětí 

na „školkový režim“ pro přihlášené 
děti. Společný tematický program 
v menším kolektivu dětí. 

8:30 – 9:30 Angličtina pro dospělé  - konverzace. 
Hlídání dětí zajištěno.

16:00 – 17:00 BOBŘI - cvičení pro děti bez rodičů
18:00 – 20:00 Arteterapie - lektorka Bc. Petra 

Adamcová
sTřeDa
8:30 –14:00 Nastávající maminky a miminka - vol-

ný prostor pro vzájemné sdílení na-
stávajících a novopečených maminek. 
Cvičení maminek s dětmi do 1 roku. 
Poradna psychomotorického vývoje 
a laktační poradna.

9:00 – 9:45 Broučci - cvičení pro maminky s dětmi 
od 6 měsíců. Lektorka Nicole Lisá.

10:00 – 10:45 Svišti -  cvičení pro maminky s chodící-
mi dětmi. Lektorka Nicole Lisá.

16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek pro děti od 3 do 6 
let

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

kreativní dopoledne
9:30 – 11:00 Waldorfská školička Walinka - setká-

vání dětí a rodičů se zájmem o wal-
dorfskou pedagogiku. 

9:30 – 10:30 Cvičení TAI-ČI - lektorka Naďa Čichov-
ská

13:30 – 16:00 Hudební stavebnice (Building Blocks 
of Music) s Drážou (klavír) pro přihlá-
šené pokračující žáky

16:00 – 16:40 Cvrčci muzikanti - noví žáčci
16:45 – 17:30 Cvrčci muzikanti -  pokračující žáci

PáTeK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívání s Drážou - písničky, první zku-

šenost s hudebním nástrojem a ta-
nečky

13:30 – 14:15 Hudební stavebnice - pokračující 
14:20 Hudební stavebnice - individuální lek-

ce dle domluvy

Pokračuje:
•	 bobřI – cvičení pro děti od 3 do 6 let. Každé úte-
rý od 16 do 17 hod. Přihlášky v MC. Lektorka Ing. Bc. 
Monika Bobrová.

•	 12. 3. od 9 do 11 hod. přednáška - Péče o pleť. 
Přemýšlíte jak o sebe správně a cíleně pečovat 
a zabralo vám to co nejméně času?  Na kosme-
tickém poradenství se naučíte správně orientovat 
v přípravcích a budete je umět vhodně používat. 
Ing. Mgr. Andrea Pavlíčková Vám poradí s typem 
pleti a barevnou typologií. 

•	 4. 3. od 11 do 12 hod. pokračuje kurz znakování. 
Více informací na tel. 608 161 634.

•	 13. 3. od 16 hod. v mK Želvička se uskuteční KaR-
neval s Inkou Rybářovou. 

Tuto akci pořádají společně MK Želvička a MC KA-
ROlínka. Zveme na parádní hudební šou pro děti 
a rodiče. Předprodej vstupenek v MC KAROlínka 
i MK Želvička. Vstupné 50 Kč.

•	 seminář -  sebevědomá máma – úspěšná žena 
– prožitkový seminář pro úspěšný návrat do zaměst-
nání. Více informací v MC nebo tel.: 775 948 010. 

•	 v termínu 13. 4. – 17. 4. 2015 bude JaRnÍ bazaR
Pondělí 13. 4. prodej 9 - 17 hod.
Úterý 14. 4. prodej 9 - 17 hod.
Středa 15. 4. prodej 9 - 17 hod.
Pátek 17. 4. výdej neprodaných věcí 9 - 17 hod.

Každý den od 8 do 16 hod. vydáváme tiskopisy 
na domácí zapisování věcí. 
- Připravujeme PRázDnInovÉ TáboRY pro děti. 
Více informací naleznete na webových stránkách.

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

Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

RozPTYl - vsYP
Termíny rozptylů a vsypů v roce 2015 jsou: 
23. května, 27. června,. 5. září, 3. října

V době rozptylů budou taktéž úřední hodi-
ny. Bližší informace poskytne správa hřbi-
tova. Telefon: 499 819 060, 603 332 210, 
732 109 365.

Správa hřbitova Trutnov

Pohotovost – stomatologie
sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hod. 
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:

7. 3. a 8. 3. – MUDr. František Havelka, Vele-
slavínova 66, Trutnov, tel.: 499 818 509
14. 3. a 15. 3. – MUDr. Milada Hejnová, Fial-
ková 456, Trutnov, tel.: 737 033 082
21. 3. a 22. 3. – IH DENT – MUDr. Zapadlo 
s.r.o., Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 818 003
28. 3. a 29. 3. – MUDr. Břetislav Hofman, Úp-
ské nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 817 335

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.
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odbory měStSkého úřadu informují

pokračování >>

v současné době město Trutnov 
nabízí prodej těchto bytů
Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 26. 1. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov – na struze čp. 153
/objekt na st. p. 43/2 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře - 
kuchyň 17,50 m2, 1. pokoj 30,90 m2, 2. pokoj 
20,10 m2, 3. pokoj 13,10 m2, WC 3,60 m2, kou-
pelna 9,10 m2,  předsíň 10,30 m2, sklep 8,86 
m2 a půda 20,00 m2, standardní byt, číslo bytu 
2, 2. podlaží. Topení elektrické etážové. 
V bytě je sporák, el. kotel, el. boiler, ku-
chyňská linka a vodoměr SV. Orientační výše 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu: 
osvětlení 40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/
osoba – dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/oso-
ba, domovní služby 20 Kč/osoba.

minimální měsíční nájemné: 7 343 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 3. 
2015 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov – bulharská čp. 65
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výměře 
- kuchyň 10,00 m2, 1. pokoj 28,00 m2, 2. po-
koj 21,00 m2, WC 1,00 m2 (vlastní mimo byt), 
předsíň + sprchový kout 9,00 m2, spíž 1,00 m2 
a sklep 7,50 m2, standardní byt, číslo bytu 1, 
2. podlaží. Topení plynové etážové. 
V bytě je plynový kotel, vodoměry SV, ku-
chyňská linka a sporák. Orientační výše záloh 
na služby spojené s užíváním bytu: STA 20 Kč/
byt, SV 100 Kč/osoba – dohoda, osvětlení 40 
Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle 
trvalého pobytu, komín 40 Kč/komínový prů-
duch, domovní služby 20 Kč/osoba. 

minimální měsíční nájemné: 4 131 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 3. 
2015 v 8.15 hod. přímo na místě.                     

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 125
/objekt na st. p. 191 v kat. úz. Trutnov, měst-
ská část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výmě-
ře - kuchyň 9,73 m2, 1. pokoj 32,42 m2, 2. 
pokoj 19,87 m2, 3. pokoj 25,66 m2, koupelna 
5,79 m2, WC 1,18 m2, předsíň 18,64 m2, ko-
mora 4,51 m2 a sklep 15,00 m2, standardní 
byt, číslo bytu 1, 2. podlaží. Topení etážové 
plynové.
V bytě je sporák, plynový kotel, el. boiler 
a vodoměr SV. Orientační výše zálohy na služ-
by spojené s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, 
osvětlení 40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/
osoba – dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/oso-
ba, komín 40 Kč/průduch, domovní služby 20 
Kč/osoba.
minimální měsíční nájemné: 7 067 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 3. 
2015 v 8.30 hod. 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 6 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti 
nabídek se bude posuzovat i délka prvního 
platebního období nájemného.

Žádosti je možné podat do 6. 3. 2015 do 12.00 
hod. veřejné otvírání obálek 9. 3. 2015 v 8.00 
hod., malý sál měÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dis-
pozici na internetových stránkách, v infore-
cepci a na odboru rozvoje a majetku měs-
ta MěÚ Trutnov. Bližší informace obdržíte 
na odboru rozvoje a majetku města MěÚ, čís. 
dveří 409, tel. 499 803 282.

Na základě usnesení Rady města v Trutnově 
ze dne 9. 2. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 23
/objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výmě-
ře - kuchyň 6,85 m2, 1. pokoj 9,16 m2, 2. po-
koj 20,24 m2, 3. pokoj 17,88 m2, koupelna + 
WC 3,68 m2 a předsíň  4,94 m2, standardní 
byt, číslo bytu 6, 3. podlaží. Topení dálkové. 
V bytě je vodoměr SV + TV a měřidlo tepla. 
Orientační výše zálohy na služby spojené 
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 35 
Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle 
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, domovní 
služby 20 Kč/osoba, ohřev TV 250 Kč/osoba 
a teplo 800 Kč/byt.

minimální měsíční nájemné: 3 308 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 3. 
2015 v 8.45 hod. přímo na místě.

Trutnov – bulharská čp. 56
/objekt na st. p. 72 v kat. úz. Trutnov, městská 
část Vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+2 o výmě-
ře - kuchyň 9,31 m2, 1. pokoj 18,57 m2, 2. po-
koj 7,50 m2, WC 1,00 m2, koupelna 4,50 m2 

a předsíň 2,50 m2, standardní byt, číslo bytu 4, 
3. podlaží. Topení etážové plynové. V bytě je 
vodoměr SV. Orientační výše zálohy na služ-
by spojené s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, 
osvětlení 35 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/
osoba – dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/oso-
ba, domovní služby 20 Kč/osoba a komín 40 
Kč/průduch.

minimální měsíční nájemné: 2 237 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne 3. 3. 
2015 v 9.00 hod. 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 6. 3. 2015 do 12.00 
hod. veřejné otvírání obálek 9. 3. 2015 v 8.00 
hod., malý sál měÚ Trutnov.

Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou k dis-
pozici na internetových stránkách, v infore-

cepci a na odboru rozvoje a majetku měs-
ta MěÚ Trutnov. Bližší informace obdržíte 
na odboru rozvoje 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 26. 1. 2015 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – Palackého čp. 105
objekt na st. p. č.186 v k.ú. Trutnov, část měs-
ta Vnitřní Město

Jedná se o prostor sloužící podnikání umís-
těný v 1. NP o celkové výměře 28,70 m2 (1 
prodejna 16,30 m2, 1 výloha 0,60 m2, 1 sklad 
10,80 m2 a 1 WC 1,00 m2).

Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Pokud nájem-
ce provede na vlastní náklady úpravy prostor 
k požadovanému způsobu využití, nebude 
v případě ukončení nájemní smlouvy zhod-
nocení prostorů sloužících podnikání nájemci 
uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání 
nebude povolen provoz ve smyslu zákona 
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podob-
ných hrách ve znění pozdějších předpisů.

Žádosti je možné podat do: 6. 3. 2015 
do 12.00 hod.
veřejné otevírání obálek: 9. 3. 2015 v 8.00 
hod., malý sál mÚ Trutnov

Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je 
složení kauce ve výši 5 000 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620585, kon-
stantní symbol 0558. Do zprávy pro příjemce 
uveďte své jméno a příjmení, případně název 
právnické osoby. 
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího pod-
nikání žadatel musí doložit 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, případ-
ně přiložte kopii živnostenského listu nebo 
výpisu z obchodního rejstříku. (Součástí ná-
jemní smlouvy bude kopie živnostenského 
listu nebo výpis z OR.)
Žádost je možno vyzvednout v Informační 
recepci MěÚ, na www.trutnov.cz v příloze, 
příp. na odboru rozvoje a majetku města 
MěÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel. 499 803 270). 
Cenová nabídka musí být v žádosti vyjádřena 
číselnou hodnotou. 
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet nej-
později do doby možnosti podání žádosti 
v zalepené obálce s adresou: MěÚ Trutnov, 
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INFORECEPCE, pan Vladislav Šmída, Slovan-
ské nám. čp. 165, 541 16 Trutnov, a heslem: 
PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁ-
NÍ, Trutnov – Palackého 105, „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 termí-
nu výše uvedeném. 
Na pronájem prostorů sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazu-
je právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města                     

oznámenÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání 
dne 15. 12. 2014 přijalo usnesení:

* č. 2014-273/5, kterým schválilo záměr pro-
deje věci nemovité - pozemku označeného 
jako st. p. 47 o výměře 1034 m², jehož sou-
částí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba čp. 18 
- objekt občanské vybavenosti, a pozemku 
označeného jako p. p. 93/1 o výměře 1206 m² 
v rozsahu znaleckého posudku ze dne 8. 8. 
2014. Prodeji bude předcházet nové obecné 
zveřejnění, mimo Zásady pro prodej ..., bez 
uplatnění 20% slevy ze sjednané ceny, bez 
upřednostnění nájemců. 

věc nemovitá: 
stavba čp. 18 Trutnov - voletiny 
- v k.ú. a části obce Voletiny, v obci Trutnov
- pozemek označený jako st. p. č. 47 – za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 1034 m2, 

včetně všech součástí, které tvoří budova čp. 
18 – stavba občanského vybavení a pozemek 
p. p. č. 93/1 – zahrada (zem. půdní fond) o vý-
měře 1206 m2

Úvodní cena pro jednání je 2 050 000 Kč.

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,- Kč. 
Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude 
zájemci vrácena v případě, že prodej nebude 
uskutečněn ze strany prodávajícího. V přípa-
dě odstoupení od nabídky ze strany kupující-
ho propadá kauce ve prospěch města. Kauce 
musí být složena na účet města vedený u Ko-
merční banky, č. účtu 6015-124601/0100, va-
riabilní symbol 3629495, konst. symbol 0558. 
Do zprávy pro příjemce uveďte své jméno 
a příjmení, příp. název právnické osoby.
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, nejpozději do 16. 3. 2015 - 12:00 
hod. Nabídky lze podat i osobně. V nabídce 
uveďte navrhovanou cenu, způsob její úhra-
dy, předpokládaný účel využití objektu, číslo 
účtu pro možnost vrácení kauce a kontaktní 

otevírání obálek bude provedeno dne 
17. 3. 2015 v 8:00 hod. v malém sále městské-
ho úřadu. Žadatelé mohou být přítomni.

O způsobu prodeje a konečném schvále-
ní prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. 
Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru 
prodeje odstoupit či změnit podmínky.

Ing. Miroslav Franc
vedoucí odboru rozvoje a majetku města

Přístup k neanonymizovaným 
verzím materiálů 
do zastupitelstva města
Jak byla v prosinci roku 2014 veřejnost infor-
mována, před jednáním zastupitelstva města, 
které proběhne 2. března 2015, jsou na strán-
kách materialyzm.trutnov.cz pro veřejnost 
připravené neanonymizované verze materiá-
lů předkládaných zastupitelům k projednání.
K těmto materiálům může získat přístup oso-
ba starší 18 let, která splňuje alespoň jednu 
z těchto podmínek tím, že je
- občanem města Trutnova,
- vlastníkem nemovitostí na území města 
Trutnova,
- občanem jiného členského státu EU a je 
ve městě Trutnově hlášena k trvalému nebo 
přechodnému pobytu.
Vzhledem k tomu, že obsahem těchto mate-
riálů mohou být i osobní údaje, je nutné se 
pro umožnění dálkového přístupu k nim pře-
dem zaregistrovat. Registraci je možné pro-
vést buď osobně v Inforecepci MěÚ, nebo za-
sláním e-mailu se zaručeným elektronickým 
podpisem na adresu materialy@trutnov.cz 
(tento e-mail musí buď obsahovat vyplněnou 
žádost, jejíž vzor je uveden na stránkách ma-
terialyzm.trutnov.cz, nebo obsahovat údaje 
dle tohoto vzoru). 
Při registraci je nutné uvést své jméno, pří-
jmení, datum narození a bydliště; osoby, kte-
ré jsou pouze vlastníky nemovitostí na území 
města Trutnova a nikoli i jeho občany, pak 
musí uvést i označení nemovitosti, kterou 
vlastní (rozsah, v jakém je nutné identifiko-
vat nemovitost, je uveden na stránkách ma-
terialyzm.trutnov.cz). Současně musí žadatel 
písemně vyjádřit souhlas s dodržováním pra-
videl používání přístupu.
Po ověření těchto údajů obdrží žadatel pří-
stupové údaje. Osoby, které se budou regis-
trovat v Inforecepci MěÚ, je obdrží přímo při 
registraci. Osobám, které se budou registro-
vat prostřednictvím e-mailu, budou tyto úda-
je zaslány také e-mailem. 
Spolu s tím bude žadatel poučen o pravidlech 
nutných pro přístup k těmto materiálům. 
Jedním z nich bude povinnost registrované-
ho oznámit městskému úřadu, že u něj již 
neplatí výše uvedené podmínky nutné pro 
registraci (trvalý pobyt či vlastnictví nemovi-
tosti na území města Trutnova), pokud tako-
vá skutečnost nastane. Splnění této podmín-
ky bude městský úřad také kontrolovat.
Kromě toho na uvedených stránkách mate-
rialyzm.trutnov.cz bude samozřejmě připra-
vena i anonymizovaná verze předkládaných 
materiálů.
Na závěr bychom chtěli upozornit, že se pro-
zatím jedná o zkušební verzi, do ostrého pro-
vozu budou uvedené stránky spuštěny nej-
později 1. července 2015. 

Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí správního odboru

údaje. K nabídce je nutné přiložit kopii do-
kladu o zaplacení kauce v požadované výši. 
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požado-
vané výši a ve stanovené lhůtě složena, nebu-
de brán zřetel.
otevírání nabídek bude provedeno dne 
17. 3. 2015 v 8:05 hod. v malém sále v sute-
rénu městského úřadu. Žadatelé mohou být 
přítomni.

* č. 2014-274/5, kterým schválilo zveřejnění 
záměru prodeje nemovité věci - volné bytové 
jednotky č. 264/4 v rozsahu znaleckého po-
sudku ze dne 7. 7. 2014 a Prohlášení vlastníka 
ze dne 7. 1. 2008. Prodeji bude předcházet 
nové obecné zveřejnění, mimo Zásady pro 
prodej ..., bez uplatnění 20% slevy ze sjed-
nané ceny.

volná bytová jednotka č. 264/4 
v domě čp. 264 lípové náměstí 
- v obci Trutnov, v k. ú. Poříčí u Trutnova, 
v části obce Poříčí
- na: st. p. 276, 536 m2

včetně spoluvlastnického podílu na společ-
ných částech domu a pozemku

Podlaží 2. NP, číslo jednotky 264/4, velikost 
2+1, podlahová plocha 88,14 m2.
Úvodní cena pro jednání 495 000,- Kč.

V domě je celkem 5 bytových jednotek a 1 
nebytový prostor. Předmětem prodeje je by-
tová jednotka, která je volná. Výměra bytové 
jednotky je včetně příslušenství (sklepa).
Nabídky označené „neotvírat“ s heslem „b.j. 
264/4 lípové náměstí“ se přijímají v zalepe-
ných obálkách na adrese MěÚ Trutnov, INFO-
RECEPCE, pan Šmída, Slovanské náměstí 165, 
Trutnov 541 16. Bližší informace obdržíte 
na odboru rozvoje a majetku města v kance-
láři č. 408, telefon 499 803 279, 499 803 281.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém ří-
zení je složení kauce (peněžité jistoty) ve výši 
10 000,- Kč. Kauce musí být složena bezho-
tovostním převodem na bankovní účet měs-
ta Trutnova vedený u Komerční banky, číslo 
účtu: 6015-124601/0100, variabilní symbol: 
3629452, konstantní symbol 0558. Do zprávy 
pro příjemce je nutné uvést své jméno a pří-
jmení, příp. název právnické osoby. Kopie do-
kladu o zaplacení kauce musí být přiložena 
k nabídce.
Kupujícímu bude započtena kauce do smluv-
ní ceny kupovaného bytu. V případě, že 
prodej nebude uskutečněn ze strany prodá-
vajícího, bude kauce vrácena zpět po rozhod-
nutí zastupitelstva města a bude vyplacena 
na účet složitele. V případě neuskutečnění 
prodeje ze strany kupujícího propadá kauce 
ve prospěch města.
Na nabídky, u nichž nebude kauce v požado-
vané výši a ve stanovené lhůtě složena, nebu-
de brán zřetel.
Obálku s nabídkou a kopií dokladu o zaplace-
ní kauce (s uvedením čísla účtu pro možnost 
vrácení kauce) je třeba podat tak, aby byla 
k dispozici na určeném místě pro příjem na-
bídek nejpozději do 16. 3. 2015 do 12:00 hod. 
Při odeslání poštou je proto třeba ze strany 
zájemce volit potřebný předstih k zajištění 
služeb pošty. K záměru je také možno podat 
připomínky nebo námitky písemným podá-
ním, nejpozději však do doby možnosti podá-
ní nabídky (do 16.3. 2015 do 12 hodin). veřej-
ná prohlídka bytu se uskuteční na požádání. 
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Pracovnice střediska 
Probační a mediační 
služby v Trutnově si  
vás dovolují srdečně pozvat na

Den otevřených dveří,
který se uskuteční 19. března 2015 od 9 do 16 
hodin.
Budete mít možnost prohlédnout si prostory 
střediska, setkat se s jeho pracovníky a získat 
informace o různých oblastech činnosti Pro-
bační a mediační služby. 
V případě větší organizované skupiny (nad 
15 lidí) doporučujeme kontaktovat vedoucí 
střediska (tel. 734 362 979) pro smluvení kon-
krétního času či případně jiného termínu.
Těšíme se na Vás na adrese:
Horská 5, Trutnov (2. patro budovy úřadu 
práce).

Pavla Mrštinová 
vedoucí střediska

Mateřská škola, Trutnov vznikla v roce 2003 
sloučením všech 11 mateřských škol v Trutno-
vě do jednoho právního subjektu a je v repub-
likovém měřítku čtvrtou největší organizací 
zabývající se vzděláváním předškolních dětí 
ve věku 2,5 – 6 let. Sídlo má v MŠ Komenské-
ho a tvoří ji dalších 10 odloučených pracovišť. 
Celkem se v Mateřské škole, Trutnov vzdělává 
998 dětí v 36 třídách, vzdělávání zajišťuje 76 
pedagogů a o provozní podmínky se stará 60 
zaměstnanců.
Abychom výchovu a vzdělávání poskytovali 
dětem dle požadavků dnešní moderní doby, 
využili jsme operačního programu Vzdělává-
ní pro konkurenceschopnost financované-
ho z prostředků ESF a státního rozpočtu ČR 
a sestavili jsme projektovou žádost s názvem: 
Implementace Standardů předškolního vzdě-
lávání do praxe mateřských škol. Cílem bylo 
proškolení všech 76 pedagogů v pěti klíčových 
aktivitách, a to v oblasti ICT, výuky AJ, školní 
zralosti, práce se vzdělávacími cíli a koopera-
tivního učení. Projekt trval 2 roky a v únoru 
2015 byl ukončen.
V oblasti ICT se z každého pracoviště vždy je-
den pedagog účastnil série seminářů ICT, při 
nichž vznikla pracovní dílna metodiků ICT. 
Tito metodici vytvořili interaktivní vzdělávací 
materiál určený nově zakoupené IC technolo-
gii z peněz projektu (notebooky, interaktivní 
projektory, chytré televizory – TV Smart).
Podobným způsobem byli pracovníci proško-
leni v oblasti jazykových a didaktických zna-
lostí a dovedností v angličtině, které jsou po-
třebné pro práci s dětmi v MŠ. I tady vznikla 
metodická skupina pedagogů specializujících 
se na zařazení chvilek AJ do vzdělávání MŠ 
a rovněž vytvořili výukové materiály k tomu 
určené.
Vzdělávací semináře na téma „Práce se vzdě-
lávacími cíli“ a „Kooperativní učení“ prezen-
tované Mgr. Věrou Krejčovou, Ph.D., natolik 
oslovily část pedagogů, že na některých pra-

covištích od září 2014 začala vznikat centra ak-
tivit pro kooperativní učení dětí v MŠ. Jsou to 
vlastně pracovní koutky vytvořené v prostoru 
třídy, které umožňují hru či tvoření jednotliv-
ců i skupiny dětí. Každé centrum má svůj ná-
zev, piktogram a pravidla. Dítě se učí tím, že si 
hraje a pracuje s různým materiálem, kterým 
je vybaveno každé z center. Umožňuje dětem 
pracovat podle různých typů inteligencí. Učí 
se navzájem od sebe, spolupracují, kooperují. 
Mohou si činnosti při svém pobytu v MŠ vybí-
rat dle svých zájmů a v duchu zásad Gardnero-
vy teorie mnohačetných inteligencí.
Kooperativní učení zdůrazňuje konstrukti-
vismus (Evokace = navození tématu, shrnutí 
všech poznatků dětí, Ukotvení = prohloubení 
poznatků pomocí činností, Reflexe = znovu 
si uvědomění poznatků), praktické činnosti 
přiměřené stupni vývoje dítěte a progresivní 
vzdělávání.
Bezesporu velkou příležitostí k bližšímu se-
známení s programem Začít spolu byla účast 
ředitelky Mateřské školy, Trutnov na zahranič-
ní stáži v Litvě – Vilniusu. Stáž byla realizová-
na společností Step by Step ČR, o.p.s., v rámci 
projektu Společně k inovativnímu vzdělávání, 
který je hrazen z evropských sociálních fondů.  
Stážisté navštívili celkem 4 předškolní zařízení 
– 3 v rámci soukromé organizace VaikystésSo-
das a 1 státní MŠ. Stáž byla zajímavá a přínos-
ná především přímým sledováním práce peda-
gogů ve specificky upraveném  prostředí.
Prezentace postřehů z Litvy, určená zástupky-
ním a pedagogům, kteří mají již centra aktivit 
zřízena, by měla pomoci těmto mateřským 
školám rozšířit nabídku vzdělávání o další 
prvky z programu Začít spolu. Na ZŠ kpt. Ja-
roše v tomto programu již od září 2014 probí-
há výuka, a to zatím ve 3. třídě pod vedením 
Mgr. Kamily Burešové, takže návaznost by 
byla zajištěna.

Bc. Vladimíra Priputenová
ředitelka Mateřské školy, Trutnov

stacionář RIAPS a nízkoprahové zařízení pro 
děti a mládež Shelter RIAPS získaly veřejné 
zakázky, a jsou tak od ledna do září 2015 sou-
částí individuálního projektu „služby sociální 
prevence v Královéhradeckém kraji III“. Pro-
jekt je financován z prostředků ESF a státního 
rozpočtu ČR prostřednictvím operačního pro-
gramu Lidské zdroje a zaměstnanost. Hlavním 
cílem tohoto projektu je zajistit dostupnost 
služeb sociální prevence, přispívajících k in-
tegraci dané cílové skupiny do společnosti 
a na trh práce. 
stacionář podporuje osoby s duševním one-
mocněním a pomáhá jim při udržení, obno-

vení nebo znovuzískání základních doved-
ností vedoucích k zapojení do sociálního, 
kulturního a ekonomického života společ-
nosti (více informací www.riaps.cz/stationare, 
tel.: 725 720 375).
Posláním nzDm je podporovat sociální začle-
nění a pozitivní změny v životním způsobu 
dětí, mládeže i mladých dospělých. Služba je 
především pro ty, kteří se ocitli v nepříznivé 
sociální situaci či jsou touto situací ohroženi. 
V NZDM cílová skupina nalezne informace, 
podporu a pomoc (více informací www.riaps.
cz/shelter, tel.: 731 441 268, facebook: NZDM 
Shelter).

Zprávy Z měSta

vzdělávání učitelek mateřské školy, Trutnov = 
cesta ke kvalitnímu vzdělávání předškolních 
dětí v Trutnově

sociální služby RIaPs součástí 
individuálního projektu

záPIs
Rodiče školních dětí mají již své děti v zá-
kladních školách zapsané, a tak nastala 
doba velkého očekávání a těšení se na začá-
tek „té pravé“ školní docházky. Ovšem ro-
diče předškolních dětí zápisy pro školní rok 
2015/2016 teprve čekají. 
 Pro usnadnění rozhodování „kam k zápi-
su“ si vám dovoluji poskytnout několik in-
formací o zařízení pro předškolní děti, kte-
ré by při vašem rozhodování určitě nemělo 
stát stranou. Je jím Stacionář - Sedmikráska 
v Kryblické ulici, poskytující pedagogicko-
ozdravnou péči pro předškolní děti. Co se 
pod tímto názvem skrývá? Zjednodušeně, 
veškerá pedagogická péče, kterou poskytují 
běžné mateřské školy, zajišťovaná učitelka-
mi mateřské školy a speciální pedagožkou. 
Ozdravná péče je bonus navíc a je jí každo-
denní provádění míčkových masáží, decho-
vých cvičení se zdravotními sestrami, v zim-
ním období návštěvy solné jeskyně, od jara 
jízdy na koních. V neposlední řadě je naší 
chloubou každodenní fyzioterapie s indiko-
vanými dětmi a poskytování dietní stravy.
Jsme tu jak pro děti zdravé, tak pro děti, 
které potřebují ve svém vývoji pomoc. Péče 
o správný tělesný vývoj dítěte je prováděna 
zmíněnou fyzioterapeutkou,  oblast podpo-
ry mentálního vývoje je zajišťována speciální 
pedagožkou, umíme také pracovat s dětmi 
s autismem. Logopedická náprava je prová-
děna logopedkou, která je přímo v zařízení, 
není tedy nutné s dětmi někam docházet. 
Velmi využívanou péčí o děti je vaření dietní 
stravy pro alergiky,  celiaky, diabetiky. 
Mimo všech běžných a výše uvedených akti-
vit je samozřejmostí keramická dílna, výuka 
angličtiny a muzikoterapie s bubny. Veškeré 
informace o činnostech najdete na našich 
stránkách www.stacionartrutnov.cz, kde si 
také můžete stáhnout přihlášku k zápisu. 
Naší předností je menší kolektiv ve třídách, 
individuální práce a přístup k dětem, klid-
né, vlídné prostředí, ve kterém si děti velmi 
dobře zvykají a jsou spokojené. 
Zápis bude probíhat v průběhu celého mě-
síce března. Velmi rádi vás i vaše děti přiví-
táme, ukážeme prostory a zodpovíme vaše 
dotazy. 

Renata Bezděková
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okénko  
Klubu seniorů
V prvních dvou měsících letošního roku jsme 
uskutečnili tři zasedání a v nich proběhlo 
osm zajímavých besed. V rámci další činnosti 
jsme navštívili výstavy malířů Roberta Fürba-
chera a Miloše Trýzny. Též jsme si prohlédli 
multismyslovou místnost s názvem SNOEZE-
LEN ve Speciální základní  škole v Horním 
Starém Městě. Toto zařízení velice pomáhá 
zdravotně postiženým žákům a skutečně 
stojí za zhlédnutí.
Zájem o naši činnost pokračuje. Od 1. ledna 
2015 jsme již zaregistrovali osm nových čle-
nů. Věříme, že se přihlásí další. V Klubu seni-
orů je čekají nejen zajímavé besedy, ale čas-
to i hodnotný kulturně-hudební program.
Proč obnovit kašnu s permoníky? Protože to 
je neodmyslitelná součást historie našeho 
města! Seznamte se s výpisem z výročních 
zpráv města Trutnova z let 1891 a 1892: 
„První podnět k nové kašně na místě sešlé 
přítokové nádrže s monumentální postavou 
Krakonoše a čtyřmi permoníky dal profesor 
Franz von Poenninger již v roce 1886. Svůj 
nápad podpořil po čtyřech letech třírozměr-
ným modelem, který však nenašel plné nad-
šení pro realizaci. Nakonec byl po dlouhých 
jednáních městskou radou dne 12. května 
1891 jednomyslně schválen návrh, který 
předložil profesor Josef Kirschner. Termín 
dokončení veškerých prací na kašně, Krako-
nošovi a čtyřech permonících byl konec dub-
na 1892 a náklady byly stanoveny na 16 085 
fl. 47 kr.“
Toto je sice v krátkosti, ale pravdivá histo-
rie města Trutnova! V Klubu seniorů máme 
k dispozici (díky Ivanu Zimmelovi z příprav-
ného výboru) český překlad obou výroč-
ních zpráv. Kdo z občanů by měl zájem si 
vše bedlivě pročíst, může si je vyzvednout 
na našem zasedání 4. března 2015. Rádi 
vám je poskytneme.
Termíny dalších zasedání našeho klubu: 
ve středu 4. března 2015 a v úterý 24. března 
2015. Vždy od 15 hodin v malém sále měst-
ského úřadu (Moby Dicku). Druhé březnové 
zasedání chceme zpestřit hudebně-kultur-
ním programem. 

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Díky finanční podpoře z operačního progra-
mu Vzdělávání pro konkurenceschopnost 
získala ZUŠ Trutnov v roce 2013 finanční pro-
středky na realizaci projektu „Nové dimenze 
výuky uměleckých předmětů na ZUŠ Trutnov“ 
(registrační číslo: CZ.1.07/1.1.20/02.0030), za-
měřeného na tvorbu nových výukových ma-
teriálů. Celkem 13 pedagogů ZUŠ Trutnov 
vytvářelo v průběhu dvou let nové učebni-
ce, sborníky písní, pracovní listy, interaktivní 
výukové materiály nebo nahrávky doprovo-
dů. Konkrétně se jednalo o tyto materiály: 
Výukový materiál pro domácí přípravu žáků 
pěveckého oddělení; Pracovní sešit pro výu-
ku zobcové flétny v přípravném a 1. ročníku; 
Přehled dějin tance; Pracovní materiály pro 
výuku tanečního oboru; Škola hry na trubku 
pro 1. stupeň; Metodická řada „Multimedi-
ální dílna“ pro žáky 5. - 7. ročníku; Sborník 
písní pro žáky ZUŠ prvního cyklu; Škola hry 
na klarinet pro 1. - 3. ročník a Škola hry pro 
předmět „Klavír a písnička“ pro 1. stupeň. 
Ve všech případech se jedná o materiály, 
které doposud nebyly na trhu nebo byly 
zpracovány nevyhovujícím způsobem. Vzni-
kl tak unikátní soubor výukových materiálů 
v rozsahu několika tisíc stran, včetně 22 po-
slechových CD. 
Pro tvorbu těchto materiálů bylo navíc 

z grantu pořízeno cenné vybavení (nahráva-
cí zařízení, nová PC, audiovizuální technika, 
programové vybavení atd.), které bude pe-
dagogům ZUŠ sloužit i v dalších letech. Kro-
mě tvorby výukových materiálů byl projekt 
zaměřen také na další vzdělávání pedagogů 
a žáků ZUŠ. V letech 2013 - 2014 tak pro-
běhlo celkem 33 vzdělávacích seminářů pro 
učitele a žáky ZUŠ, jejichž lektory byli přední 
čeští i zahraniční umělci a pedagogové, kte-
ří významným způsobem rozšířili naše vní-
mání současné umělecké pedagogiky. Jen 
samotný výčet aktivit ukazuje, že se jednalo 
o velmi náročný projekt, jaký nemá v historii 
ZUŠ Trutnov obdoby. V současnosti projekt 
končí a lektoři mohou začít bilancovat. Jsme 
přesvědčeni o tom, že se podařilo vytvořit 
mimořádné dílo, které bude sloužit peda-
gogům i žákům ZUŠ Trutnov celou řadu let. 
Díky projektu se navíc podařilo zvýšit odbor-
nou úroveň pedagogického sboru a doplnit 
materiálně-technické vybavení školy. Chci 
proto touto formou poděkovat všem zúčast-
něným pedagogům i dalším pracovníkům, 
kteří se nemalou měrou zasloužili o bezpro-
blémový průběh práce na projektu.

PhDr. Tomáš Komárek
manažer projektu

V pátek 23. 1. 2015 se v hasičské zbrojnici ko-
nala výroční valná hromada Sboru dobrovol-
ných hasičů Trutnov - Horní Staré Město. Schů-
ze se zúčastnili nejen členové sboru, ale také 
významní hosté: ředitel HZS KHK územního 
odboru Trutnov Mgr. Martin Lelka, starosta 
krajského a okresního sdružení dobrovolných 
hasičů pan Jiří Orsák, za město Trutnov paní 
Jana Suchánková a Mgr. Luboš Rathouský.
Po zahájení schůze byl zhodnocen uplynulý 
rok činnosti sboru. V minulém roce náš sbor 
nezahálel a zúčastnil se několika akcí: bow-
lingový turnaj a bruslení se SDH Mladé Buky, 
dozor na hřišti v HSM při pálení čarodějnic, 
dětský den na hřišti v HSM, Pyrocar 2014 
v Přibyslavi, dodávka vody a ukázka techniky 
při Dni železnic v Trutnově, ukázka techniky 

na otevření dopravního hřiště v Trutnově, 
dodávka vody na okresním kole hasičského 
sportu a ukázka techniky pro ZŠ Mládežnická. 
Další akce, které sbor uspořádal, byly: XXIII. 
ročník výstavy hasičské techniky, tradiční 
předvánoční prodej kaprů ve zbrojnici, exkur-
ze do pevnosti Stachelberg, třetí ročník sboro-
vého ping-pongového turnaje a první ročník 
sborového turnaje v pokeru. Také byli vyslá-
ni delegáti do polské obce Nowolesie, kde 
máme s místním sborem dobrovolných hasičů 

družbu. Zúčastnili se tam slavnostního otevře-
ní nově zrekonstruované hasičské zbrojnice.
Zhodnotily se také výjezdy jednotky za uply-
nulý rok. Jednotka vyjížděla celkem k 43 
událostem (22 požárů, 9 technických pomocí, 
12 planých poplachů). Významná cvičení se 
v minulém roce konala tři. První cvičení v Žac-
léři bylo zaměřeno na připravenost jednotek 
v okrsku. V druhém cvičení jsme nacvičovali 
záchranu tonoucího člověka v řece Úpě spuš-
těním lezců z mostu a v posledním cvičení 
jsme zachraňovali 80kg figurínu z důlní věže 
v Žacléři, která uvízla zavěšená v postroji 
v přibližně 35metrové výšce. 
Ve sportovní činnosti sbor také nezahálel. 
Sportovní družstvo se zúčastnilo třinácti závo-
dů, při nichž většinou obsadilo místo na stup-
ních vítězů. Největším triumfem bylo získání 
poháru Starosty okresního sdružení, který byl 
vypsán na čtyři roky. 
Nejdůležitějším bodem schůze byla volba no-
vých funkcionářů. Volba proběhla hladce dle 
pravidel a za dozoru volební komise, která 
byla zvolena z členů sboru.
Zástupce HZS Trutnov Mgr. Martin Lelka po-
děkoval jednotce za velmi dobrou činnost 
a spolupráci s profesionálními hasiči. Mgr. Lu-
boš Rathouský také poděkoval za výbornou 
činnost našeho sboru a přislíbil, že se město 
Trutnov co nejdříve pokusí vyřešit naši poně-
kud stísněnou situaci v naší zbrojnici. Také 
sboru předal pěkné dary.
Na závěr schůze byli vyznamenáni někteří 
členové sboru:
p. Milan Klossovski „Za věrnost“ 30 let  
p. Radek Cerman „Za věrnost“ 20 let
p. Stanislav Havel ml. a p. Matěj Havel „Za věr-
nost“ 10 let
p. Tomáš Javůrek a p. Jakub Šlégr „Čestné 
uznání za aktivní práci ve sboru“

Text a foto: Jakub Šlégr

výroční schůze sDH Trutnov Hsm

Projekt základní umělecké školy v Trutnově

vÍKenDovÉ 
malování 
Workshop v Trutnově č. 2015/01
7. – 8. 3. 2015, 10:00 – 16:00 hod.

KDE: Pražská 135, Trutnov, ve II. NP
KDY:  sobota 7. 3. 2015, 10:00 - 16:00 hod.
 neděle 8. 3. 2015, 10:00 - 16:00 hod.
CENA: 900,- Kč

KURZ POVEDE: lektor doc. Roman Franta, 
který se Vám bude po celou dobu věnovat 
a konzultovat s Vámi Vaše práce
KAPACITA: 10 míst
OBJEDNÁVKY: www.malujemeproradost.cz
E-MAIL: info@malujemeproradost.cz
TEL.: 774 671 881
Kurz je určen pro začátečníky i pokročilej-
ší malíře.

Vyznamenaní členové sboru
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mateřský klub 
ŽelvIČKa,
při ZŠ, Mládežnická 536, Trutnov 2
www.zelvicka.webnode.cz

Pravidelný provoz v mK Želvička

Pondělí 
9 – 15 h volná herna, 10 – 11:30 h manipula-
ce s miminky a malými dětmi - na objednání, 
16:30 – 18 h jóga - pro pokročilé

Úterý
9 – 15 h, volná herna, 9 h cvičení rodičů s dět-
mi začínající chodci - Kulihrášci, 10 h cvičení 
rodičů s dětmi ležící a plazící se děti - Klu-
bíčka

středa
9 – 15 h volná herna, 9 h cvičení rodičů s dět-
mi od 1,5 do 2 let - Kulihrášci II, 10 h cvičení 
rodičů s dětmi 2 – 3 roky - Rarášci

Čtvrtek
9 – 15 h volná herna, 10:30 h poradna psycho-
motorického vývoje - na objednání

Pátek
9 – 15 h volná herna, 9:30 h dílnička 

Jednorázové akce:
5. 3. ŠáTKovánÍ aneb nosTe svÉ DěTI 
sPRávně - 9:30 h
10. 3. oDPoleDnÍ HeRna s PoHáDKou  
9 – 18 h
- herny otevřeny do 18 h, pohádka od 17 h
13. 3. DěTsKÝ KaRneval s InKou RYbářo-
vou - od 16 h
- předprodej lístků v MK Želvička nebo MC 
Karolínka
16. – 20. 3. bazaR DěTsKÉHo obleČenÍ 
a sPoRTovnÍCH PoTřeb,
novÉ DeKoRaCe a RuKoDělnÉ vÝRobKY
- s vlastním seznamem (ke stažení na strán-
kách Želvičky)
Příjem pondělí  9 – 12 h 14 – 18 h 
 úterý  9 – 12 h
Prodej úterý  14 – 21 h 
 středa  9 – 12 h 14 – 17 h
Vrácení věcí pátek  9 – 12 h    15 – 17 h

28. 3. záHaDa velIKonoČnÍHo zaJÍČKa - 
od 15 h
- tradiční jarní procházka s úkoly
- přihlášení do 24. 3.

9., 16. a 23. 3. KuRzY manIPulaCe s KoJen-
CI - na objednání
- jak porozumět a zvládnout základní tech-
niky v souladu s potřebami a psychomotoric-
kým vývojem kojenců

Podrobné informace k připravovaným akcím 
najdete na stránkách www.zelvicka.webno-
de.cz. Všechny aktivity MK Želvička jsou pří-
stupné široké veřejnosti!

Lenka Kuchařová, DiS.

nabídka akcí

březen
zdravotník zotavovacích akcí
11. a 12. 3. 2015, 14:30 - 19:30 hod. a další 
termíny, VOŠ a SŠ zdravotnická Trutnov, Pro-
cházkova 303. 
Poplatek: 2 000,- Kč. S sebou přineste pře-
zůvky.
Přihlášky do 4. 3. 2015 a více informací - stie-
randova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Jaro a velikonoce tvořivě
4. 3. 2015, 8:00 - 11:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 600,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky. 
Více informací - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Přáníčka a dárečky ke Dni matek
4. 3. 2015, 13:00 - 17:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 600,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky. 
Více informací - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

výtvarné inspirace
12. 3. 2015, 8:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 600,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky.
Přihlášky do 4. 3. 2015 a více informací - stie-
randova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Jarní dekorace. nápady pro jaro
17. 3. 2015, 8:00 - 12:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158 
Poplatek: 550,- Kč včetně části materiálu. 
S sebou přineste přezůvky.
Přihlášky do 10. 3. 2015 a více informací 

o pomůckách - stierandova@cvkhk.cz, mob. 
720 516 096.

Přírodní zajímavosti z našich hor
20. 3. 2015, 9:00 - 13:30 hod., Krkonošské 
centrum environmentálního vzdělávání, 
Správa KRNAP, Vrchlabí, Dobrovského 3. 
Poplatek: 550,- Kč.
Přihlášky do 13. 3. 2015 a více informací - sti-
erandova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

stravovací režim
30. 3. 2015, 9:00 - 11:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 550,- Kč. 
Přihlášky do 23. 3. 2015 a více informací - sti-
erandova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Duben 

zdravotní Tv. Ručník – netradiční náčiní
8. 4. 2015, 9:30 - 13:30 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 500,- Kč. S sebou přezůvky, pod-
ložky na cvičení, cvičební úbor, ručník 1 m 
dlouhý.
Přihlášky do 1. 4. 2015 a více informací - stie-
randova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

speciální funkce v textovém editoru
15. 4. 2015, 8:30 - 15:00 hod., OA Trutnov, 
Malé náměstí 158
Poplatek: 700,- Kč. S sebou přezůvky, vlastní 
notebook. Nutná uživatelská znalost obslu-
hy PC a OS Windows. 
Přihlášky do 8. 4. 2015 a více informací - stie-
randova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová 

Průmyslováci lyžovali 
týden v Krkonoších
Žáci ze Střední průmyslové školy, Trutnov, 
Školní 101, absolvovali ve dnech 19. až 
23. 1. 2015 sportovně pobytový zájezd za-
měřený na sjezdové lyžování. Garant akce, 
Mgr. Petr Karajanis, DiS., zvolil jistotu v po-
době sjezdových tratí v Peci pod Sněžkou. 
Po celou dobu pobytu panovalo pravé 
zimní počasí. Nechybělo sluníčko, sněho-
vé přeháňky a teploty pod bodem mrazu. 
Žáci měli příležitost zdokonalit, prohloubit 
a upevnit si své lyžařské dovednosti pod 
vedením erudovaných pedagogů. Prak-
tická výuka byla doplněna o přednášky, 
které se týkaly lyžařského sportu a pohy-
bu v horském prostředí v zimním období. 
Pobyt chlapcům zpříjemnila Red Bull hlíd-
ka, která jim doplnila energii, kterou za-
nechali na sjezdovce během intenzivního 
výcviku.
Celou akci musím považovat ve všech smě-
rech za zdařilou. Během pobytu žáci strávi-
li na lyžích bezmála 20 hodin, během kte-
rých nedošlo k jedinému zranění. 
Již nyní mohu slíbit, že pedagogové ze 
sekce tělesné výchovy připraví pro žáky 
obdobnou akci i v roce následujícím.

Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Školské zařízení pro DvPP  
Královéhradeckého kraje - pracoviště Trutnov

Turistický pochod První 
jarní kilometry 2015
Klub českých turistů, odbor Trutnov, po-
řádá v sobotu dne 21. 3. 2015 32. ročník 
pochodu. Pro příznivce turistiky jsou 
připraveny trasy pro pěší i cyklisty. Start 
všech tras je z internátu SLŠ v Lužické uli-
ci od 7.00 do 10.00 hod. Bližší informace 
i trasy jsou umístěny na webu: www.kct-
trutnov.com. 

Jiří Tichý, předseda KČT Trutnov

ukončení služby 
Podporované zaměstnávání 
na Trutnovsku a Jičínsku
Dva roky zde v Trutnově úspěšně fungovala 
služba Podporované zaměstnávání na Trut-
novsku a Jičínsku při Diakonii ČCE – středisko 
Světlo ve Vrchlabí.
Podporované zaměstnávání byla časově ome-
zená služba určená zdravotně postiženým 
lidem, kteří  chtěli získat a udržet si zaměst-
nání v běžném pracovním prostředí. Těmto li-
dem, ale i jejich budoucím zaměstnavatelům 
jsme  nabízeli individuální podporu, pracovní 
asistenci, poradenství … Služba byla  posky-
tována zcela zdarma.
Za dobu 2 let se nám podařilo pomoci na-
jít práci 9 uživatelům a dalších 10 uživatelů 
podpořit při hledání vhodné pracovní nabíd-
ky, sepsat CV, zprostředkovat rekvalifikaci 
a hlavně si více věřit.
Děkujeme za spolupráci Úřadu práce v Trut-
nově, kde nám paní zprostředkovatelky i pan 
ředitel vycházeli vstříc. Děkujeme Barevným 
domkům Hajnice - Oranžová kavárna za po-
skytování prostor pro naše společná setkání. 
Děkujeme všem zaměstnavatelům za ochotu, 
spolupráci a přístup k našim uživatelům.

Věra Zezulová
pracovní konzultantka, pobočka Trutnov
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Středisko volného času, Trutnov

ul. R. Frimla 816, 541 01 Trutnov

tel./fax: 499 815 290

e-mail: svc@svctrutnov.cz

mobil: 603 319 466, 731 610 518

www.svctrutnov.cz

nedělní lezení s rodiči

StřediSko volného čaSu, trutnov
informuje

Krkonošský  
florbalový pohár 2015

V neděli 25. 1. 2015 proběhla na umělé lezec-
ké stěně ZŠ Komenského akce horolezeckého 
oddílu TER-MIX. Jejím cílem bylo seznámit ro-
diče s aktivitami, kterými se jejich dítě ve vol-
ném čase zabývá. Program dne byl rozdělen 
do tří bloků. Všichni zúčastnění měli možnost 
zhlédnout prezentační videa oddílu. Rodiče 
se dozvěděli, kam bude směřovat činnost od-
dílu v nadcházejícím období.  Značný zájem 
byl o poradenský koutek firmy HUDY Sport, 
zastoupený Jakubem Rakem. Zde se řešil 
vhodný výběr lezeckého vybavení. Účastníky 
také zajímaly informace Leoše Kratochvíla 
z horolezecké školy. Nabídl možnost získání 
dovedností v kurzech lezení pro dospělé zá-
jemce a k tomu předvedl ukázku vybavení 
potřebného k pohybu po horách v zimě. Vět-
šina rodičů také využila možnosti vyzkoušet si 
lezení na stěně.

Toto setkání „pod stěnou“ bylo zúčastněnými 
dospěláky hodnoceno hodně pozitivně. Rádi 
bychom poděkovali rodičům za zájem o roz-
voj jejich dětí, vedoucím oddílu Jardovi Kaš-
parovi a Tomáši Jakoubkovi, kteří společně se 
zkušenými „Termixáky“ zajišťovali bezpeč-
nost účastníků setkání při lezení na stěně.

Poslední školní dny před jarními prázdni-
nami patřily v Trutnově florbalu. Konal se 
již třetí ročník turnaje základních škol s ná-
zvem Krkonošský florbalový pohár. Pláno-
vanou účast poněkud zkomplikovala roz-
máhající se chřipková epidemie. Přesto se 
nakonec podařilo naplnit 3 soutěžní kate-
gorie. Ve sportovní hale ZŠ R. Frimla týmy 
hráček a hráčů bojovaly o pozice souběžně 
na dvou hřištích. Hrálo se systémem 3 hrá-
či v poli a brankář. Čtvrtek patřil výhradně 
florbalistkám, a to kat. G2  (dívky 6. - 9. tří-
da). Dívčí týmy se musely prokousat dvěma 
základními skupinami, dále pak vyřazovací-
mi boji a zápasy o umístění.

výsledky dívky G2:
1. ZŠ Mládežnická, 2. ZŠ R. Frimla B, 3. ZŠ 
Pilníkov, 4. ZŠ R. Frimla A, 5. ZŠ kpt. Jaroše, 
6. ZŠ Bernartice A, 7. ZŠ Bernartice B, 8. ZŠ 
Radvanice, Nejlepší hráčka: K. Borůvková 
(ZŠ Mládežnická), Nejlepší brankářka: A. 
Románová (ZŠ R. Frimla B)
Páteční část turnaje patřila starším chlap-
cům v kat.  G3 (6. - 7. třída) a G4 (8. - 9. tří-
da). Chlapci z kat. G3 hráli systémem každý 
s každým, z čehož vzniklo konečné pořadí, 
o kterém nakonec nerozhodoval ani bodo-
vý zisk, ani vzájemné zápasy, ale dokonce 
rozdíl ve skóre. 

výsledky chlapci G3: 
1. ZŠ Mládežnická, 2. ZŠ R. Frimla A, 3. ZŠ R. 
Frimla B, 4. ZŠ Radvanice, 5. ZŠ Bernartice, 
Nejlepší hráč: M. Mečíř (ZŠ Mládežnická), 
Nejlepší brankář: J. Hospodka (ZŠ Mládež-
nická)
Nejstarší a dá se říci, že i nejprestižnější ka-
tegorií turnaje byla G4. Zde se chlapci utkali 
ve dvou skupinách o postup do vyřazova-
cích bojů, popřípadě do zápasu o umístě-
ní. Jednoznačné zápasy střídaly vyrovnané 
boje, až vše dospělo do finále, kde se proti 
sobě střetly dva týmy z jedné školy.

výsledky chlapci G4:
1. ZŠ R. Frimla B, 2. ZŠ R. Frimla A, 3. ZŠ 
Rudník, 4. ZŠ Náchodská, 5. ZŠ Pilníkov, 6. 
ZŠ Radvanice, Nejlepší hráč: H. Jonáš (ZŠ 
R. Frimla A), Nejlepší brankář: M. Rodr (ZŠ 
Rudník)
Navzdory komplikacím s řádící chřipkou byl 
turnaj velmi dobře obsazen. Zúčastnilo se 
celkem 19 týmů z 8 škol Trutnova a okolí. 
Ve dvou dnech bylo odehráno celkem 41 
kvalitních utkání. Všem účastníkům patří 
poděkování za účast, přístup a předvede-
né výkony. Doufáme, že se s nimi setká-
me i příští rok. Dík patří také partnerům 
za podporu této soutěže, a to trutnovské ZŠ 
R. Frimla, Královéhradeckému kraji a spo-
lečnosti VSPORT Trutnov.

Začátek letošního roku byl pro vedoucí a in-
struktory zájmových útvarů SVČ Trutnov 
ve znamení vzdělávání. Celkem 23 externích 
pracovníků a dobrovolníků se zúčastnilo 40 
hod. prezenčního studia, které proběhlo 
v prostorách budovy ZŠ R. Frimla. Jednalo 
se tak o další etapu projektu „K2“, kterou 
zaštiťuje Národní institut dalšího vzdělává-
ní. Toto studium jsme realizovali již v roce 
2013, kdy úspěšně absolvovalo 24 „externis-
tů“. V současné době má SVČ Trutnov více 
jak 90 % kvalifikovaných pedagogických 
pracovníků. Jsou to ti, kteří pracují s dětmi 
ve volném čase v zájmových kroužcích, od-
dílech nebo skupinách. 
Obsahem studia byl souhrn základních teo-
retických i praktických poznatků z pedago-
giky volného času, které by měl znát každý 
pedagog pracující v oblasti zájmového vzdě-
lávání. V jednotlivých blocích programu se 
externí pracovníci SVČ Trutnov seznamovali 

s definováním prostředí, ve kterém peda-
gogika volného času probíhá, věnovali se 
osobnosti pedagoga, cílové skupině a jed-
notlivým částem pedagogického procesu. Po-
slední blok byl zaměřen na propojení všech 
předchozích vzdělávacích bloků, na aplikaci 
získaných vědomostí a dovedností do praxe. 
Každý úspěšný absolvent tohoto studijního 
programu splňuje kvalifikační předpoklady 
pro pozici pedagoga volného času, který vy-
konává dílčí přímou pedagogickou činnost 
v zájmovém vzdělávání ve školách a škol-
ských zařízeních pro zájmové vzdělávání. 
Bonusem k získaným znalostem byla poho-
dová atmosféra kurzu a stmelení účastníků 
v tým pracovníků SVČ Trutnov. 
Věříme, že investice do vzdělávání lidí, kteří 
se celoročně věnují dětem, přinese zvyšová-
ní kvality volnočasových činností naší orga-
nizace.
Všem úspěšným absolventům blahopřejeme!

studium pedagogiky pro externí pracovníky
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mebyS trutnov s. r. o.
informuje

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

březen bude na zimním stadionu ve zname-
ní sportu
Březen je posledním měsícem v provozu 
zimního stadionu. Co nás tedy čeká? První 
a druhý březnový víkend bude již tradičně 
patřit Velké ceně města Trutnova v curlingu 
a poháru handicapovaných. Třetí víkend pak 
bude hostit „Turnaj veteránů extraligových 

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 stránkách www.sportoviste-trutnov.cz a odebírejte newsletter. 

pohledy do minuloSti

Trutnov v 19. století

Na jaře 1810 v době napoleonských válek 
došlo ze strany rakouské monarchie v zahra-
niční politice k překvapivým změnám. A sice 
ke sblížení císaře Františka I. s Napoleonem 
jeho sňatkem s Marií Luisou, nejstarší Na-
poleonovou dcerou. Spojenectví Rakouska 
s Francií se tím upevnilo. Uzavřenou doho-
dou mezi nimi se Rakousko zavázalo, že 
dodá Napoleonovi pro jeho připravované 
tažení do Ruska na 60 tisíc vojáků. Porážka 
rozsáhlé ruské země měla plně rozšířit fran-
couzskou nadvládu nad Evropou.

Finanční postavení rakouské monarchie bylo 
v roce 1811 už hodně kritické – byla už před 

peněžním bankrotem. Jinak se ale rakouská 
měna tenkrát už zachránit nedala. Dne 15. 
března 1811 (tento den byl až do poslední 
chvíle utajován) byly ve všech hlavních měs-
tech habsburské říše úředně otevřeny zape-
četěné obálky s uvedeným patentem. Při-
pravil ho na přání rakouského císaře hrabě 
Josef Valis. Tím se snižovala hodnota papíro-
vých peněz, tzv. bankocetlí, na 1/5 jmenovité 
hodnoty.

Rakousko se tímto znehodnocením měny 
zbavilo z 80 % svého zadlužení. Provedený 
finanční bankrot postihl především střední 
vrstvy obyvatelstva – ty přišly tehdy do rána 
o své úspory. Ti, kteří vlastnili peníze v ho-
tovosti, byli rázem ožebračeni. Jenom ti, 
kteří měli hotové výrobky, byli na tom 
zdánlivě lépe v záplavě papírových peněz, 
i když většinou bezcenných. Tak docházelo 
např. i k tomu, že si pak někteří lidé mohli 
frajersky zapalovat své dýmky bezcennými 
bankovkami, kterých měli nadbytek. Stát je 
sice postupně vyměňoval za jiné papírové 
peníze, tzv. šajny. Ty však držely svou určitou 
hodnotu zpravidla jen krátce a rychle se staly 
také bezcennými.

V této době, v roce 1811, byl starostou města 
Trutnova Eugustin Reichenbach, který měl, 
jak se uvádělo, velký smysl pro dodržová-
ní práva. Známý byl tenkrát i svým sporem 
s trutnovským majestátem, když se jednalo 
o proplácení odškodného za chybně prová-
děný podnájem v Obecním domě. 

Jako děkan (spolu se starostou a hejtmanem 
ostrostřelců patřil k předním osobnostem 
města) tu působil tehdy Franc Lyer, známý 
kazatel a opravdový lidumil. Za jeho éry 
(1816) došlo i ke znovuotevření a vysvěcení 
barokní kaple sv. Jana Křtitele na Janském 
vrchu z roku 1712, zrušené za vlády Josefa 
II. v roce 1782.

Pozornost trutnovských obyvatel upoutáva-
ly i dva mimořádné přírodní jevy. 28. srpna 
1811 tu při bouřce dopadl kulový blesk, což 
vyvolávalo v lidech velké obavy. 4. září 1811 
to bylo záhadné objevování komety na se-
verní straně nebe, což pověrčiví Trutnované 
chápali jako varování, předzvěst nastávají-
cích zlých časů. A k nim bylo za pokračujících 
napoleonských válek už nebezpečně blízko.

Antonín Just

mužstev“ s účastí Sparta Praha, HC Plzeň, 
HC Pardubice, HC Hradec Králové, HC České 
Budějovice a mužstva SRN-Rakouska. Posled-
ní březnový víkend bude v mezinárodním 
duchu reprezentačních mužstev policejních 
sborů za účasti mužstev ČR, CH, Polska, Ně-
mecka, pod záštitou  policejního prezidenta 
a ministra vnitra. 
Zimní stadion se tedy  na poslední měsíc ote-
vírá široké veřejnosti, ale i všem sportovcům 
a milovníky ledové plochy. Návštěvníci mo-
hou využívat našich služeb, a to každý den 
dle aktualizovaného rozpisu.

Provozní doba sportovního areálu pro veřej-
nost:
Pondělí – Pátek:  8:00 – 14:15 hod. 
Čtvrtek: 20:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  dle aktuálního rozpisu, 
který naleznete na www.sportoviste-trut-
nov.cz/ 

Adresa: Na Lukách 465, 541 01 Trutnov, 
tel.: správci areálu 603 483 887, 603 355 445

městský stadion - atletický a fotbalový sta-
dion 
Vedení společnosti MEBYS Trutnov s.r.o. si 
jako prioritu dává především kvalitní servis 
pro sportovce a návštěvníky sportovišť.  Tam, 

kde sníh dělá radost, v našich podmínkách 
nám jako provozovatelům spíše přidělává 
starost. Údržba pro každodenní tréninky 
MFK na UT III. generace díky moderní tech-
nice ještě neselhala.

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

využijte služeb sportovního areálu na ni-
vách
Sportovní areál Vám nabízí horolezeckou 
stěnu, dva ricochetové kurty, pronájem tělo-
cvičny, DOJO i občerstvení. Využijte individu-
ální možnosti pronájmu sportoviště, a to dle 

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

    

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

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

aTleTIKa

Úspěšný halový leden trutnovských atletů
Na krajských přeborech v jablonecké hale to 
pro mladé atlety z Loko Trutnov cinklo cel-
kem 18x, z toho 9x zlatě, a to jak na OPEN 
17. 1., tak i v dorostu a žactvu 31. 1. 2015. 
Nejúspěšnější ze všech byla dorostenka Lada 
Pejchalová, která navíc na mezinárodních zá-
vodech 24. 1. 2015 ve skoku vysokém vytvo-
řila skvělý osobní rekord 180 cm a zařadila 
se na 3. místo v letošních evropských tabul-
kách. Po delší zdravotní přestávce úspěšně 
a vítězně nastoupil v běhu na 400 m i loňský 
reprezentační dorostenec Matěj Červený. 
Následuje ho další nadějný dorostenecký 
čtvrtkař Honza Jankovič, který je v osobním 
rekordu 51,80 s na 4. místě celostátních ta-
bulek dorostu. Z žactva byl nejlepší Adam 
Prokeš, a to v běhu na 60 m, 60 m překážek 
a ještě ve skoku dalekém. Tito 4 nejlepší mají 
už nominaci na MČR v hale v Praze a Jablonci 
v únoru jistou. 

KRasobRuslenÍ

Krasobruslaři sbírají další medaile
V neděli 1. února se trutnovští krasobruslaři 
zúčastnili závodu Náchodská bruslička. Soutě-
žilo se jak v kategoriích dle projektu Bruslička, 
tak ve vyšší soutěži Poháru ČKS. O nejvýraz-
nější výsledek se tentokrát postarala Markéta 
Vrábelová soutěžící v kategorii B1 projektu 
Bruslička. Pohárového závodu se opět zúčast-
nila trojice trutnovských závodnic Amálka 
Šimková, Sára Slavíčková a Zuzka Vojtěchová. 
Nejlépe se umístila nejmladší Amálka Šimko-
vá, která obsadila v kategorii nováček mladší 
druhé místo. Sára Slavíčková v kategorii žaček 
nejmladších B a Zuzka Vojtěchová v kategorii 
žaček mladších B braly obě shodně 6. místo.

CYKlIsTIKa

Cyklisté apache loKo Trutnov v Krkonoších 
Zimní  soustředění cyklistů Apache LOKO Trut-
nov spolu s výběrem finalistů Poháru mláde-
že SCKHK a se členy SCM Hradec Králové se 
již tradičně konalo v hotelu Žalý na Benecku. 
Na lyžích se trénovala jak volná technika, tak 
i klasika. Na sportovce čekal i závěrečný kon-
trolní závod. Součástí soustředění byla i bese-
da o tréninku, sportovní výživě, regeneraci sil 
a o nebezpečích  dopingu. 

JuDo

velká cena České Třebové 
První turnaj v roce 2015 absolvovali judisté 
Lokomotivy Trutnov převážně v nových vě-
kových kategoriích. Velká cena České Třebo-
vé o víkendu 24. a 25. ledna byla již tradičně 
velmi dobře obsazena. Bojovalo zde téměř 
čtyři sta závodníků z celé ČR. Na tatami bo-
jovali také závodníci ze Slovenska a Bosny 
a Hercegoviny. V sobotu bojovali v kategori-
ích mláďata (Petr Blahna, David Šopinec, Jan 
Knap, Albert Vejrych, Martin Jedlička) a star-
ší žáci (Adam Bohutinský a Petr Kudrna). 
V neděli bojovali mladší žáci (Šimon Brezáni, 
Michal Imerlišvili, Radek Gottwald, Matouš 
Pražák, Jan Lisý, Vojtěch Vach, Dominik Duda) 
a dorostenkyně Abigail Fanderliková.

muaY-THaI

matěj Trčka z HIGHlanDeRs v ČR stále nepo-
ražen  
1. 2. 2015 se konalo již 6. kolo MČR C.M.T.A. 
v Praze na Pankráci. Zástupce oddílu HIGH-
LANDERS TJ Loko Trutnov Matěj Trčka ve svém 
7. zápase kariéry nezklamal. V rohu s trenérem 
Radkem Horákem a sekundantem Ondřejem 
Marvanem. Soupeřem mu byl Oleg Ilechko 
z MT Brno. Od prvního kola dával mladý HIGH-
LANDER jasně najevo, kdo je pánem situace. 
Zápas byl vypsán bohužel bez loktů, ale i tak 
jasné vítězství 2:0 na body. Matěj měl absolvo-
vat ještě jeden zápas, ale bohužel lékaři jeho 
soupeře nepustili do zápasu z důvodu vysoké-
ho tlaku. Matěj Trčka absolvuje tréninky pod 
taktovkou Tomáše Matouška.

mezinárodní den muay-Thai
7. 2. 2015 se konal již 4. celorepublikový tré-
nink dětí a mládeže. Trénink se konal v mo-
derní pražské tělocvičně pro7sport a byl záro-
veň i oslavou mezinárodního dne Muay-Thai. 
Na 60 dětí a mládeže z celé ČR se pod trenéry 
zdokonalovalo v technikách muay thai, lapách, 
fyzické kondici a strečingu. V neposlední řadě 
je pak čekal společný sparing. Oddíl HIGHLAN-
DERS reprezentovali Matěj Trčka a Štěpán Bro-
žek. Cílem projektu je, aby se děti setkávaly 
co možná nejčastěji na společných akcích, kde 
pod dohledem zkušených trenérů získají nové 
zkušenosti a hlavně mohou trénovat se stejně 
velkými a váhově či věkově sobě rovnými ka-
marády. Takovou příležitost ve svých klubech 
bohužel často nemají.

GENERÁLNÍ PARTNER

28. 2. 2015
Krkonošská 70 
Kooperativy

PARTNEŘI ZÁVODUPARTNEŘI SERIÁLU

Závody v běhu na lyžích pro veřejnost
Závod hlídek na 25 km, 50 km a 70 km
Závod jednotlivců na 25 km a 50 km 
Závod Snow bike

7. – 8. 3. 2015
Karlův běh České spořitelny

www.stopaprozivot.cz         www.lokotrutnov.cz

7. – 8. 2. 2015
Jilemnická 50 

60. ročník 

21. – 22. 2. 2015
Šumavský skimaraton Kooperativy

Špindlerův Mlýn - Svatý Petr

Saunové ceremoniály 
s JITKOU ŠTYCHOVOU A PETREM HEJLEM

od 18.00 - 20.00

Termíny:  I  I  I 

změny v provozu krytého bazénu: 

den
datum

důvod změny 
provozních hodin

čas určený pro veřejnost 
bazény

čas určený pro 
veřejnost 
sauny, fitness, solárium

Sobota
28. 2. 2015

Podkrkonošský 
pohár

14.00-20.00  beze změn

Sobota
14. 3. 2015

Župní přebor
12.00-20.00
(dětský 14.00-20.00)

beze změn

*** stálá provozní doba na: http://sportoviste-trutnov.cz/pages/plavecky-bazen#c

aktuálního rozpisu, který naleznete na we-
bových stránkách http://www.sportoviste-
trutnov.cz/. Sledujte aktuální dění na face-
booku. 

Provozní doba sportovního areálu:
Pondělí – Pátek: 9:00 – 12:00 hod., 
 15:00 – 21:00 hod.
Sobota – Neděle:  9:00 – 19:00 hod. 
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nabídka opuštěných pSů
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Útulek pro opuštěné a zatoulané psy, 
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře 
přes most a doprava)
tel.: 603 872 653, e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna, 
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 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 Komerční 
banky v Trutnově.
Od 1. 1. 2013 můžeme (v případě volné kapa-
city) fungovat i jako hotel pro psy. 

Jiří Hejna
odbor životního prostředí

světový pohár FIs masters 
Cup zavítá i letos do Pece 
pod sněžkou
11. ročník divácky oblíbeného světového po-
háru
Pec pod sněžkou  7. - 8. 3. 2015
Slalom a obří slalom na Javoru
Vyhlášení výsledků a párty v hotelu Horizont

I letos hostí město Pec pod Sněžkou závod 
světového poháru ve sjezdovém lyžování FIS 
Masters Cup 2015. Aktuální sněhové podmín-
ky jsou vynikající a vše nasvědčuje tomu, že ta-
kové budou i začátkem března, kdy se zde po-
jede již 11. ročník tohoto divácky atraktivního 
lyžařského klání. V sobotu 7. 3. je na programu 
slalom a v neděli 8. 3. následuje obří slalom. 
Oba závody se jedou na sjezdovce Javor, kte-
rá je díky místnímu SkiResortu vždy ve skvělé 
kondici. Vedle města Pec pod Sněžkou a SkiRe-
sortu ČERNÁ HORA - PEC je tradičním partne-
rem této akce i známý hotel Horizont.

Pedagogové ze sekce tělesné výchovy při 
Střední průmyslové škole, Trutnov, Školní 101, 
připravili pro žáky 12. ročník mezitřídního 
fotbalového turnaje. Celou akci od prvního 
ročníku zaštiťuje svým jménem ředitel školy 
Ing. Vladislav Sauer. 
Pro letošní školní rok se do turnaje přihlási-
lo 20 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 27. 12. 2014 sehráno celkem 40 utkání. 
Do dalších bojů si zajistilo postup 8 nejlep-
ších týmů. Fotbalový turnaj „O pohár ředite-
le“ vyvrcholil finálovými boji 2. 2. 2015, kdy 
družstva sehrála systémem každý s každým 
celkem 28 zápasů.  
V konečném pořadí obsadil třetí příčku tým 

žáků 4. ročníku Strojírenství – počítačová gra-
fika. Druhé místo vybojovali žáci 3. ročníku 
Nástrojař. Prvenství v turnaji s výraznou pře-
vahou získal tým žáků 2. ročníku Elektronic-
ké počítačové systémy. Vítězové během finá-
lových bojů neprohráli jediný zápas, vstřelili 
12 branek a ani jednou neinkasovali. Členové 
vítězného týmu navíc získali všechna individu-
ální ocenění. Nejlepším hráčem byl vyhlášen 
Tomáš Horký, titul nejlepšího střelce vybojo-
val Lukáš Cvik a Ondřej Kacovský převzal cenu 
pro nejlepšího brankáře. 
O hladký průběh celého turnaje se starala 
dvojice delegovaných rozhodčích Jan Andrýs 
a Pavel Mlynář. Akce se konala za finanční 
podpory Školního sportovního klubu Sprint 
při Střední průmyslové škole.

Text a foto: Mgr. Petr Karajanis, DiS.

Fotbalový turnaj „o pohár ředitele“ střední 
průmyslové školy zná svého vítěze! 

Historie konání FIS Masters Cup v Peci sahá až 
do roku 2008. Závodů se účastní muži i ženy 
ve věku od 30 let ve věkových kategoriích od-
stupňovaných po 5 letech. V letošním ročníku 
se očekává účast minimálně 200 závodníků 
z více než 17 zemí světa včetně silného domá-
cího zastoupení. Na seznamu najdeme i zá-
vodníky z exotických zemí, jako je Chile, Aus-
trálie nebo Kazachstán. Přijedou i Američané, 
ale hlavně Evropané, a to včetně Řeků, kteří 
zde měli v loňském roce premiéru. Dorazit by 
mohl i Peter Schröcksnadel, prezident Rakous-
ké lyžařské asociace, dále Stafano Arnhold, 
nový předseda Sub Committe FIS Masters, či 
Rolando Galli, hlavní organizátor Mistrovství 
světa Masters v Abetone v Itálii 2015. A v roli 
nejvýše postaveného rozhodčího se představí 
jedna z legend českého lyžování. Po Milosla-
vu Sochorovi bude letos funkci technického 
delegáta FIS zastávat Bohumír Zeman, vítěz 
prestižního závodu v kombinaci v Kitzbühlu 
v roce 1981. Více informací na www.sjski.cz. 

Iva Kárníková 
SJ SKI s.r.o., OV FMC 2015


