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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA
HLEDAJÍ LETOŠNÍ KRÁLOVNU
Královská věnná města se představí na
17. ročníku veletrhu cestovního ruchu Infotour
a cykloturistika. „Vedle dalších 8 Královských
věnných měst nebude chybět ani Trutnov. Návštěvníci se mohou těšit například na prezentaci akcí k připomenutí 150. výročí významné
bitvy roku 1866 nebo na nejzajímavější turistické cíle v našem okolí,“ říká Michaela Dědková,
tisková mluvčí města Trutnov. Kromě prezentace jednotlivých subjektů a událostí se na veletrhu bude hledat i královna Královských věnných
měst pro rok 2016.
Stánky Královských věnných měst lákají k návštěvě všechny, kteří rádi cestují. Návštěvníci se mohou těšit na prezentace turistických
oblastí, tipy na výlety, přednášky cestovatelů
nebo na farmářské trhy s regionálními výrobky. „Na veletrhu si každý najde svoje – od dětí,
pro které je připravena speciální expozice, přes
turisty a milovníky gastronomie, až po zájemce
o historii,“ vyjmenovává Dědková.
Královská věnná města byla českými králi od
14. století odkazována jejich manželkám – krá-

lovnám. Proto jsou s nimi bezpodmínečně spjaty. Město Trutnov věnoval Václav IV. své druhé
manželce Žofii Bavorské. I z toho důvodu se
každoročně hledá královna, aby byla dodržena
středověká tradice.
Královnou letošního roku se může stát každá žena, které je více než 18 let. Stačí dorazit
na veletrh Infotour a cykloturistika, který se
bude konat 11. a 12. března v královéhradeckém Aldisu, a vyhledat červený stánek jakéhokoliv Královského věnného města. „Zde se
nechá jednoduše vyfotografovat v královské
korunce – tím se zařadí do soutěže o královnu pro letošní rok,“ uvádí Michaela Dědková
a upozorňuje, že vítězku budou moci hlasováním vybrat všichni, kteří navštíví stránky www.
vennamesta.cz. Dívka, žena nebo dáma s nejvíce hlasy pak získá titul královny a vyhraje víkendový pobyt v jednom z Královských věnných
měst podle vlastního výběru.

V prosincovém čísle Radničních listů jsme
vás informovali o změně kronikáře města Trutnova od začátku roku 2016. Profesor Antonín Just, který kroniku vedl od
roku 1958, bude dále členem Odborného
poradního sboru kronikáře města Trutnova. Nově jmenovanou kronikářkou města
je Mgr. Alena Křivská, kterou vám krátce
představujeme.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí
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Představujeme
Mgr. Alena Křivská –
nová kronikářka města
Trutnova

Paní Křivská pochází z Posázaví. Narodila
se 1. 2. 1957 v Ledči nad Sázavou. Dětství
prožila v malé vesničce Opatovice, která je
dnes součástí města Světlá nad Sázavou.
Po skončení školní docházky ve Vlkanově
a ve Světlé nad Sázavou studovala na Gymnáziu v Ledči nad Sázavou, kde v roce 1976
maturovala.
V roce 1980 se provdala za Ladislava Křivského, odborného pracovníka Hvězdárny
v Úpici, a po dokončení studia na Pedagogické fakultě v Hradci Králové (1977 – 1981)
za ním odešla do Úpice, kde žijí dosud. Jsou
rodiči dcery Ing. Aleny Křivské, Ph.D., narozené v Trutnově, která v současnosti žije
v Belgii, kde pracuje jako vědecká pracovnice v Laboratoři fyziky plazmatu na Vojenské královské akademii v Bruselu.
V letech 1981 – 2010 působila Alena Křivská jako učitelka I. stupně na ZŠ v Úpici
a ve Velkých Svatoňovicích. Nabyté znalosti
z pedagogické praxe prezentovala v letech
1986 – 2011 v odborném pedagogickém časopise Komenský a v nakladatelství Infra
v Třebíči. Jejím největším zájmem je historie, literatura a výtvarné umění. Celoživotním koníčkem se jí stala četba lidových pověstí a pátrání po jejich historickém jádru.
Velmi ráda navštěvuje hrady, zámky, kostely, muzea a galerie. Již dvanáct let se jako
pokračování >>
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badatelka zabývá nejstaršími dějinami děkanského kostela sv. Václava ve Světlé nad
Sázavou. Výsledky této práce představila
v měsíčníku Světelský zpravodaj a ve vlastivědném sborníku Havlíčkobrodsko.
Od roku 2011 až doposud pracuje jako průvodkyně a edukační pracovnice v Muzeu
Podkrkonoší v Trutnově a jako badatelka
se věnuje nejstarším dějinám Trutnovska.
Pravidelně přednáší v Muzeu Podkrkonoší
v Trutnově a publikuje v regionálním vlastivědném sborníku Krkonoše-Podkrkonoší
a ve vlastivědném sborníku Rodným krajem.
Za svoji publikační a přednáškovou činnost
získala ocenění Osobnost kultury města
Úpice 2014.
Paní kronikářka prosí všechny subjekty
o zaslání výročních zpráv za minulý rok
2015 na elektronickou adresu kronika@
trutnov.cz .
-rl-

PRVNÍ OBČÁNEK
MĚSTA TRUTNOVA
V ROCE 2016
V pondělí 1. února t. r. předal starosta města Mgr. Ivan Adamec pamětní list, finanční
dar ve výši deset tisíc korun a květinu rodičům prvního letošního občánka města
Trutnova. Tím je holčička Anička Vojtíšková, která je v pořadí již 17. miminkem,
kterému se dostalo tohoto milého přivítání
do života.

Pouhý výběr z ustanovení § 27 odst. 1, 2,
3, 4, 5) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu
na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

Řidič nesmí zastavit a stát
• v nepřehledné zatáčce a v její těsné blízkosti,
• na přechodu pro chodce nebo na přejezdu pro cyklisty a ve vzdálenosti kratší než
5 m před nimi,
• na křižovatce a ve vzdálenosti kratší než
5 m před hranicí křižovatky a 5 m za ní;
tento zákaz neplatí v obci na křižovatce
tvaru „T“ na protější straně vyúsťující pozemní komunikace,
• u zastávky autobusu bez nástupního
ostrůvku v úseku, který začíná dopravní
značkou „Zastávka autobusu“ a končí
ve vzdálenosti 5 m za označníkem zastávky, a tam, kde taková dopravní značka není, ve vzdálenosti kratší než 30 m
před a 5 m za označníkem zastávky; je-li
prostor zastávky vyznačen vodorovnou
dopravní značkou „Zastávka autobusu“,
platí tento zákaz jen pro vyznačený prostor,
• na železničním přejezdu, v podjezdu
a v tunelu a ve vzdálenosti kratší než
15 m před nimi a za nimi,
• ve vzdálenosti kratší než 5 m od začátku a konce vodorovné dopravní značky
„Podélná čára souvislá“ nebo nástupního
ostrůvku tam, kde by mezi touto dopravní značkou nebo nástupním ostrůvkem
a vozidlem nezůstal volný alespoň jeden
jízdní pruh široký nejméně 3 m,
• na mostě,
• před vjezdem na pozemní komunikaci
z polní nebo lesní cesty nebo z místa ležícího mimo pozemní komunikaci,
• na silniční vegetaci, pokud to není povoleno místní úpravou provozu na pozemní
komunikaci.

Foto: Miloš Šálek

INFORMACE MĚSTSKÉ
POLICIE TRUTNOV
Žádáme občany – řidiče, aby byli ohleduplní při parkování vozidel ve všech částech
města Trutnova. Řidiči svým odstaveným
vozidlem brání průjezdu ostatních vozidel, v mnoha případech i MHD, nebo dokonce výjezdu z parkovacího místa nebo
garáže. V ulici Národní dokonce někteří
řidiči parkují tak, že lidé nemohou vyjít ani
z domu nebo je úplně znemožněn průchod
po chodníku. Maminky s kočárky potom
musí vstupovat do vozovky při obcházení
vozidel. Největším nešvarem je v Trutnově parkování v křižovatkách. Vše je pouze
o ohleduplnosti řidičů. Správným parkováním se řidiči mohou vyhnout uložení blokové pokuty až do výše 2 000 Kč.
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O odstranění vozidla, které neoprávněně
stojí na vyhrazeném parkovišti, rozhodne
policista nebo strážník obecní policie; vozidlo bude odstraněno na náklady jeho
provozovatele.
Mgr. Radek Svoboda
ředitel MP

Město Trutnov plánuje
zefektivnění sociálních
služeb
Město Trutnov reaguje na podněty veřejnosti
a plánuje rozšířit poskytované služby a zefektivnit činnost stacionáře a mateřské školy.
Kromě nového denního centra pro seniory se
rozšíří okruh klientů stacionáře.
Rada města Trutnova souhlasila se záměrem
systémových změn ve vybraných příspěvkových
organizacích města – stacionáři a mateřské
škole. Z tzv. „dětského stacionáře“ na Kryblici by vzniklo nové pracoviště Mateřské školy Trutnov - Kryblická, kam by bylo současně
přesunuto dosavadní pracoviště MŠ Náchodská. „Zde by byly celkem tři třídy, dvě klasické
a jedna určená pro děti se zdravotním postižením,“ upřesňuje vedoucí odboru sociálních
věcí Dušan Rejl a zdůrazňuje, že poskytované
služby „dětského stacionáře“ by měly zůstat
zachovány, tím pádem by tam i nadále působil
fyzioterapeut a děti by měly možnost dietního
stravování.
Uvolněné prostory po pracovišti MŠ Náchodská pak poslouží k rozšíření služeb Stacionáře
pro tělesně postižené a zdravotně oslabené
Trutnov („stacionáře pro dospělé“). Například
zde nově vznikne denní centrum pro seniory.
„Zájem o tuto službu veřejnost projevuje už
dlouho, proto jsme ji vyslyšeli a díky těmto novým organizačním změnám může centrum pro
seniory vzniknout,“ říká Ivan Adamec, starosta
Trutnova. Dále se klientela stacionáře rozšíří
o klienty s těžkým mentálním postižením.
Město Trutnov si od plánovaných změn slibuje
nejen rozšíření nabídky poskytovaných sociálních služeb, ale také větší efektivitu po ekonomické stránce. Nové organizační uspořádání
bude znamenat úsporu finančních prostředků
vynakládaných z rozpočtu města a umožní čerpání většího objemu financí na provoz zařízení ze státního rozpočtu (resp. rozpočtu kraje).
Konečné rozhodnutí bude po rozpracování záměru předloženo ke schválení na dubnovém
jednání Zastupitelstva města Trutnova.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

MOST K ŽIVOTU o.p.s.

Vzdělávací centrum - Trutnov, Šikmá ul. 300

V březnu 2016 vás zveme na tyto semináře:

Jak vyjednávat v prostředí
sociálních služeb?
akreditace MPSV
Termín: 16. 3. 2016, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba

Sebekoučink a koučink pro
ošetřovatele, pečující
Termín: 23. 3. 2016, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba
Rezervace a informace:
Mgr. Andrea Zvolánková, tel. 775 303 116
nebo 499 841 998
most.zvolankova@seznam.cz,
www.mostkzivotu.cz

Mateřské centrum KAROlínka
BŘEZEN 2016
PONDĚLÍ
8:00 – 12:00 Školka nanečisto – příprava dětí
na „školkový režim“ pro přihlášené děti. Společný
tematický program v menším kolektivu dětí.
10:00 – 11:30 Walinka – otevřený kroužek pro
rodiče se zájmem o waldorfskou pedagogiku
a jejich děti. Koná se každé první pondělí v měsíci
od 10 hod. Bližší informace u Petry Němečkové,
tel. 775 023 621.
15:00 – 17:00 Maternité – kurzy pro těhotné
a ženy po porodu, laktační poradenství.
ÚTERÝ
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka –
volný prostor pro vzájemné sdílení nastávajících
a novopečených maminek. Cvičení maminek
s dětmi do 1 roku. Nácvik správného držení
miminek ad.
10:00 – 10:45 Broučci – cvičení pro maminky
s ležícími a lezoucími dětmi (od 4 měsíců).
Lektorka Nicole Lisá.
15:30 – 16:30 Bobři – kroužek pro děti.
Všeobecná pohybová příprava pro děti od 3 do 6
let. Lektorka Monika Bobrová.
STŘEDA
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
9:00 – 9:45 Svišti – cvičení pro maminky
s chodícími dětmi. Lektorka Nicole Lisá.
10:00 – 10:45 Opičky – cvičení pro maminky
s dětmi od 2 let. Lektorka Nicole Lisá.
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice – flétna
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek pro děti od 4
do 7 let
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi,
kreativní dopoledne
10:00 Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi –
lektorka Šárka Linková.
16:00 – 16:45 Jóga pro děti – lektorka Natálie
Ondrášková.
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívání s Drážou a Blankou –
společné muzicírování, poznávání základních
dětských a lidových písní, tanečky, první zkušenost
s hudebním nástrojem.
Připravujeme:
Kurz pečení domácího kváskového chleba.
Čtvrtek 3. 3. od 16 hod.

JARNÍ BAZAR v termínu od 11. do 15. dubna 2016
Pondělí
11. 4. prodej 9 – 17 hod.
Úterý
12. 4. prodej 9 – 17 hod.
Středa
13. 4. prodej 9 – 17 hod.
Pátek
15. 4.	výdej neprodaných věcí
9 – 17 hod.
Přijímáme dětské (vel. 56 – 176) a těhotenské
oblečení. Nepřijímáme kočárky a hračky. Výdej
archů na domácí zapisování v pondělí, středu
a pátek od 8 do 16 hod. nebo po telefonické domluvě. Více informací na webu MC KAROlínka.
Letní příměstské tábory
KUDY Z NUDY v termínu 11. – 15. 7. 2016. Týden plný tvoření, her, experimentů a objevování
přírodních krás pro šikovné ruce a bystré hlavy.
Hrajeme si naplno. Pro děti ve věku 5 – 8 let
od 8 do 16 hod. Cena 1 400 Kč. V ceně dopolední
a odpolední svačina, oběd a pitný režim. Vedoucí Petra Richtrová a tým.
CESTOU NECESTOU v termínu 25. – 29. 7. 2016.
Přírodovědně pohybový příměstský tábor pro
zdatné děti ve věku 6 – 10 let. Týden výletování,
her a sportovních aktivit od 8 do 16 hod. Cena
1 400 Kč. V ceně dopolední a odpolední svačina,
oběd a pitný režim. Vedoucí Petra Richtrová a tým.
EXPEDICE v termínu 22. – 26. 8. 2016. V přátelské a tvůrčí atmosféře si děti odnesou nové
zkušenosti, dovednosti, příhody a zážitky. Během příměstského tábora se budeme soustředit
na prožitek ze hry a vyzkoušíme, kam až sahají
naše společné síly. Pro děti ve věku 6 – 10 let. Od
8 do 16 hod. Cena 1 400 Kč. V ceně dopolední
a odpolední svačina, oběd a pitný režim. Vedoucí Robert Kopka a Petra Richtrová.
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 let
zaměřená na trénování sluchu a rytmu. Procvičíme techniku rukou na klavírní (klávesové) klaviatuře a naučíme se skladby, které nás baví. Lektor Lukáš Chudoba. Více na www.lukaschudoba.
cz, sphinks@tiscali.cz, tel.: 602 702 360.
Šití panenek z ovčí vlny
Kurz probíhá v sobotu, jednou za měsíc. Lektorka Lucie Pavlíček Migdalová. Více informací a závazné přihlášky v MC.
Přijímáme další zájemce na dětskou jógu, každý
čtvrtek od 16 do 16:45.
Bližší informace o provozu na tel. 737 335 651
nebo na www.mckarolinka.cz, e-mail: info@
mckarolinka.cz
Za mateřské centrum KAROlínka
Bc. Šárka Linková

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Matriční události v lednu 2016
Narozené děti
V měsíci lednu se v trutnovské porodnici narodilo celkem 66 dětí, 38 chlapců a 28 dívek.
Z tohoto počtu je 18 občánků města Trutnova,
9 chlapců a 9 dívek.
Uzavřené sňatky
Během měsíce ledna byla před Městským úřadem Trutnov uzavřena 3 manželství.
Úmrtí
V lednu zemřelo ve správním obvodu matričního úřadu Trutnov celkem 48 občanů, z toho
bylo 23 mužů a 25 žen. Po jednom úmrtí bylo
v obci Pilníkov a Jívka. Z celkového počtu
zemřelých bylo 21 občanů města Trutnova,
9 mužů a 12 žen.
Jubilea a vítání občánků
U příležitosti životního jubilea navštívily členky komise pro občanské záležitosti celkem 33
našich spoluobčanů s gratulací, kytičkou a malým dárkem. Z toho bylo 5 jubilantů v Domově
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pro seniory v Trutnov, středisko Rudolfa Frimla, a 1 jubilantka ve středisku Dělnická. Dále se
v lednu uskutečnila jedna diamantová svatba
(60 let společného života).
Touto cestou ještě jednou všem jubilantům
blahopřejeme.
Jana Fizérová
matrikářka

ROZPTYL - VSYP

Termíny rozptylů a vsypů v roce 2016 jsou:
28. května 2016
25. června 2016
3. září 2016
8. října 2016
Bližší informace poskytne správa hřbitova.
Telefon: 499 819 060, 603 332 210,
732 109 365. V době rozptylů budou taktéž
úřední hodiny.
Správa hřbitova Trutnov

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního stylu na setkání u tématu: STREČINK NA ŽIDLI,
TEST – stav mysli (EQ). 7. 3. 2016 v 17.30 hod.,
budova CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), lektor Líba Jobová. Ochutnávka –
různé úpravy luštěnin. Možnost masáže šíje
už v 16.30 hod.
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
Přehled témat na r. 2016
4. 4. Jak nás ovlivňují barvy a co o nás vypovídají? Ochutnávka
2. 5. Cvičení na židli – posilování. Ochutnávka:
Brambory v naší kuchyni
Červen, červenec, srpen – prázdniny
5. 9. Cvičení na židli 2 – opakujeme pro zapamatování. Ochutnávka: Obilniny pro vydatné
snídaně
3. 10. Bezlepkové potraviny a ukázky vaření.
Ochutnávka: Co jsme uvařili
7. 11. Aerobik na židli – cvičení pro každého.
Ochutnávka: Šetrné úpravy zeleniny
5. 12. Příprava zdravého vánočního menu –
vaření. Ochutnávka: Co jsme si uvařili, to si
sníme

TROPIK TRHY TRUTNOV
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, exotického ptactva, květin, krmiv, pomůcek a potřeb, literatury. 26. 3. 2016 od 9 do 12 hodin
v Národním domě v Trutnově. Informace:
www.tropik-trhy.cz .
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky

Pozvánka Mykologického
kroužku Trutnov
V pátek 18. 3. 2016 se bude v malém sále
Městského úřadu Trutnov konat přednáška mykoložky Bc. Terezy Tejklové z Muzea
východních Čech v Hradci Králové na téma
„Jedlé houby a jim podobné jedovaté“. Přednáška je určena nejen pro členy kroužku, ale
i zdarma pro veřejnost.
http://www.mktrutnov.estranky.cz/
Za Mykologický kroužek Trutnov
Jitka Zelená

POHOTOVOST - STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
5. 3. a 6. 3. - MDDr. Ondřej Krčmář, Říční 102,
Trutnov, tel.: 972 351 522
12. 3. a 13. 3. - MUDr. Břetislav Hofman, Úpské
nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 817 335
19. 3. a 20. 3. - MUDr. Zdeňka Kudlejová, Úpské
nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 826 532
25. 3. - denTu s.r.o., Horská 634, Trutnov, tel.:
608 191 099
26. 3. a 27. 3. - MUDr. Irena Millerová, nám. K.
Čapka 147, Malé Svatoňovice, tel.: 499 886 384
28. 3. - MUDr. Margita Novotná, Bystřická 326,
Mladé Buky, tel.: 499 873 116
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých
případech akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci Králové - areál nemocnice,
tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci - zubní - Hradec
Králové, tel.: 495 755 223.

ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ
V současné době
město Trutnov nabízí
pronájem těchto bytů
Na základě usnesení Rady města Trutnova ze
dne 22. 2. 2016 zveřejňujeme záměr města
pronajmout byty:

Trutnov
Bulharská čp. 65

objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2 (kuchyň
15,30 m2, 1. pokoj 29,72 m2, 2. pokoj 22,09 m2,
koupelna 4,73 m2, WC 0,89 m2 a sklep 10,00
m2), standardní byt, č. bytu 3, 2. podlaží. Topení etážové plynové.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový kotel + ohřev vody a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40
Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, komín 40
Kč/průduch, domovní služby 20 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 4 888 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
8. 3. 2016 v 8.00 hod. přímo na místě.

Trutnov
Krakonošovo nám. čp. 23

objekt na st. p. 27 v kat. úz. Trutnov,
městská část Vnitřní Město
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+3 (kuchyň
11,81 m2, 1. pokoj 13,70 m2, 2. pokoj 18,95
m2, 3. pokoj 16,01 m2, sprchový kout 0,98
m2, WC 1,16 m2, předsíň 10,39 m2, schodiště
4,11 m2, 6,28 m2 a 9,89 m2, sklep 20,25 m2 a zkosená půda 77,76 m2), standardní byt, č. bytu 7,
1. podlaží. Topení dálkové. V bytě je vodoměr
a měřidlo tepla.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40
Kč/osoba, úklid 80 Kč/byt, domovní odpad 40
Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/
osoba, ohřev TV 100 Kč/osoba, teplo 800 Kč/
byt, domovní služby 20 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 7 863 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
8. 3. 2016 v 8.15 hod. přímo na místě.

Trutnov
Krakonošovo nám. čp 16

objekt na st. p. 18 v kat. úz. Trutnov,
městská část Vnitřní Město
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+1 (kuchyň
12,15 m2, pokoj 24,88 m2, koupelna + WC 4,87
m2, předsíň 13,76 m2, komora 2,00 m2 a půda
29,90 m2), standardní byt, č. bytu 3, 2. podlaží.
Topení dálkové. V bytě je sporák, kuchyňská
linka, bojler a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40
Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, teplo 800
Kč/byt, domovní služby 20 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 4 807 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
8. 3. 2016 v 8.30 hod. přímo na místě.
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Trutnov
Palackého čp. 80

objekt na st. p. 171 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2 (kuchyň
12,93 m2, 1. pokoj 23,00 m2, 2. pokoj 31,16
m2, koupelna + WC 9,07 m2, předsíň 5,54 m2,
komora 2,26 m2 + 4,03 m2), standardní byt,
č. bytu 2, 2. podlaží. Topení etážové plynové.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový kotel + ohřev vody a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40
Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, komín 40
Kč/průduch, domovní služby 20 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 5 135 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
8. 3. 2016 v 8.45 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 11. 3. 2016
do 12.00 hod.
Veřejné otvírání obálek 14. 3. 2016 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Tiskopisy na pronájem těchto bytů jsou
k dispozici na internetových stránkách, v inforecepci a na odboru majetku města MěÚ
Trutnov.
Bližší informace obdržíte na odboru majetku
města MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.
Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

Osobní doklady
v roce 2016
Dovolujeme si informovat širokou veřejnost
o několika změnách, které se týkají oblasti
osobních dokladů. Na konci roku 2015 byly
uskutečněny na Městském úřadě Trutnov stavební úpravy, díky nimž došlo ke změně organizace obsluhy občanů na oddělení osobních
dokladů a evidence obyvatel. Po stavebních
úpravách byla navýšena kapacita odbavovacích kabinek a nově byl instalován vyvolávací
systém. Občané, kteří přijdou na MěÚ Trutnov požádat o občanský průkaz nebo cestovní doklad, případně požádají o změnu údaje
o místu trvalého pobytu, budou odbaveni
tímto nově instalovaným vyvolávacím systémem. Sytém nabídne rychlé, bezproblémové
odbavování klientů a zajistí snadnou orientaci klientů u jednotlivých přepážek.
Klientům je nově nabídnuta možnost objednání se k vyřízení své záležitosti, a to dvěma
způsoby. Prvním způsobem je propojení vyvolávacího systému a internetu. Jde o rezervační systém, kdy klienti mají možnost se přímo
na webových stránkách www.trutnov.cz ob-

jednat do vyvolávacího systému a tím si rezervovat vlastní návštěvu v konkrétní datum
a čas. Klient pak přichází v termínu, na který
se objednal, je vyvolán s prioritou a vyhne
se dlouhé čekací době. Druhý způsob nabízí
modul SMS, který klientům umožňuje objednat se a rezervovat si svůj termín pomocí SMS
zpráv. Při objednání pomocí SMS určitého
tvaru dojde zpět potvrzovací zpráva s informacemi o zvoleném termínu. Více informací
k SMS modulu naleznete na stránkách www.
trutnov.cz.
Pokud v roce 2016 plánujete dovolenou v zahraničí a nemáte platný cestovní pas, požádejte nyní o vydání nového cestovního pasu
s biometrickými údaji a se strojově čitelnou
zónou. Nenechávejte podání žádosti až
do doby před hlavní turistickou sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech,
které vznikají především v období květen až
srpen. K podání žádosti o vydání nového cestovního pasu předkládáte platný občanský
průkaz a správní poplatek v dané výši (děti
do věku 15 let 100 Kč, osoby starší 15 let 600
Kč). K podání žádosti nepotřebujete předložit fotografii ani předem vyplněnou žádost.
Upozorňujeme však, že vaší zákonnou povinností je vrácení neplatného cestovního pasu.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte
si dobu jeho platnosti. Hodláte-li cestovat
mimo Evropskou unii, zjistěte si na stránkách
Ministerstva zahraničních věcí České republiky (www.mzv.cz), jakou minimální dobu
platnosti cestovního pasu daný stát vyžaduje.
Některé státy vyžadují např. dobu platnosti
cestovního pasu minimálně 6 měsíců po plánovaném výjezdu z dané země.
Od 1. 1. 2016 již nelze vydávat cestovní pas
bez strojově čitelných údajů (zelená knížka),
který byl vydáván prakticky na počkání. Nově
lze vydat ve zkrácené lhůtě pouze cestovní
pas s biometrickými údaji a se strojově čitelnou zónou. Tento doklad je vyroben ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů (nikoliv na počkání). Správní poplatek je vybírán v dané výši
(děti do věku 15 let 2 000 Kč, osoby starší 15
let 4 000 Kč).
Novinkou je i skutečnost, že o cestovní pas lze
požádat u kteréhokoliv obecního úřadu obce
s rozšířenou působností.
Stále zůstává v platnosti, že občanský průkaz umožňuje českým občanům (včetně dětí
do 15 let) cestovat pouze do jiných států EU/
Schengenu a do některých balkánských států.
I zde si před vycestováním proveďte kontrolu
platnosti občanského průkazu. Pokud s vámi
cestují vaše děti, musejí i ony mít vlastní cestovní doklad. V případě vydání občanského
průkazu dětem do 15 let se vybírá správní poplatek ve výši 50 Kč.
Jakékoliv případné dotazy týkající se vydávání
cestovních dokladů či z oblasti evidence obyvatel vám rádi zodpovědí pracovníci oddělení
osobních dokladů a evidence obyvatel MěÚ
Trutnov – osobně (č. dv. 183) nebo telefonicky (499 803 220, 499 803 115, 499 803 326,
499 803 224).
Mgr. Jiří Henych
vedoucí oddělení osobních dokladů
a evidence obyvatel

... a opět nový rekord

ZPRÁVY Z MĚSTA
Živá historie očima studentů
trutnovského gymnázia
Ve dnech 6. – 8. 11. 2015 se studenti Gymnázia Trutnov – Barbora Langerová ze třídy
7. Y a Matyáš Dvorský ze třídy 8. X – zúčastnili
workshopu „Jak vést rozhovor s pamětníky“.
Tento workshop organizovala Společnost
česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše ve spolupráci s Lucií Kavanovou, redaktorkou týdeníku Respekt. Studentům byla
poté nabídnuta účast v soutěži o nejlepší sestavení vlastního rozhovoru, měli za úkol vést
a zpracovat rozhovor s pamětníkem, podmínkou však byla souvislost s německou tematikou. Oba studenti zaslali své práce do institutu Landesversammlung.
Matyáš Dvorský obsadil 1. místo a Barbora
Langerová 2. místo. Studentům blahopřejeme k úspěchu a děkujeme za vzornou reprezentaci školy.

Školské zařízení pro DVPP
Královéhradeckého kraje
pracoviště Trutnov
Nabídka akcí
BŘEZEN

Den učitelů
21. 3. 2016, 16:00 - 19:00 hod., UFFO, Společenské centrum Trutnovska pro kulturu a volný čas
Určeno pedagogům škol a školských zařízení zřizovaných Královéhradeckým krajem při
příležitosti oslav Dne učitelů s vystoupením
vokálního souboru Gentlemen Singers, herečky Zdeňky Žádníkové a klavíristy Lukáše
Čermáka. Program se uskuteční za finanční
podpory Královéhradeckého kraje.
Přihlášky do 29. 2. 2016 - stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096.

Tradiční zdobení kraslic. Voskový
reliéf, hanácká slámová technika
2. 3. 2016, 12:30 - 17:00 hod., OA Trutnov,
Malé náměstí 158
Poplatek: 600,- Kč. S sebou přineste přezůvky.
Více informací o pomůckách - stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Školní administrativa BAKALÁŘI pro mírně pokročilé
10. 3. 2016, 10:00 - 14:30 hod., OA Trutnov,
Malé náměstí 158
Poplatek: 600,- Kč. S sebou přineste přezůvky.
Přihlášky do 3. 3. 2016 - stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096.

O své práci oba napsali:
„Obsahem mé práce byl rozhovor s mým dědečkem, který zažil období Sudet. Vyprávěl
mi o změnách ve vztazích Čechů a Němců
na Trutnovsku. Tento rozhovor jsem nejprve
připravila, následně nahrála na mobilní telefon a poté ho přepsala do počítače a odeslala.
Rozhovor mi poskytl řadu cenných informací, které bych se jinak nemohla dozvědět. Je
důležité podobné informace získávat, dokud
máme možnost hovořit s přímými pamětníky
událostí.“
B. Langerová
„Po vyčerpávajícím víkendovém projektu nám
byla nabídnuta možnost zúčastnit se soutěže
v sestavení vlastního rozhovoru, který se měl
alespoň trochu týkat Sudet nebo odsunu. Já
jsem zcela náhodou asi čtrnáct dní před tímto
projektem získal kontakt na žijícího potomka německých majitelů Luční boudy, kterého
jsem také pro soutěž využil. Přes Skype jsem
vedl rozhovory s panem Herbertem Gallem
(rok narození 1938), který se narodil a také
do svých sedmi let žil zde ve Svobodě nad
Úpou. Město musel ale po válce s celou svou
rodinou a všemi ostatními Němci opustit.
Překvapilo mě, jak klidně dokázal o celé své
minulosti hovořit. Pan Gall se k nám do Krkonoš stále po letech vrací a aktivně se zapojuje
do projektů týkajících se německých menšin.“
M. Dvorský
PK NJ
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V prvních lednových dnech roku 2016 proběhla jako každoročně Tříkrálová sbírka
pořádaná Oblastní charitou Trutnov. Díky
obětavým koledníkům a ochotným dárcům
předčil letošní výtěžek i loňskou rekordní částku a činí celkem 188 036,- Kč. Přímo
ve městě Trutnov bylo do pokladniček vybráno 111 134,- Kč. Tříkrálových skupinek jste
mohli na Trutnovsku potkat celkem 45. Dalších 7 pokladniček bylo umístěno na základních a středních školách. Výtěžek Tříkrálové
sbírky 2016 bude použit na národní i zahraniční humanitární pomoc. Více než polovina
výtěžku zůstane Oblastní charitě Trutnov.
První část bude použita na nákup nového
devítimístného automobilu. Automobil bude
sloužit k přepravě dětí s hendikepem do základních škol speciálních a dále pro výlety
- respitní pobyty dětí z pěstounských rodin.
Druhá část výtěžku bude použita na podporu Centra dobrovolníků na realizaci dvou
dobrovolnických projektů. Projekt Michaela
pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým
a seniorům. Projekt Štěpán pomáhá dětem,
mládeži a rodinám v jejich volném čase.

Do únorové uzávěrky Radničních listů jsme
uskutečnili další 2 zasedání a v nich proběhly tyto besedy: s Romanem Rejlem, ředitelem
Okresního archivu Trutnov, Radkem Hojným,
vedoucím odboru majetku města MěÚ Trutnov, Michaelou Dědkovou, tiskovou mluvčí
MěÚ Trutnov, Romanem Kynclem, zástupcem
ředitele Městské policie Trutnov, Josefem
Kholem, ředitelem Střediska volného času
Trutnov, a Lumírem Labíkem, ředitelem Technických služeb Trutnov. Podrobnostmi se zde
nemůžeme zabývat, zabraly by mnoho místa,
a kromě toho, kdo z občanů má zájem, může
se těchto besed zúčastnit. Zvlášť zajímavé
byly besedy o nové výstavbě Střediska volného času a samozřejmě o činnosti Městské
policie Trutnov. Doufáme, že o příští naše zasedání projeví zájem více našich spoluobčanů.
Jejich termíny jsou ve středu 9. března 2016
a ve čtvrtek 24. března 2016. Vždy v malém
sále Městského úřadu Trutnov od 15 hodin.
Přijďte, rozhodně nebudete zklamáni.

V průběhu Tříkrálového koncertu v trutnovském kostele Narození Panny Marie, jehož
realizace se již potřetí chopil a svým vystoupením podpořil smíšený pěvecký sbor Chorea Corcontica a jako host vystoupil pěvecký
sbor Colours of GTU, bylo do pokladniček
přispěno rekordních 12 676,- Kč. Touto cestou bychom chtěli poděkovat všem dárcům
za jejich příspěvek do tříkrálových pokladniček. Vám všem, kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili do letošní Tříkrálové sbírky,
patří náš upřímný dík a uznání. Zvláštní poděkování tak patří pěveckému sboru Chorea Corcontica, pěveckému sboru Colours
of GTU a rovněž všem obětavým koledníkům a vedoucím skupinek: skupince Adélky Bischofové a Radky Kubečkové, rodině
Matyskových, Špeldových, Bubeníčkových
z Pilníkova, paní Aleně Mánkové z Chotěvic, paní Haně Šulcové, paní 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 Komenského, ZŠ V Domcích, ZŠ Svoboda
nad Úpou, ZŠ a MŠ Žacléř, ZŠ Mladé Buky,
ZŠ Horní Maršov, ZŠ Radvanice, Gymnázium
Trutnov a také studentům Střední zdravotnické školy – vedoucím skupinek Markétě
Hrachové a Zdeňkovi Tlachačovi. Paní Martině Staňkové za vedení skupinky ve Zlaté
Olešnici a paní Kristýně Pačutové za realizaci sbírky v Dolní Olešnici. Děkujeme, že nám
pomáháte pomáhat.

Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky Martina Vágner Dostálová

Pohádka nás naučí ...
Foto: Karel Urban

v Tříkrálové sbírce
na Trutnovsku

16. 3. 2016, 8:00 - 13:00 hod., OA Trutnov,
Malé náměstí 158
Poplatek: 650,- Kč. S sebou přineste přezůvky.
Přihlášky do 9. 3. 2016 - stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096.
Seminář je vhodný i pro zájemce, kteří angličtinu neučí.
Ing. Stanislava Stierandová

Okénko Klubu seniorů

ŘEMESLO NENÍ OSTUDA

TRUTÍNEK

Na tom se „u kulatého stolu“ shodli všichni přítomní, kteří se sešli 27. 1. 2016 na SOŠ
a SOU Volanovská Trutnov. Setkání se kromě
vedení SOŠ a SOU Volanovská Trutnov zúčastnilo 12 výchovných poradců ze základních škol trutnovského regionu a hosté:
- r adní Královéhradeckého kraje pro oblast
školství Mgr. Táňa Šormová,
- ř editel kontaktního pracoviště Úřadu práce
v Trutnově Mgr. Václav Staněk,
- ř editelka jednatelství Trutnov Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje
Ing. Jolana Vašáková.
Přítomni byli zástupci zaměstnavatelů:
- ř editel Hotelu Horizont Ing. Karel Rada,
- ř editelka Strojtex a. s. Dvůr Králové nad
Labem Mgr. Šárka Kolbová,
-a
 sistent jednatele firmy Kasper kovo s. r. o.
Trutnov Ing. Pavel Waněk,
- jednatel firmy Infrastav Trutnov Robert
Franěk.

RODINNÉ CENTRUM, Z.S.

Důvodem setkání bylo pojmenovat problémy současné doby – nedostatek řemeslníků
použitelných v praxi ve všech oborech, dále
pak požadavky zaměstnavatelů na absolventy středních škol, jak učebních oborů, tak
i studijních oborů, v neposlední řadě i problematika přechodu žáků ze základní školy
na střední školu.
Všichni zúčastnění se shodli na tom, že
v současné době je na trhu práce čím dál
větší nedostatek kvalifikovaných řemeslníků,
v našem regionu hlavně v oblasti služeb –
obory Kuchař, Číšník, Pekař, Instalatér, Tesař,
Truhlář, Řidič a všechny obory s technickým
zaměřením. Na závěr se přítomní shodli, že
příprava žáků v rámci praxí musí probíhat
v maximální míře v reálných podmínkách firem.
Mgr. Ing. Jitka Daňková
zástupce ředitele

Nejlepší chléb pečeme u nás v Trutnově!
Ve čtvrtek 4. února 2016 se žáci SOŠ a SOU
Trutnov, Volanovská, zúčastnili soutěže
„Cukrářské slavnosti 2016“ v Integrované
střední škole v Mladé Boleslavi v kategoriích
Pekař, Cukrář a Barman.
Mezi vystavenými exponáty byla velká konkurence.
Přesto žáci školy excelentně uspěli! A to nejenom vzhledem výrobku, ale i jeho chutí.
V kategorii Pekař získala 1. místo Nikola
Tlapáková s výrobkem „Chléb s růží“
a 2. místo Jaroslav Kostolány s výrobkem
„Chléb želva“.
Žáci soutěžící v kategorii Cukrář a Barman
obsadili vzhledem ke konkurenci skvělé bronzové pásmo.
Mgr. et Mgr. Jiří Zahradník
ředitel školy

Na území města Trutnova působí dva terénní pracovníci, kteří intenzivně spolupracují s klienty v jejich přirozeném prostředí, to
znamená nejčastěji v jejich domácnostech.
Sociální služby poskytuje Aufori, o.p.s., v rozsahu stanoveném Zákonem č. 108/2006 Sb.,
o sociálních službách. Konkrétně terénní pracovníci v Trutnově poskytují pomoc klientům
nejčastěji v oblastech bydlení a dluhové problematiky. Pracovník těmto klientům poskytuje základní sociální poradenství, asistenci a
podporu při komunikaci s exekutory, úřady a
institucemi, pomoc při vyjednávání a pomoc
při sepsání splátkových kalendářů, doprovody, motivuje klienta k aktivnímu přístupu.
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Naše pravidelné akce:
PONDĚLÍ
09:00 – 09:50 – CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI:
1 – 2 ROKY - RARÁŠCI (chodící děti)
10:00 – 11:00 – CVIČENÍ PRO RODIČE S DĚTMI:
2 – 3 ROKY - SKŘÍTCI
11:00 – 15:00 – PORADNA PMV A LAKTAČNÍ
PORADENSTVÍ (po tel. domluvě)
16:30 – 18:00 – JÓGA PRO DOSPĚLÉ
ÚTERÝ
10:00 – 11:30 – NĚŽNÁ NÁRUČ RODIČŮ
09:00 – 15:00 – PORADNA PMV A LAKTAČNÍ
PORADENSTVÍ (po tel. domluvě)
15:30 – 17:00 – ŠTĚSTÍ – PRAVIDELNÝ PROGRAM
PRO ŽENY - zaměřený na témata osobního rozvoje,
jako nízké sebevědomí, přepisování nevyhovujících
mozkových programů, efektivní komunikace,
sebeláska, zdravé sebevědomí našich dětí
STŘEDA
09:00 – 09:35 – CVIČENÍ:
4 – 10 MĚSÍCŮ - KLUBÍČKA (ležící miminka)
09:45 – 10:30 – CVIČENÍ:
10 – 18 MĚSÍCŮ - KULIHRÁŠCI (lezoucí miminka)
10:00 – 11:30 – LESOHRÁTKY - pravidelné setkávání
rodičů s dětmi od 1,5 roku do 3 let (vítány jsou i děti
starší) propojené pohybovými, výtvarnými a hudebními aktivitami
ČTVRTEK
09:00 – 11:00 – KURZY PŘEDPORODNÍ PŘÍPRAVY
PRO TĚHOTNÉ (po tel. domluvě)
13:00 – 16:00 – PORADNA PMV A LAKTAČNÍ
PORADENSTVÍ (po tel. domluvě)
PÁTEK
09:00 – 13:00 – PORADNA PMV A LAKTAČNÍ
PORADENSTVÍ (po tel. domluvě)
VOLNÁ HERNA:
PO – ČT - 8:00 – 17:00
PÁ - 8:00 – 14:00

Kontakty:
Tereza Felcmanová, terénní pracovnice
e-mail: felcmanova.aufori@gmail.com,
tel.: 774 138 499
Bc. Nikola Nováková, vedoucí služby
e-mail: novakova.aufori@gmail.com,
tel.: 773 194 391

PROGRAM NA BŘEZEN:
1. 3. 16:30 – JAK DOKONALE ZABÍT SEBEVĚDOMÍ
SVÉHO DÍTĚTE - Marcela Krejcarová, vstupné: 160 Kč,
pro pravidelné účastníky programu Štěstí 120Kč
2. 3. 10:45 – 11:30 – ZELENÉ POTRAVINY A JEJICH
PŘÍNOS PRO DĚTI, TĚHOTNÉ A KOJÍCÍ MAMINKY
- Bára Klenčíková, poradkyně a lektorka spol. GW,
vstupné: pobytné rodinného centra
4. 3. 15:00 – VÝTVARNÁ DÍLNA
8. 3. 17:00 – NECHUŤ K UČENÍ – Basic - vstupné:
zdarma
11. 3. 16:00 – KARNEVAL S VEČERNÍČKEM
12. 3. 10:00 – 15:00 – S TRUTÍNKEM V AREÁLU
MLADÉ BUKY - vstupné: zdarma
14. 3. – 18. 3. – BAZAR DĚTSKÉHO
A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI, HRAČEK
A POTŘEB
19. 3. 10:00 – 15:00 – S TRUTÍNKEM V AREÁLU
MLADÉ BUKY - vstupné: zdarma
22. 3. 16:00 – VELIKONOČNÍ HRÁTKY S TRUTÍNKEM
23. 3. 17:30 – POHÁDKA PRO DĚTI – divadlo - vstupné: 20 Kč/dítě
24. 3. 9:30 – PODPŮRNÁ SKUPINA (NEJEN)
KOJÍCÍCH MAMINEK - vstupné: zdarma
29. 3. 17:00 – PRVNÍ POMOC - Mgr. Libuše
Kotyková, vstupné: 50 Kč
Rezervace na všechny přednášky i většinu akcí
je nutná!

Více informací o projektu na www.aufori.cz

Podrobné informace o našich akcích se dozvíte na:
www.trutinek.cz nebo na telefonním čísle 777 035 856.

Foto: Miloslava Levková

„Terénní programy pro osoby ohrožené sociálním
vyloučením“ v Aufori pokračují až do roku 2019
Aufori, o.p.s., bude i nadále poskytovat
v Královéhradeckém kraji terénní programy pro osoby ohrožené sociálním vyloučením, jejichž cílem je pomáhat lidem v tíživé
situaci, kteří se chtějí aktivně podílet na její
změně. Tento program bude financován po
dobu 3,5 let díky individuálnímu projektu
Královéhradeckého kraje Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV.

ZŠ Mládežnická 536,
541 02 Trutnov,
za Kauflandem

Pracovníci také často spolupracují s dalšími
návaznými službami. Úspěšnost spolupráce
z velké částí závisí na vlastní aktivitě a iniciativě každého klienta, který se do projektu
zapojí.
Aufori se při svém vzniku zavázala poskytovat sociální služby odborně, eticky, transparentně a v souladu s aktuálními trendy v sociální práci. Tento závazek bude po celou dobu
nedílnou součástí a mottem celého realizačního týmu, který zajistí poskytování terénních
programů.
Tereza Felcmanová
terénní pracovnice

Nízkoprahové zařízení pro děti
a mládež Shelter RIAPS
Klub je pro mě druhý domov …
Nízkoprahové zařízení Shelter je místem, kam
mohou přijít děti a mládež od 6 do 26 let popovídat si o všem, co je zajímá nebo trápí (škola,
rodina, práce, peníze, kamarádi …), zahrát si hry
a pobýt v příjemném a bezpečném prostředí,
a to anonymně a zdarma.
„Klub je pro mě druhý domov. Celý rok tu byl
fajn a doufám, že to tak bude i nadále. Ale já
vím, že se na vás mohu spolehnout.“
Xyz, 13let
Tohle krásné, ručně malované přání jsme dostali
od našeho klienta na sklonku roku 2015. Krásná
satisfakce i „nakopnutí“ pro další práci, co myslíte? I v tomto roce chystáme spoustu možností
smysluplného trávení volného času a zajímavých
akcí pro osobnostně-sociální rozvoj dětí a mládeže. Mezi nimi jsou pravidelná sportovní, tvoři-

Škola nanečisto
Příchod do školy je zátěžové období pro prvňáka
i pro rodiče. Některé děti jsou předem zbytečně
stresované. Jdou do nového neznámého kolektivu, do cizího prostředí. Celá rodina tuší, že to
nebude lehké období. Obávají se, jak vše zvládnou. Lépe jsou na školu psychicky připravené
děti, které navštěvovaly přípravku. Jsou navyklé
na určitý systém a pořádek. Proto naše škola ZŠ
Komenského nabízí svým budoucím prvňáčkům
Školní přípravku.
Jedná se o zábavná odpoledne, vždy ve středu
od 15 do 16 hodin. Začínáme 16. března, další setkání jsou plánována na 13. dubna a 11. května
2016. Děti se seznámí s prostředím své budoucí
třídy, se spolužáky a třídní učitelkou. Děti rodiče pouze přivedou a poté si je zase vyzvednou.
Účast je dobrovolná, s sebou si můžete vzít pastelky.
Na Školní přípravku naváže červnová akce Škola
nanečisto, zaměřená zejména na rodiče, kterým
poskytneme důležité informace k zahájení školní docházky jejich dětí a pomůžeme jim vyplnit
např. přihlášku do družiny. Pro děti bude připraven program, při kterém si hravou formou vyzkouší, jaké to je být školákem.
Tereza Bradnová

vá a preventivní odpoledne, kdy budeme například jezdit na koloběžkách, hrát různé míčové
hry, tančit, divadelničit a výtvarničit a také si povídat a diskutovat o ožehavých, důležitých a zajímavých tématech. Máme v plánu i preventivní
měsíce zaměřené na předcházení rasismu a xenofobii. Učíme se spolu žít a zkusíme si co dělat
a nedělat - tedy jak to udělat, abychom se cítili
dobře, v programu Hledání štěstí. Kromě zmíněného se těšíme také na besedy, filmy, setkání se
zajímavými osobnostmi a mnoho dalšího.
Pro ty, kteří nechtějí nebo nemohou do klubu
přijít, nabízíme možnost on-line poradenství
na FB profilu Shelter Riaps, kde jsme každou
středu od 15:00 do 16:30 a čtvrtek od 14:30
do 16:00.
A kde nás najdete? V budově RIAPSu na adrese Procházkova 818 nebo na webu www.riaps.
cz/shelter a na FB www.facebook.com/nzdm.
shelter.

Dětský tábor
Křižáček
Český červený kříž Trutnov pořádá letní dětský
tábor Křižáček, který se uskuteční od soboty
6. 8. 2016 do pátku 19. 8. 2016 v rekreačním areálu Chata Nebákov v Českém ráji. Tábor je určen
především pro děti ve věku od 6 do 16 let. Cena
za jednoho účastníka je 3 990,- Kč. Cena zahrnuje ubytování ve 4lůžkových chatkách (13 nocí),
pravidelnou stravu 5x denně v jídelně areálu, celodenní pitný režim, zdravotní dohled po celou
dobu konání tábora, dopravu z Trutnova do místa konání tábora a zpět. Letošní téma celotáborové hry je Cesta kolem světa.
Informace a přihlášky je možné získat v kanceláři Oblastního spolku ČČK Trutnov na adrese Horská 5, 541 01 Trutnov, na e-mailu: ccktu@tiscali.
cz, tel. 499 810 810, 775 760 630, 775 220 000
nebo na www.krizacek.cz .

Krkonoše
očima dětí
Tento školní rok se podařilo ZŠ speciální
a praktické škole Diakonie ČCE Vrchlabí,
odloučenému pracovišti v Trutnově, navázat spolupráci s KRNAPem, který pro školy
pořádá velmi zajímavé aktivity v rámci environmentální výchovy. Tentokráte se naši
žáci zapojili do výtvarné soutěže „Krkonoše očima dětí“, popustili uzdu své fantazii,
a jak se jim vše podařilo, můžete zhlédnout na školních webových stránkách či
facebooku. Jak celá soutěž dopadne? Není
přece důležité vyhrát, ale zúčastnit se! Vše
ukáže až čas.
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

Březen
DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM
11. – 12. 3. 2016
JUNIORFILM A ZLATÉ SLUNCE – SOUTĚŽ
AMATÉRSKÝCH FILMAŘŮ
www.ddmdvurkralove.cz
13., 15., 20., 22. 3. 2016
DNY R. A. DVORSKÉHO
13. 3. - zahájení – Didie Tyger’s Band,
HarmCore Jazz Band
15. 3. - NOVECENTO divadlo
20. 3. - Eddie Martin Trio
22. 3. - George Gershwin
www.hankuv-dum.cz
HRADEC KRÁLOVÉ
11. – 12. 3. 2016
INFOTOUR A CYKLOTURISTIKA, VELETRH
CESTOVNÍHO RUCHU
Kongresové centrum Aldis
www.infotourhk.cz
26. 3. 2016
150. VÝROČÍ BITVY U HRADCE KRÁLOVÉ Zahájení sezóny na Chlumu
Muzeum války 1866 na Chlumu
www.koniggratz150.eu
JAROMĚŘ
18. 3. 2016 - VEČER PRO DOBROU VĚC
Výtěžek bude opět věnován na dobrou věc.
Pořadatelem je David Novotný.
www.divadlojaromer.cz
Více naleznete v kalendáriu na
www.vennamesta.cz

AKCE SVAZU TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH
Dne 9. 2. 2016 uspořádala naše místní organizace STP přednášku MUDr. Silvie Šidákové
na téma „Pohybové problémy a jejich prevence“. Přednáška proběhla v malém sále městského úřadu a kromě členů STP se mohli zúčastnit
i ostatní zájemci. A že zájem byl, potvrdilo přes
50 zúčastněných. Předsedkyně naší organizace
přivítala paní doktorku a seznámila přítomné
s programem přednášky. Pak se slova ujala paní
doktorka. Přednášela hlavně o problémech pohybového aparátu u nás, starších lidí. Co je to
artróza, artritida, osteoporóza a další možná
onemocnění. Dále mluvila o rehabilitaci, jak je
důležité cvičení, zdravý pohyb, ale i pozitivní
myšlení. Dotkla se i užívání různých doplňků
stravy a jejich účinků. Přednáška byla velmi zajímavá a poutavá a paní doktorka vyčerpávajícím způsobem objasnila přítomným problematiku a důležitost rehabilitace. Na závěr zbyl čas
i na dotazy. Diskutující se ptali hlavně na své
potíže a paní doktorka všem odpovídala a doporučovala řešení.
Předsedkyně MO STP paní doktorce poděkovala za vynikající přednášku, za její čas, který
nám i přes svoji velkou vytíženost věnovala.
Po hodině jsme se s uspokojivými pocity rozešli
s příslibem případné další naší spolupráce. Ještě jednou paní doktorce děkujeme.
Výbor STP Trutnov

Lyžování to je prima, nechytí
nás ani rýma, s instruktory
z K + K lyžovat se snadno dá
Děti ze tříd KYTIČEK A MOTÝLKŮ z MŠ
SRDÍČKO, Horská 282, Trutnov 2, se v druhém únorovém týdnu vydaly do Janských
Lázní, aby se seznámily se základy lyžování. Za pět dní intenzivní péče obětavých
instruktorů se děti naučily základům sjezdového lyžování, jízdě na vleku a bezpečnému chování na sjezdovce. Bylo radost
pozorovat každodenní pokroky a odhodlání malých sportovců naučit se něco nového. Za velkého fandění rodičů, pedagogů
a instruktorů vyvrcholil lyžařský kurz závěrečnými závody ve slalomu a vyhlášením
nejlepších lyžařů. Děkujeme instruktorům
lyžařské školy K + K za perfektní organizaci
i přístup k malým svěřencům, rodičům dětí
za podporu a sponzorské dary.
-dk-

LETNÍ TANEČNÍ KEMP 2016
REBELS TEAM TRUTNOV

ReBels team Trutnov již patnáctým rokem
pořádá letní taneční kemp v Bílé Třemešné od 19. do 27. 8. 2016 pro děti ve věku
4 – 20 let. Po celé soustředění budou přítomni lektoři z Prahy, Hradce Králové aj.
Děti si vyzkouší různé taneční styly – Hip
Hop, Street dance, Zumba, Aerobic, Rokenrol - dívčí formace atd. Doprovodným
programem jsou různé soutěže, např. Miss
ReBelka, Miss účes, stezka odvahy, míčové
hry, a také výlety – projížďka na koních,
návštěva ZOO, dvorské koupaliště, Zvičina.
Strava zajištěna 5x denně ve školní jídelně
+ pitný režim. Cena kempu činí 3 900 Kč.

Linka pomoci obětem kriminality
a domácího násilí má číslo 116 006
Pracuje nonstop, je bezplatná a poskytuje
diskrétně odborné rady.
Na telefonickou linku 116 006 se může obrátit každý, kdo se cítí být obětí trestného činu,
a to bez ohledu na to, zda trestný čin byl
nebo nebyl oznámen. Volat mohou oběti
různých forem násilí včetně násilí domácího.
Pomoc na lince je určena i obětem nedbalostních trestných činů, např. dopravních
nehod. Linka poskytuje okamžitou pomoc,
rady a informace ženám, mužům i dětem.
Volat mohou lidé i při pouhém podezření,
že jsou obětí některé z forem domácího násilí, ať už fyzického, psychického, ekonomického či sociálního, stalkingu, nebezpečných
výhrůžek a podobného trestního jednání.
Provozovatel linky Bílý kruh bezpečí věnuje výraznou pozornost prevenci kriminality. Vznik a provoz této služby je realizován
díky finanční podpoře Nadace Open Society Fund Praha a programu Dejme (že)nám
šanci, který je financován z Norských fondů.
Více informací na www.linka-pomoci.cz .
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SHÁNÍTE VOZÍK ČI POLOHOVACÍ POSTEL?
VYPŮJČTE SI JE V NOVÉ PACE OD ŽIVOTA
BEZ BARIÉR
Pečujete doma o někoho blízkého, kdo už se
o sebe nemůže starat sám? Zmáhá vás pomáhat mu se vstáváním z postele či oblékáním a umýváním? Anebo je pro vás samotné
z důvodu nemoci či rekonvalescence náročné například vyjít do schodů, či jste přestali
dělat některé věci, jako jsou procházky či
jízda na kole, protože už se při nich necítíte
bezpečně? Právě vám mohou život ulehčit
takové pomůcky, jako chodítka, nástavce
na toaletu, polohovací lůžka, sprchovací židle, elektrické zvedáky či tříkolky pro dospělé.
Vypůjčit si je můžete na libovolně dlouhou
dobu od organizace Život bez bariér, která
v Nové Pace již 11 let provozuje půjčovnu
kompenzačních pomůcek. V současné době
jich nabízí kolem 150 kusů.
Jak vše probíhá? Můžete se kdykoliv v pracovní době a po telefonické domluvě také
mimo ni zastavit v našem středisku Centrum
bez bariér v Nové Pace, kde jsou pomůcky
vystaveny. Vezměte si s sebou občanský
průkaz či jiný doklad totožnosti. Na základě vaší situace vám budou předvedeny
vhodné pomůcky, které si můžete také vyzkoušet. V případě zájmu s vámi sepíšeme
jednoduchou smlouvu o pronájmu. Pokud
budete potřebovat, pomůcku vám dovezeme domů, nainstalujeme a vysvětlíme, jak
ji správně používat. Také vám poradíme,
na co máte nárok a co můžete od pojišťoven

a lékařů požadovat, abyste případně získali
pomůcku vlastní. Obrátit se na nás můžete
také s jakýmkoliv dotazem, který se týká domácí péče či sociálních služeb. Činnost naší
půjčovny dotují obce i různé nadace, proto
jsou ceny pronájmu pomůcek velice příznivé.
Ceník spolu se všemi informacemi najdete
na našich webových stránkách www.zbb.cz
- případně vám rádi vše sdělíme na telefonním čísle 720 994 024. Neutrácejte hned peníze za zakoupení vlastní pomůcky, přijďte
se nejdříve poradit.
Marie Vokurková
Život bez bariér, z. ú., www.zbb.cz

POHLEDY DO MINULOSTI
Trutnov v 19. století
Rok 1817 se trvale zapsal do historie města
Trutnova 19. století literární a veřejnou činností Uffo Horna. Narodil se 18. května 1817
v domě čp. 89 na severní straně dnešního
Krakonošova náměstí. Jeho otec Ferdinand
nejednou hrdě uváděl, že jeho předky byli
Poláci a šlechtický rod švédských Hornů.
Za napoleonských válek bojoval zpočátku na straně Francouzů, později už proti nim za Rakousko. Byl účastníkem dvou
velkých bitev, v roce 1813 u Lipska a v roce
1815 u Waterloo. Za své válečné zásluhy byl
po zranění odměněn správcovstvím tabákového skladu v Trutnově v dnešní Jihoslovanské ulici. V Trutnově se Ferdinand Horn oženil v roce 1816 s Marií Berkovou z jihočeské
Blatné. Při křtinách malého Horna v trutnovském kostele Narození Panny Marie došlo mezi účastníky obřadu k rozepři o jeho
křestní jméno. Kmotr Jachow, příliš zatížený
četbou loupežnických románů, prosazoval
jméno Uffo. To se však vůbec nelíbilo faráři
– nebylo totiž uvedeno v křesťanském kalendáři mezi svatými.
Při vzrušeném dohadování vtrhl do kostela rozzlobený otec Ferdinand, který v době
křtu připravoval doma malé pohoštění pro
hosty, jak bývalo zvykem, a rozhněvaně tady
pohrozil, že dá dítě raději pokřtít pastorem
v Heřmanových Sejfech, nebude-li jméno

Uffo přijato. Nakonec ale došlo ke kompromisní dohodě přidáním druhého křestního
jména, a sice podle předkřesťanského proroka Daniela. Od této chvíle měl novorozenec
Horn dvě křestní jména. Po celou dobu jeho
života a při označování jeho literárních děl
a veřejného vystupování se vždycky užívalo
jméno Uffo.
Je zajímavé, že ani druhá událost z dětství
tehdy těžce nemocného tříletého Uffa neproběhla klidně, bez vzrušení v rodině i mezi
Hornovými sousedy. Když byl malý Uffo postižen vysokými horečkami a na všech stranách se hledaly prostředky k uzdravení, odhodlal se otec Ferdinand v této době k ještě
nezvyklému léčení. A sice zahnat horečku,
rozpalující tělíčko malého Horna, koupelemi
ve studené vodě. Když se o jeho plánu sousedé Hornovi s tímto nesouhlasící doslechli,
vtrhli údajně do Hornova domu, aby zabránili takovému pro dítě mučivému zákroku.
Tady zastihli otce Ferdinanda se šavlí v ruce
(vojáci v této době mívali zbraň doma) nad
vaničkou se studenou vodou, připravenou
k nezvyklému léčivému zákroku. O tom, že
toto tenkrát zoufalé léčení skončilo šťastně
uzdravením, svědčí pokračující léta mládí
a života Hornova do roku 1860. Ten nebyl
v dalším bouřlivém období před rokem 1848
a v letech po něm vůbec klidný. Naopak.
Antonín Just

Klub železničních
modelářů Trutnov
Mezinárodní cena vévody z Edinburgu - první ocenění
Za necelé dva roky fungování místní kanceláře DofE (Mezinárodní cena vévody
z Endinburghu) se do programu zapsalo 17
aktivních účastníků. Někteří z nich již sekce
programu splnili, a získali tak zaslouženě
bronzové ocenění.
V pondělí 25. ledna 2016 se v Praze v galerii
Louvre konala slavnostní ceremonie předávání bronzových ocenění účastníkům, kteří
splnili program DofE. Jelikož tento program
funguje na SVČ již druhým rokem, tak i z našich řad se této významné události zúčastnilo hned 7 absolventů. Ti získali ocenění
za úspěšné absolvování všech 4 sekcí (dovednost, sportovní aktivita, dobrovolnictví
a dobrodružná expedice) v bronzové úrovni

a převzali si jej z rukou členky dozorčí rady
DofE paní Heleny Felix a patrona DofE dokumentaristy a cestovatele Petra Mikšíčka.
Ceremonie měla velmi slavnostní atmosféru, kterou podpořilo mimo jiné i hudební
vystoupení dudáků z The Rebel Pipers a příspěvky některých oceněných absolventů.
Mezi oceněné absolventy programu DofE
z řad SVČ Trutnov patří: Kristýna Zástavová, Albert Ondráško, Františka Horáčková,
Denisa Petrová, Markéta Fajfrová, Veronika
Scholzeová a Barbora Matyková.
Všem oceněným gratulujeme a doufáme, že
budou v programu DofE nadále pokračovat
a budou si rozšiřovat své obzory, dovednosti
a zkušenosti.

Sobotní lezení s rodiči
Sobota 6. 2. byla věnována rodičům dětí,
které navštěvují horolezecký oddíl TER-MIX. Během dne se na lezecké stěně ZŠ
Komenského vystřídali zájemci ze všech

9

| Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY |

únor 2016

čtyř skupin našeho oddílu. Kromě samotného lezení byla připravena i prezentace
činnosti oddílu formou sestříhaných videoklipů. Nechyběla ani prezentace projektu
„Rekonstrukce areálu Na Nivách“, která
mnoho rodičů velmi zaujala. Po vidoeprojekcích bylo možné prohlédnout si knihy
s horolezeckou tematikou nebo se poradit ohledně nákupu či zapůjčení vybavení
s lezeckým profesionálem Jakubem Rakem
z místní prodejny HUDY Sport. Samozřejmostí byla i možnost vyzkoušet si lezení
na umělé stěně, kterou využilo mnoho
rodičů, kteří dorazili. Všem, kteří se akce
zúčastnili, chceme poděkovat za jejich přístup k aktivitám dětí ve volném čase. Poděkování patří také našim nejstarším lezcům,
kteří pomohli zajistit bezpečnost pro dospělé návštěvníky. Doufáme, že i příští rok
si budeme moci akci zopakovat.

Klub železničních modelářů Trutnov
(pozn. od 1. 1. 2016 je název pozměněn
na „pobočný spolek“, registrovaný pod
Svazem modelářů České republiky), který
byl založen v roce 1970, otevřel tento rok
svou 46. sezónu.
Úvodní akcí byla mezinárodní výstava
v německém Löbau, které se klub zúčastnil
se svým velkým klubovým kolejištěm v modelové velikosti TT (zmenšenina 1:120)
a kde reprezentoval i město Trutnov. Výstava se těšila velkému zájmu návštěvníků
nejen z Německa, ale i z blízkého Polska
a České republiky. Svědčí o tom návštěvnost přes 10 000 spokojených návštěvníků.
Tato akce však není jediná pro tento rok.
Již koncem března se trutnovský klub podívá do rakouského městečka Attnang-Puchheim, kde se koná tradiční již 9. oblastní
výstava modelů pod názvem „Železnice
ve velkém a malém“. Rakouští modeláři
ze spřáteleného klubu pozvali trutnovský
klub, aby se pochlubil dětským klubovým
kolejištěm a reprezentoval české modeláře. Aby trutnovská reprezentace byla úplná, mezi členy výpravy budou i dva mladí
vybraní modeláři z Dětského modelářského kroužku KŽM. Ti se zde předvedou
bravurním ovládáním klubového kolejiště
a pochlubí se svými prvními modely. Bude
určitě z čeho vybírat, protože letošní školní
rok do kroužku dochází 15 mladých modelářů, kteří se učí základním modelářským
dovednostem – od vystřihování a řezání
papíru, ohýbání a lepení, až po aktuálně
stavěné plastikové modely, kde je důležitá
jemná práce při začišťování dílů a použití
správného lepidla. Výsledkem pro rakouskou výstavu by mělo být několik diorámat
s železniční tematikou (dioráma - speciální
model, který se snaží navodit dojem skutečnosti).
Pod záštitou Střediska volného času Trutnov, které sídlí v budově ZŠ R. Frimla,
a díky podpoře vedení města Trutnova
se Dětský modelářský kroužek i Klub železničních modelářů Trutnov může dále
rozvíjet a pokračovat ve své dlouholeté
tradici.
Práci dospělých i dětských modelářů si
může každý prohlédnout na četných
domácích i zahraničních výstavách, ale
především na té hlavní modelářské akci
v Trutnově – podzimní mezinárodní výstavě modelů, která bude probíhat od 25. 10.
do 30. 10. 2016 ve sportovní hale Základní
školy R. Frimla v Trutnově, na kterou Vás
již nyní srdečně zveme.

Středisko volného času, Trutnov
ul. R. Frimla 816, 541 01 TRUTNOV
tel./fax: 499 815 290
e-mail: svc@svctrutnov.cz
mobil: 731 610 518, 731 610 519
www.svctrutnov.cz

SPORT
FLORBALISTKY ZE ZŠ MLÁDEŽNICKÁ JEDOU NA REPUBLIKOVÉ FINÁLE
V průběhu prvního pololetí letošního školního
roku probíhala okrsková, okresní a krajská kola
školních florbalových turnajů. Dívky 8. – 9. tříd
se probojovaly až do kvalifikace o republikové
finále v Liberci. Takto hodnotí zápas kapitánka
týmu Káťa Borůvková:
„Dne 26. 1. jsme se my, vybrané holky z osmých a devátých tříd, sešly před školou. Měly
jsme namířeno do Liberce do Home Credit
Arény s cílem vyhrát kvalifikační kolo, které
by nás poslalo do republikového finále „O pohár ministryně školství“. Po příjezdu jsme se
dozvěděly zajímavou novinu. Středočeský
kraj se nedostavil. Díky této skutečnosti jsme
měly jen jediného soupeře, tým Libereckého
kraje. Do zápasu jsme vstoupily v uvolněné
náladě díky podpoře našich spolužáků, kteří
jeli s námi. Zápas probíhal celkem jednoznačně
s konečným skóre 5:0 pro nás. S Libereckým
krajem jsme poté hrály ještě jeden zápas, který
jsme sice prohrály 6:4, ale to už nám vůbec nevadilo, protože to byl pouze přátelák.
Chtěla bych moc poděkovat za skvělé výkony
všem mým spoluhráčkám – Nelče Mihatschové,

Barče Šamalové, Monče Macháčkové, Natce
Válkové, Nelče Pavelkové, Zuzce Vojtěchové,
Sáře Kárníkové a Máje Vláškové. Velké díky
patří také paní učitelce Menzelové za skvělou
podporu a pevné nervy!“
Republikové finále proběhne 17. – 18.
března 2016 v Mladé Boleslavi. Blahopřejeme
a věříme, že děvčata budou úspěšně reprezentovat Královéhradecký kraj.
Věra Menzelová

NA VELKÉ CENĚ
TRUTNOVA VE ŠPLHU
SE BUDE BOJOVAT
O REPUBLIKOVÉ TITULY

Vypsané disciplíny:
a) Kategorie IV. ZŠ chlapci - šplh na laně do výše
4,5 m bez přírazu nohou, start ze stoje
b) Kategorie IV. ZŠ dívky - šplh na tyči do výše
4,5 m s přírazem nohou, start ze stoje
c) Kategorie V. SŠ chlapci - šplh na laně do výše
4,5 m bez přírazu nohou, start ze sedu
d) Kategorie V. SŠ dívky - šplh na tyči do výše
4,5 m s přírazem nohou, start ze stoje

Dne 10. 3. 2016 se bude konat 8. ročník okresního a krajského kola ve šplhu základních a středních škol. O týden později, 17. a 18. 3. 2016, se
uskuteční republikové finále ve šplhu středních
škol, poprvé v historii tohoto sportu v našem
okresním městě. Na mistrovství ČR automaticky
postupují vítězové krajských kol. Republikové
finále slibuje špičkové výkony a netradiční podívanou na sport, ze kterého máme první zlatou
olympijskou medaili.

Obě dvě soutěže ve šplhu pořádají pedagogové
ze Základní školy kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého
38. Ředitel soutěže Mgr. Petr Karajanis, DiS., přijímá do 3. 3. 2016 přihlášky do okresního a krajského kola. Kontakt: karajanis@zskptjarose.cz
rostu exceloval loňský žákovský přední sprinter
ČR Jakub Raabe, který zaběhl 60 m za 7,28 s a vytvořil tím nový absolutní rekord oddílu, dále zvítězil ještě v běhu na 200 m za 24,15 s.
Š. Drašar a J. Raabe se spolu s L. Kejchalovou (výška), M. Červeným a J. Jankovičem (oba 400 m)
a Adamem Prokešem (dálka, 60 m př.) připravují
na MČR v hale, kdy všech 6 jmenovaných je letos
v SCM. Termín MČR (20. – 21. 2. 2016) již podruhé
koliduje s Plesem atletů, ale MČR má přednost.

úspěchům byl přijat do rozšířeného reprezentačního družstva České republiky a bude se účastnit
i mezinárodních závodů. V nejbližších dnech ho
čekají lyžařské podniky ve Slovinsku, na přelomu
března a dubna společně s Johankou Hradilovou
v kanadském Whistleru.

JUDO
Judisté Lokomotivy Trutnov reprezentovali v sobotu 6. 2. v severočeských Litoměřicích a v polském
Krakowě
Mladší a starší žáci bojovali na Velké ceně
Litoměřic. Šest bojovníků - David Šopinec,
Šimon Brezáni, Michal Imerlišvili, Radek
Gottwald, Jan Lisý, Tobiáš Chmelík a tři cenné
kovy - zlato a dvakrát bronz!
Dorostenec Petr Kudrna bojoval v polském
Krakowě na dorosteneckém turnaji. Zde získával zkušenosti v soubojích se zkušenějšími
borci. Bojoval celkem třikrát, ale své soupeře
nepřekonal.

RICOCHET

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKO
Mistrovství České republiky
Masters v ricochetu 2016 v Trutnově

Dne 13. 2. 2016 se ve sportovním areálu
Na Nivách v Trutnově uskutečnil již 16. ročník
MČR v ricochetu mužů nad 35 let. Turnaje se
zúčastnili nejzkušenější hráči tohoto oblíbeného indoorového sportu. Na dvou standardních kurtech pak proběhlo klání tří věkových
skupin sportovců, a to +35 let, +40 let a +50
let. Nutno podotknout, že nejstarším borcem
turnaje byl Miloslav Fryč z Prahy, kterému je
71 let. Naopak nejmladším účastníkem Masters
byl Michal Vondrák rovněž z Prahy ve věku 37
let, který byl ve své věkové skupině nakonec
třetí. Ze zdravotních důvodů však do turnaje
nenastoupil Jiří Herda z Lokomotivy Trutnov,
který tak nemohl zasáhnout do obhajoby svého prvenství z minulého roku. Nejlepšími hráči
turnaje ve věkové skupině nad 35 let se stali
Martin Šerák z Hradce Králové, který obsadil
první místo, druhým pak byl Tomáš Marek
z Přelouče a třetím Michal Vondrák.
Ve věkové skupině +40 let se na prvním místě
umístil Petr Brňák z Prahy, druhý Rostislav Toman
a třetí Martin Nohejl, oba z Lokomotivy Trutnov.
Věkovou skupinu +50 let vyhrál Stanislav
Menoušek z Hradce Králové, druhým byl Pavel
Bedlivý z Trutnova a třetí Pavel Lukáč ze Dvora
Králové nad Labem.
pokračování >>

www.lokotrutnov.cz

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
www.lokotrutnov.cz

informuje

ATLETIKA
Mladí atleti Loko Trutnov na KP
30. 1. 2016 v hale v Jablonci se
17 medailemi
20členná výprava Loko Trutnov, která se vydala
na krajské přebory KH kraje do Jablonce nad
Nisou, vybojovala 17 cenných kovů, 9 zlatých, 6
stříbrných a 2 bronzové. Z žactva byly nejúspěšnější Aneta Strnádková (150 m 21,64 s a 60 m
př. 9,93 s), Tereza Ježková (koule 9,72 m), Eva
Březinová a Adéla Brožková (výška obě 150 cm),
Bára Kotková (300 m 47,95 s), kdy si všechny vytvořily osobní rekordy. U žáků Martin Droščák
(koule 11,57 m), též v osobním rekordu, a totéž pak hlavně Šimon Drašar, který se výkonem
173 cm zařadil na 6. místo letošních tabulek ČR
žáků, dále zvítězil v běhu na 150 m (19,59 s). V do-
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LYŽOVÁNÍ

Výborně rozjetou sezónu mají letos
lyžaři z oddílu sjezdového lyžování
LOKO Trutnov
Pod dlouholetým vedením Martina Davida v lednu úspěšně reprezentovali na Olympiádě dětí
a mládeže na Klínovci, kde v kategorii starších
žáků vybojoval Jan Koula třetí místo v obřím
slalomu. Johanka Hradilová a Ondřej Švaral si
z alpských disciplín odskočili do skicrossu, kde
obsadili první a čtvrté místo. Díky dlouhodobě
vynikajícím výsledkům se Jan Koula a Johanka Hradilová nominovali na letos již 54. ročník
mezinárodních závodů Skiinterkriterium v Říčkách. V těžké konkurenci závodníků se ve slalomu i obřím slalomu umístili v první patnáctce.
Na republikových závodech Poháru České pošty
ve Špindlerově Mlýně skončil Jan Koula druhý
ve slalomu a třetí v obřím slalomu. I díky těmto

31. ročník příměstského sportovního
tábora „Léto s Lokomotivou“
Termíny:
I. běh 18. – 22. 7. 2016
II. běh 15. – 19. 8. 2016
III. běh 22. – 26. 8. 2016
Více informací naleznete na www.lokotrutnov.
cz/nase-akce/leto-s-lokomotivou nebo na tel.
603 383 285.

61. ročník KRKONOŠSKÉ 70 LAWI 2016
Jeden z nejstarších závodů v Evropě s názvem
Krkonošská 70 odstartuje svůj již 61. ročník dne
5. 3. 2016 opět ve Špindlerově Mlýně v areálu
Svatý Petr. Na závod se můžete přihlásit jako vždy
v pětičlenných hlídkách a již popáté v řadě i jako
jednotlivec. Novinkou, která proběhla v roce
2015, byl závod „Fatbiků“ - a slavila úspěch.
Proto i v roce 2016 nebude tento závod chybět.
Více informací: www.stopaprozivot.cz , www.lokotrutnov.cz/nase-akce/krkonosska-70

Krytý bazén, a to především velký plavecký bazén, je tedy druhým sportovištěm, kde se rezervační systém „testuje“. Nepřehledná a dlouhá
tabulka s omezením je již minulostí. Dnes si
každý návštěvník plaveckého bazénu jedním
kliknutím zjistí, jaká dráha je v daný čas obsazena a především kým. Na výběr má návštěvník
velký či detailní přehled obsazenosti.
Třetím sportovištěm, který v rezervačním systému začne fungovat, je zimní stadion.
Věříme, že přehlednost a aktuálnost, který přináší rezervační systém „ROGER“, je dalším krokem ke spokojeným návštěvníkům sportovišť,
které provozuje společnost MEBYS TRUTNOV
s.r.o. Aktuální informace jsou dostupné ihned
i na Facebooku. Staňte se přáteli Sportoviště
Trutnov na FB a budete první, kdo to ví ...

Spolupráce provozovatele sportovních zařízení města Trutnova MEBYS TRUTNOV s.r.o.
a SVČ Trutnov přináší další akci, především pro
malé předškoláky z MŠ. „BOULDER“ Na Nivách
přináší osvětu mezi malé sportovce, kteří si
vyzkouší své dovednosti na nově vytvořeném
„boulderu“, kde je čeká zkušený tým instruktorů ze SVČ Trutnov a spousta zábavy.

Matěj do zápasu vstoupil velmi dobře a první
kolo zkoušel soupeře, co bude tvořit. Krásné
kombinace rukou a nohou, a to včetně aktivně
provedených klinčů, to bylo kolo druhé. Třetí
kolo již bylo celé v režii Matěje, který je nejen
velmi dobře fyzicky, ale především takticky připraven. Jasné vítězství 3:0 na body. Gratulujeme.
Soustředění širšího výběru reprezentace ČR
Od čtvrtka 28. 1. do neděle 31. 1. 2016 probíhalo soustředění širšího reprezentačního výběru
C.M.T.A. v nádherném prostředí Lipenského jezera v obci Kovářov - Hrdoňov. Zvyšování fyzické
kondice a sparingy - každodenní náplň soustředění, kterého se účastnil HIGHLANDER Matěj
Trčka.
Svazový trénink dětí a mládeže
6. 2. 2016 se v Praze Holešovicích v tělocvičně
Pro7Sport konal celorepublikový svazový trénink
dětí a mládeže. Oddíl HIGHLANDERS se nemohl
neúčastnit. Štěpán Brožek, kterého čeká první fight v lize, a drobotina v podobě dvou dětí
se účastnili tříhodinového tréninkového cyklu.
Konfrontace a porovnání tréninkových metod,
to vše je potřeba stále zdokonalovat.

Co je bouldering?

Lezení krátkých cest bez lana je extrémní forma lezení a podání maximálního výkonu v lezení. Zároveň je to však i nekonečná hra s neuvěřitelným množstvím pohybů a kroků, která je
určena pro lezce všech výkonnostních skupin.
K boulderování nepotřebujete žádného partnera na jištění, ačkoliv lezení ve skupině vyvolává závodivější a příjemnější atmosféru, která
je podstatou boulderování samotného. Naše
boulderová stěna je určena opravdu pro každého. Při boulderingu nepotřebujete žádné
speciální vybavení kromě lezecké obuvi a magnézia. Nejste odkázáni na žádná jisticí zařízení
a víru ve svého jističe. Je to bezpečná forma
lezení, kde se pohybujete v maximální výšce tří
metrů a případný pád je do matrací, které jsou
vám k dispozici.

KRASOBRUSLENÍ

JEŠTĚDSKÁ BRUSLE a JEŠTĚDSKÁ BRUSLIČKA
Ještědská brusle je historicky nejstarší krasobruslařskou soutěží pořádanou v Liberci krasobruslařským oddílem Variace. 16. 1. 2016 se v liberecké Home Credit Aréně konal již 38. ročník.
Závod je pořádán jako součást POHÁRU ČKS
pro kategorie mladší nováčci, nováčci, nejmladší žačky, mladší žačky, žačky a adult. Závodnice
oddílu krasobruslení Spartaku Trutnov na této
soutěži nemohly chybět. V přípravce se svými
povinnými prvky vybojovala bramborovou medaili Tereza Mináriková a osmou příčku Julie
Dufková. V kategorii B1 obsadila devátou příčku
Nikol Vondráčková. Zasloužený pohár a bronzovou medaili si ze sportovní arény odvezla Anna
Kühnlová, která závodila v prestižní pohárové
soutěži jako mladší nováček.
Olympiáda dětí a mládeže 2016
Krasobruslařky Spartaku Trutnov Adéla
Dyrcová a Zuzana Vojtěchová reprezentovaly
Královéhradecký kraj na Olympiádě dětí a mláinformujedeže v rychlobruslařském družstvu v kategorii
starší žačky. Velká gratulace a poděkování
za reprezentaci oddílu a organizace.
XXVIII. ročník krasobruslařských závodů
„Nymburská stuha“
23. 1. 2016 se konal XXVIII. ročník krasobruslařVÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM
ských závodů „Nymburská stuha“ dle pravidel
NEBO NA FB
„Pohár ČKS A, B“ a „Nymburská stužka“ dle
pravidel „Projekt Bruslička“. Za oddíl krasobrusMUAY-THAI/MMA
lení Spartaku Trutnov se této tradiční soutěže
HIGHLANDER Matěj Trčka vítězně
zúčastnilo sedm závodnic. Naše sportovkyně
Oddíl HIGHLANDERS - SPARTAK Trutnov se 17. 1.
obsadily dvě 14. místa a jednu 13. příčku. Pro
2016 účastnil dalšího kola mezinárodního MČR
Aničku Sekyrovou byly tyto závody premiérou
v Muay-Thai/Praha - Pankrác. Trenérské duo
a v přípravce se umístila na 11. místě. V kateTomáš Matoušek a Radek Horák přivezlo do cengorii B2 obsadila páté místo Lucie Vojtěchová.
tra dění želízko v ohni v podobě juniorského reMedaile tentokrát ve své kategorii vybojovaly
prezentanta ČR Matěje Trčky, který se ve váhové
Tereza Mináriková a Julie Dufková. Terezka si
kategorii -62 kg utkal s o 4 roky starším MMA boz Nymburka odvezla stříbrný pohár a Julinka
jovníkem Arturem Mykytenko z Primmat gymu.
bronz. Velká gratulace.
pokračování >>

MEBYS Trutnov s. r. o.

MEBYS Trutnov s. r. o.
REZERVAČNÍ SYSTÉM

Od 1. 1. 2016 společnost MEBYS TRUTNOV
s.r.o. přináším svým návštěvníkům další novinku v podobě on-line detailního rezervačního
systému, který přináší detailní přehled využití
sportovních zařízení, a to na jednom místě.
Detailní rezervační systém se nejprve implementoval od 1. 1. 2016 na nově převedené sportoviště, kterým je „TENISOVÝ AREÁL“. Zátěžový test
v podobě on-line rezervací na nafukovací halu se
vydařil. Tenisová hala se začíná plnit spokojenými
zákazníky i sportovci. On-line rezervace a nyní již
i platba převodem, to je pouze začátek inovace tohoto sportoviště. Při složení kauce (předem) na 10
hodin dojde ke snížení hodinové sazby o 50 Kč (tzn.
z 350 Kč na 300 Kč a z 300 Kč na 250 Kč). Platby převodem na účet u KB 115-1843400277/0100 - do textu je nutné zapsat své jméno.
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BODY WORK

CAPRO TEAM SHOW XI. - 16. 1. 2016 - PRAHA
16. 1. 2016 se konala další CAPRO TEAM SHOW,
již jedenáctý ročník tradiční přehlídky lektorů
CAPRO Teamu, při které se představily více jak 3
desítky lektorů z celé republiky - např. Martina
Hanušová, Vilém Matyáš, „Petros“ atd. - ZUMBA,
PILATES, PILOXING, ADK a jiné formy cvičení byly
inspirací pro instruktorku oddílu BODY WORKu
Ivetu Horákovou.

MTB/KRAKONOŠOVI JEZDCI

Vysočina aréna - běžky a snowbiky jdou ruku
v ruce
Vysočina aréna v Novém Městě na Moravě,
Mekka všech běžkařů, pohostila během dvou
týdnů biatlonisty, běžkaře a také snowbikery. Takovou příležitost si dva členové oddílu
Krakonošovi jezdci Spartak Trutnov, Miroslav
„Mařák“ Kulda, Cíca a naše servis „woman“ Ivča,
nemohli nechat ujít. Byl to první závod ze tří, který pořádá „Stopa pro život“, ale jako jediný se
startuje v pozdějších hodinách v 16:15 a je pojat
jako večerní. Čekala na nás tři kola v závodním
tempu o celkové délce cca 20 km s převýšením
600 m. Na startu se sešlo 37 bikerů z toho jedna
žena, kteří se sjeli opravdu z celé republiky. Mezi
hobby jezdci byli samozřejmě i profíci, kteří hned
po startu nasadili tempo „pořád naplno“. Z 37 riderů obsadili Krakonošovi jezdci Spartak Trutnov
krásné 9. místo (Mařák) a 15. místo (Cicin), což
na amatéry bereme jako dobrý výsledek.

POWERLIFTING TRUTNOV

Jiří Tkadlčík a Valerie Mirič v TOP 10 nejsilnější
z nejsilnějších
Jedná se o soutěž v mrtvém tahu a celá akce je
pouze pro pozvané. 5 nejsilnějších mužů a 5 nejsilnějších žen se utká o nejlepší výkon v mrtvém
tahu. Organizátoři této akce, Slovenská asociace
silového trojboje, vybírali 10 „nej“ siláků z ČR,
Slovenska, Polska a Ukrajiny. Do takto úzkého
výběru se dostali tři čeští reprezentanti, z toho
dva z nich jsou právě členové oddílu Powerlifitng
Trutnov - Jiří Tkadlčík a Valerie Mirič. Třetím je
Jaroslav Zelený, který ještě v letech 2014 a 2015
rovněž nastupoval v barvách Powerlifting
Trutnov.

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře
přes most a doprava), tel.: 603 872 653
(v pracovní dny), 731 143 002 (víkend),
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/organizaceinstituce/utulek-pro-opu stene-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.
Jiří Hejna
odbor životního prostředí
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