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HISTORICKÉ VARHANY V KAPLI
SV. TEKLY JSOU JAKO NOVÉ
Zrekonstruovaná kaple sv. Tekly v Babí u Trutnova se může pochlubit opravenými varhanami. „Město Trutnov systematicky opravuje
i menší církevní stavby v okolí. Před dvěma lety
jsme světili opravenou kapli ve Studenci, nyní
jsme dokončili rekonstrukci varhan v Babí,“
zmiňuje Ivan Adamec, starosta Trutnova. Přímá
investice v loňském roce činila 680 tisíc korun.
Předmětem opravy byla záchrana varhan před
další destrukcí od dřevokazného hmyzu a jejich
zprovoznění včetně obnovy historicky původního stavu. Byly vyměněny vzdušnice, traktura
a vzduchové rozvody včetně některých píšťal
či klaviatura. Součástí opravy byla rekonstrukce původního uspořádání hracího stolu. Práce
provedl varhanář a restaurátor Jiří Červenka
z Jakubovic u Lanškrouna. „Varhany jsou zrekonstruovány do své původní podoby z počátku 20. století, a návštěvníci si tak budou moci
vychutnat ničím nezkreslený původní zvuk,“

vysvětluje starosta Trutnova Adamec. „I malé
církevní stavby jsou pro náš region důležité.
Jsou po desetiletí součástí našich životů a nyní
mohou plnit novou společenskou roli. Věřím,
že se opravená kaple stane místem pro pořádání koncertů nebo setkávání místních obyvatel,“
prozrazuje Ivan Adamec.
Do roku 1990 byl objekt v havarijním stavu. Postupně byla opravena střecha, proběhla sanace
vlhkosti, došlo k přeložení dlažby, opravě fasády a renovaci mobiliáře. V roce 2015 nechalo
město zrestaurovat obrazy a dokončit celkovou rekonstrukci varhan. V letošním roce bude
kapli a také novému zvonu, který byl v prosinci
odlit ve zvonařské dílně a v létě bude zavěšen,
požehnáno a objekt bude předán do užívání
veřejnosti.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

foto: Miloš Šálek
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Městská policie Trutnov
dohlédne na pořádek
i v dalších obcích
Trutnovská městská policie rozšiřuje od ledna působnost i do dalších přilehlých obcí.
„Hlavním cílem je posílení bezpečnosti
v jednotlivých obcích a zlepšení veřejného
pořádku. Kromě preventivní přítomnosti
hlídek bude městská policie také zajišťovat
měření nejvyšší dovolené rychlosti na vybraných úsecích komunikací,“ říká Ivan
Adamec, starosta Trutnova. Podle Adamce
je tato aktivita ze strany veřejnosti často
chápána jako jasné omezení a znepříjemnění života řidičů. „Málokdo si ale uvědomuje, že měření rychlosti velmi výrazně přispívá k bezpečnosti na silnicích,“ vysvětluje
Adamec. Na žádost samospráv obcí bude
MP Trutnov od ledna působit i v Žacléři
a Starých Bukách.
Návrh na rozšíření působnosti Městské
policie Trutnov byl již schválen trutnovským zastupitelstvem. K obcím, ve kterých
již Městská policie Trutnov provádí službu
(Pec pod Sněžkou, Janské Lázně, Černý
Důl, Svoboda nad Úpou, Malá Úpa, Mladé
Buky, Hostinné, Chotěvice), se od ledna připojí další dvě (Žacléř a Staré Buky). Dalších
šest obcí o spolupráci s MP Trutnov uvažuje
a žádost je nyní v návrhovém řízení (Bernartice, Královec, Lampertice, Zlatá Olešnice, Vlčice a Velké Svatoňovice). „Jsem
rád, že se můžeme podílet na zajištění
bezpečnosti v celém trutnovském regionu.
Zároveň je nutné zmínit, že služba vzniká
na žádost samotných obcí,“ říká starosta
Trutnova. Kapacita městské policie je podle
starosty dostatečná, ale zajištění každodenní činnosti na území Trutnova má jasnou prioritu.
Kromě zajištění bezpečnosti na místních
komunikacích a měření nejvyšší dovolené
rychlosti v součinnosti s Policií České republiky se hlídky městské policie zaměří na zajištění veřejného pořádku. Pod tím si lze
představit např. řešení nelegálních skládek
odpadu a rušení nočního klidu nebo zajištění vraků vozidel. Služba městské policie
by měla působit i preventivně, tj. poskytovat dohled nad dodržováním právních
předpisů obcí, jakými jsou např. omezení
pohybu psů na veřejných prostranstvích či
zákaz požívání alkoholických nápojů na veřejnosti. Důležitá je také fyzická přítomnost
v rizikových lokalitách.
pokračování >>
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Protože se jedná o objednanou službu,
obce za ni budou platit poplatek. Ten se stanovuje kombinací počtu hodin výkonu služby a počtem ujetých kilometrů. „Ve službě
jsou vždy dva strážníci. Sazba je stanovena
na 280 Kč/hod./strážníka a na 8,50 Kč/km.
Jedná se o cestu z Trutnova do obce a vzdálenost ujetou po obci,“ vysvětluje pravidla
financování Radek Svoboda, ředitel Městské policie Trutnov.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

VŠIMLI JSTE SI? MHD
V TRUTNOVĚ JIŽ
ZCELA BEZ SCHODŮ!
Snahou města Trutnova a dopravní společnosti OSNADO je poskytovat službu veřejné dopravy na úrovni, která odpovídá
ostatním evropským městům. Proto jsou
do flotily autobusů MHD postupně začleňována bezbariérová vozidla, která jsou
výrazně pohodlnější pro jejich uživatele.
V provozu to z cestujících oceňují hlavně
senioři, kteří nemusí stoupat do schodů,
a také maminky s kočárky nebo imobilní
občané na vozíčku, kteří mají jistotu uzpůsobeného vozidla pro jejich bezproblémovou přepravu v rámci města.
V návaznosti na minulé investice do nových ekologických bezbariérových CNG
autobusů (naposledy v lednu 2015 kloubový autobus Irisbus Iveco Citelis 18m CNG)
se podařilo v létě zrealizovat výhodnou
výměnu posledních tří nejstarších vysokopodlažních autobusů značky Karosa
za mladší vozidla značek Mercedes Benz
Citaro L a Iveco Irisbus CityBus v bezbariérovém provedení. Od podzimu se vozidla
postupně po renovaci interiéru a exteriéru
zařazovala do běžného provozu. Samozřejmostí před zařazením do provozu byla
kompletní instalace a doladění odbavovacího a informačního systému vozidel. Novinkou a technickou zajímavostí v rámci
provozu MHD v Trutnově je určitě tříosé
provedení autobusu Mercedes Benz – ten
je sice se svojí délkou 15 m kratší o 2,5 m
než běžný kloubový autobus, nicméně
z hlediska počtu míst k sezení a bezbariérového řešení prostoru v interiéru se překvapivě jedná o kapacitně srovnatelné vozidlo s vyřazenou kloubovou Karosou.
Díky této letošní iniciativě se podařilo docílit již tedy 100% bezbariérovosti autobusů
MHD – mj. v minulosti zavedené označení
garantovaných nízkopodlažních spojů (se
známým symbolem vozíčkáře) již od změny jízdních řádů v prosinci na vývěskách nenaleznete – garance se již týká všech spojů
MHD a cestující má jistotu, že pokud využije ke své cestě spoje MHD, tak nastupuje
do vozidla „již zcela bez schodů“.
Ing. Milan Kovář
jednatel
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STATEČNÝ ADAM
BYL OCENĚN
Dětský čin roku, právě takové ocenění získal žák 7. třídy ZŠ V Domcích Adam Zezulka z Trutnova. V kritické situaci zachoval
chladnou hlavu a pomohl své spolužačce,
která po skončení vyučování dostala epileptický záchvat. Tímto statečným činem
porazil dalších 650 příběhů dětských hrdinů přihlášených do projektu. Na počátku
prosince odjel do Prahy, kde si při slavnostním udělování cen převzal svou odměnu.
Chování, které by mělo být příkladem
i ostatním, si zároveň považuje město Trutnov a je rádo, že v jeho školách vyrůstají
uvědomělí žáci. Na přátelské setkání pozvala mladého Adama také místostarostka
Ing. Hana Horynová, aby jeho dobrý skutek ocenila.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

foto: Michaela Dědková

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

Únor
Dvůr Králové nad Labem
23. 2. 2016 v 19 hod. - MICHAL HORÁČEK:
NA CESTĚ
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
7. 2. 2016 - MASOPUST NA STATKU
www.adalbertinum.cz, www.sramkuvstatek.cz
26. 2. – 13. 11. 2016 - ŽIVOT V PEVNOSTI
Výstava Muzea východních Čech v Hradci
Králové o každodenním všedním životě
obyvatel královéhradecké bastionové
pevnosti v 19. století.
www.muzeumhk.cz
Chrudim
13. 2. 2016 v 9 hod. - MASOPUSTNÍ
JARMARK
Resselovo náměstí
Nový Bydžov
6. 2. 2016 - MASOPUSTNÍ PRŮVOD
S DOPROVODNÝM KULTURNÍM
PROGRAMEM
Masarykovo náměstí
Vysoké Mýto
6. 2. 2016 ve 20 hod. - ŠPEJBL´S HELPRS AC/DC REVIVAL
Špejblové v M-klubu? To je zaručená párty
až do rána … Koncert + after party
Více naleznete v kalendáriu na www.
vennamesta.cz

Matriční události
a občanské obřady
v roce 2015
V roce 2015 se v trutnovské porodnici narodilo celkem 616 dětí + 1 dítě v obci Hajnice.
Z tohoto počtu je 205 trutnovských občánků.
V loňském roce uzavřelo manželství před
Městským úřadem Trutnov celkem 122 párů.
V obcích, které spadají do trutnovského matričního obvodu, bylo uzavřeno dalších 12
manželství (1 sňatek v Hajnici, 4 v Pilníkově,
4 v Radvanicích, 1 ve Starých Bukách a 2 sňatky ve Vlčicích). Z celkového počtu uzavřených
sňatků bylo 6 sňatků církevních.
V roce 2015 zemřelo v Trutnově celkem 443
občanů + 26 občanů v přilehlých obcích našeho matričního obvodu (1 úmrtí v Hajnici, 4
v Chotěvicích, 3 ve Chvalči, 2 v Jívce, 8 v Pilníkově, 4 v Radvanicích a 4 ve Vlčicích). Z celkového počtu zemřelých je 196 trutnovských
spoluobčanů.
Úsek matriky společně s komisí pro občanské
záležitosti organizuje další obřady, například
jubilejní svatby, vítání nových občánků do života, předávání maturitních vysvědčení a výučních listů. Dále navštěvuje spoluobčany při
příležitosti jejich životního jubilea.
V uplynulém roce se uskutečnil jeden slavnostní obřad zlatá svatba (50 let společného
života). Stříbrné svatby (25 let společného
života) jsou tradičně organizovány jako tzv.
„Stříbrný podvečer“. Slavnostní obřad se
uskutečnil dne 4. června 2015 na Staré radnici za přítomnosti starosty města Mgr. Ivana
Adamce a celkem 18 manželských párů.
V roce 2015 bylo na Staré radnici slavnostně
přivítáno do života celkem 201 nových trutnovských občánků. Tyto děti byly zapsány
do pamětní knihy města Trutnova.
Členky komise pro občanské záležitosti navštívily v uplynulém roce při příležitosti životního jubilea celkem 401 spoluobčanů s kytičkou, gratulací a malým dárkem. Kytička byla
předána i 125 občanům z Domova pro seniory v Trutnově.
Závěrem tímto chceme poděkovat všem, kteří se na slavnostním průběhu obřadů podílejí,
a to především učitelkám trutnovských mateřských škol a dětem z MŠ Gorkého, MŠ Horská,
MŠ Novodvorská, MŠ Tkalcovská a MŠ Žižkova
za nacvičení kulturního programu, dále studentkám Střední zdravotnické školy Trutnov
za pomoc při vítání občánků a paní Aleně
Tommové, FotoAteliér Trutnov, která věnuje
fotografie do pamětního listu pro rodiče.
Jana Fizérová
matrikářka

MOST K ŽIVOTU O.P.S.

Vzdělávací centrum - Trutnov, Šikmá ul. 300

V únoru 2016 vás zveme na semináře:

Umění odpočinku aneb jak přežít
a nezbláznit se
Termín: 8. 2. 2016, 8 – 14 hodin (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba

Péče o klienty s inkontinencí
akreditace MPSV
Termín a čas bude upřesněn na stránkách
www.mostkzivotu.cz (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
ÚNOR 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.
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:
• Zdravé dětské nožky – přednáška MUDr. Silvie
Šidákové zaměřená na prevenci a léčbu poruch
pohybového aparátu dětí a mladistvých. Termín
naleznete na webových stránkách.
• 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.
• Zdravý životní styl – každou středu recept
a ochutnávka zdravého oběda.
• 4. 2. 2016 od 9 do 11 hod. KERAMICKÉ TVOŘENÍ (hlína a sklo) pro rodiče s dětmi.
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

POZVÁNKA
Dovolujeme si pozvat
širokou veřejnost
na seminář
MUDr. Miroslavy Skovajsové, Ph.D.,
na téma:

Včasný záchyt karcinomu prsu je podmínkou úspěšné léčby
Pořádá: Mamma centrum Trutnov s.r.o.
Místo konání: malý sál Městského úřadu
Trutnov
Datum: 10. 2. 2016
Čas: 17.00 – 19.00 hodin
Těšíme se na setkání s vámi.
Za Mamma centrum Trutnov s.r.o.
MUDr. Petr Martinov

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Matriční události v prosinci 2015
Narozené děti
V měsíci prosinci se v trutnovské porodnici narodilo celkem 53 dětí, 25 chlapců a 28 dívek.
Z tohoto počtu je 15 občánků města Trutnova
– 6 chlapců a 9 dívek.
Uzavřené sňatky
Ve stejném měsíci bylo před Městským úřadem
Trutnov uzavřeno jedno manželství.
Úmrtí
V prosinci zemřelo ve správním obvodu matričního úřadu Trutnov celkem 36 občanů,
z toho 19 mužů a 17 žen. Po jednom úmrtí
bylo v obci Chvaleč, Chotěvice a Radvanice.
Z celkového počtu zemřelých bylo 15 občanů
města Trutnova, 9 mužů a 6 žen.
Jubilea a vítání občánků
U příležitosti 100. narozenin navštívila členka
komise pro občanské záležitosti a zástupkyně
Okresní správy sociálního zabezpečení Trutnov
naši spoluobčanku, které byla předána gratulace, kytice a dárek. Dále členky komise pro
občanské záležitosti navštívily při životních
jubileích v měsíci prosinci celkem 30 jubilantů, občanů města Trutnova. Kytičku obdržela i jedna jubilantka v Domově pro seniory
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v Trutnově, středisko R. Frimla. Touto cestou
ještě jednou všem jubilantům blahopřejeme.
Jana Fizérová
matrikářka

STP INFORMUJE

V rámci akce „Setkání se členy“ uspořádala místní
organizace Svazu tělesně postižených dne 12. ledna
2016 pravidelné posezení.
Jako host se našeho setkání zúčastnila nová kronikářka města paní Mgr. Alena Křivská. Nejprve představila svoji osobu, odkud pochází, jak přišla do našeho města, kde pracovala a jakou provádí badatelskou činnost. Pak nás seznámila s prací městského
kronikáře a se svojí vizí v pokračování a vedení
městské kroniky. Požádala nás rovněž o spolupráci
a informování o činnosti MO STP vhodné k zaznamenání. Její přednáška byla přijata s velkým zájmem
a paní kronikářka nám přislíbila spolupráci i do budoucna. Děkujeme jí za vřelý přístup i k malým organizacím, jako je ta naše.
Další setkání je naplánováno na 9. února 2016 v malém sále MěÚ Trutnov od 16 hod. Přednášet bude
MUDr. Šidáková na téma Pohybové potíže a jejich
prevence.
Výbor STP v ČR Trutnov

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního stylu na setkání u tématu: JAK PŘEDCHÁZET CUKROVCE. 1. 2. 2016 od 17.30
hod., budova CASD, ul. M. Majerové 86/10
(za nemocnicí). Lektoři Život a zdraví, z. s.,
manželé Kolářovi. Ochutnávka, možnost
masáže šíje už v 16.30 hod.
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

TROPIK TRHY TRUTNOV

Prodej akvarijních a terarijních zvířat, exotického ptactva, květin, krmiv, pomůcek a potřeb, literatury. 27. 2. 2016 od 9 do 12 hodin
v Národním domě v Trutnově. Informace:
www.tropik-trhy.cz . Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky

Školské zařízení pro DVPP
Královéhradeckého kraje
pracoviště Trutnov

Den učitelů

21. březen 2016, 16:00 – 19:00 hodin, 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. února 2016 - stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096.
Ing. Stanislava Stierandová

Pozvánka na Stříbrné podvečery
Komise pro občanské záležitosti města
Trutnova připravuje pro manželské dvojice,
které v tomto roce oslaví 25 let společného
života, přátelské setkání ve Staré radnici
v Trutnově.
Srdečně zveme všechny zájemce o toto setkání a prosíme, aby se přihlásili na matrice
Městského úřadu Trutnov, Slovanské nám.
165, nebo telefonicky na čísle 499 803 209,
e-mail: hofmanova@trutnov.cz, a to do konce dubna 2016.

POHOTOVOST - STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8.00 do 12.00 hodin
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
30. 1. a 31. 1. - MUDr. Břetislav Hofman, Úpské nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 817 335
6. 2. a 7. 2. - MUDr. Marie Horáková, Polská
91/14, Trutnov, tel.: 499 815 215
13. 2. a 14. 2. - S-DENTIS s.r.o., Pražského
povstání 543, Trutnov, tel.: 499 732 032
20. 2. a 21. 2. - MUDr. Eva Jirásková, Hornická
417, Rtyně v Podkrkonoší, tel.: 776 589 020
27. 2. a 28. 2. - MUDr. Miroslava Kodrová,
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 585
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 11. 1. 2016 zveřejňujeme záměr
města pronajmout byty:

Trutnov 2
Dlouhá čp. 644
objekt na st. p. 1412 v kat. úz. Trutnov,
městská část Horní Staré Město
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+1 – kuchyň 24,75 m2, pokoj 23,73 m2, koupelna
3,95 m2, WC 1,70 m2, předsíň 6,15 m2, lodžie 13,00 m2 a sklep 2,52 m2, standardní
byt, číslo bytu 12, 3. podlaží. Topení dálkové.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vestavěná skříň, měřidla tepla a vodoměry.
Orientační výše záloh na služby spojené s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, výtah
35 Kč/osoba, SV 100 Kč/osoba, osvětlení
40 Kč/osoba, úklid 80 Kč/osoba, domovní
odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu,
domovní služby 20 Kč/osoba, ohřev TV 250
Kč/osoba, teplo 800 Kč/byt.
Měsíční nájemné: 3 433 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
2. 2. 2016 v 8.00 hod. přímo na místě.
Byt Dlouhá 644 o vel. 1+1, standardní byt,
se bude pronajímat na dobu neurčitou
na základě výběrového řízení, kde se bude
nabízet pouze délka prvního platebního
období nájemného minimálně 12 měsíců.

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+1 – kuchyň 8,11 m2, pokoj 32,89 m2, koupelna
1,20 m2 + WC, předsíň 6,08 m2 a sklep 4,00

m2, standardní byt, číslo bytu 4, 3. podlaží.
Topení dálkové.
V bytě je kuchyňská linka, vodoměr a měřidlo tepla.
Orientační výše záloh 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,
ohřev TV 100 Kč/osoba, teplo 800 Kč/byt,
domovní služby 20 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 2 864 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
2. 2. 2016 v 8.30 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, 9,89 m2, sklep
20,25 m2 a půda 77,76 m2 (zkosená), standardní byt, číslo bytu 7, 1. podlaží. Topení
dálkové.
V bytě je vodoměr a měřidlo tepla.
Orientační výše záloh 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
2. 2. 2016 v 8.45 hod. přímo na místě.
Žádosti je možné podat do 5. 2. 2016
do 12.00 hod.
Veřejné otvírání obálek 8. 2. 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

Příspěvek
na technickou
a dopravní
infrastrukturu
Město Trutnov i v letošním roce poskytuje příspěvek na technickou a dopravní
infrastrukturu (dále jen infrastrukturu)
za účelem podpory bytové výstavby městem Trutnovem. Infrastrukturou se rozumí
veřejně přístupná komunikace (vč. chodníků), veřejné osvětlení a další sítě technické
infrastruktury.
Příspěvek se poskytuje stavebníkům rodinných domků a bytových domů v lokalitách
na území města Trutnova, kde se město Trutnov nepodílí na provádění infrastruktury.
Příspěvek se poskytuje na základě písemné
žádosti a činí max. 80 000,- Kč na 1 nově
postavenou bytovou jednotku a nesmí
překročit 50 % celkových nákladů stavebníka vynaložených na infrastrukturu. Užívání bytové jednotky musí být započato
nejpozději do 5 let od řádného provedení
infrastruktury.
Žadatel je povinen provést infrastrukturu
vlastním nákladem nejpozději do 30. 11.
2016 a v této lhůtě odboru rozvoje města
prokázat náklady (fakturou a dokladem
o uhrazení) efektivně a hospodárně vynaložené žadatelem na infrastrukturu. Předkládané faktury a doklady nesmí být starší
jednoho roku. Po splnění všech podmínek
bude příspěvek zaslán na účet žadatele.
Žádosti o příspěvek pro letošní rok lze podat nejdéle do 30. dubna 2016 na odbor
rozvoje města Městského úřadu v Trutnově.
Odbor rozvoje města prověří žádosti
po technické stránce a předloží je ke schválení zastupitelstvu města.
Ivana Vlasáková
odbor rozvoje města

ZPRÁVY Z MĚSTA
Okénko Klubu seniorů
S naší činností v roce 2015 jsme mohli být
spokojeni. Uskutečnili jsme 21 zasedání
a v nich proběhlo 36 zajímavých besed. Mrzí
nás však, že mezi nás nepřišel ani jeden ze
tří trutnovských členů Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR. Rádi bychom se totiž seznámili s jejich prací a s tím, co v roce 2015
udělali pro trutnovské občany – své voliče.
Snad se to v letošním roce zlepší a některého z těchto poslanců mezi námi přivítáme.
26. rok naší činnosti jsme zahájili 13. ledna
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443. zasedáním. Proběhly v něm besedy
s fotografem Ctiborem Košťálem a novou
kronikářkou města Trutnova Alenou Křivskou.
Další zasedání Klubu seniorů v roce 2016 se
uskuteční 27. ledna, 10. února a 24. února,
vždy ve středu od 15 hodin v malém sále
Městského úřadu Trutnov. Máte-li někdo
zájem stát se naším členem, přijďte mezi
nás, jste srdečně zváni!
Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

ZIMNÍ POBYT NA HORÁCH
I když by se mohlo zdát, že letošní zima není
k zimním radovánkám moc přívětivá, přeci
jen Krakonoš seslal pěknou fůru sněhu, a proto Základní škola speciální a praktická škola
DIAKONIE ČCE Vrchlabí, včetně odloučeného
pracoviště v Trutnově, vyrazila na již tradiční zimní pobyt na horách na Benecko. Bohatý program
plný sáňkování, bobování, stavění sněhuláků,
ježdění na běžkách či poznávání okolí v podobě
turistiky byl zpestřen také karnevalem, soutěžemi, muzikoterapií apod. A že se nám domů snad
ani nechtělo, není třeba dodávat.
Mgr. Lenka Šimůnková

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov byla založena
1. září 1992. Její vznik tehdy reagoval
na potřebu zřízení obdobných organizací
v České republice. Od té doby prošla trutnovská charita řadou změn a organizace se
značně rozrostla. Dnes poskytuje v Trutnově a okolních obcích řadu služeb ve zdravotní a sociální oblasti.
Jejím posláním je pomáhat nemocným,
zdravotně postiženým a hendikepovaným
lidem bez rozdílu rasy, náboženského vyznání a politické či státní příslušnosti. Trutnovská charita poskytuje domácí zdravotní
péči, pečovatelskou službu, službu osobní
asistence, pěstounskou péči, sanaci rodin,
koordinaci dobrovolníků, půjčuje zdravotní pomůcky, provozuje potravinový sklad,
každoročně se podílí na celonárodní Tříkrálové sbírce a dalších akcích spojených
s pomocí potřebným.
V roce 2015 se podařilo zahájit projekt
z grantu v rámci Programu švýcarsko-české
spolupráce, který v České republice zaštiťuje Ministerstvo zdravotnictví ČR. Projekt
si klade za cíl zkvalitnit a zefektivnit služby poskytované pacientům v terminálním
stadiu nemoci, a podílet se tak na rozvoji
domácí hospicové péče v regionu Trutnova

ABLE mateřská škola a znalecká a realitní a. s.

MŠ a jesle s motivačním
názvem MELUZÍNEK

a okolí. Získané prostředky umožní zakoupení speciálních pomůcek, jako jsou kyslíkové koncentrátory, lineární dávkovače,
infuzní pumpy, odsávačky, elektrická polohovací lůžka a další pomůcky nezbytné pro
péči o těžce nemocné pacienty v domácím
prostředí. Vyšší kvalitu a efektivitu služby
umožní i pořízení elektroniky (počítače,
mobilní telefony, navigace atd.) a nového
vozu pro tuto terénní službu. Z prostředků projektu bude financováno i průběžné
vzdělávání sester v oblasti paliativní péče.
Návštěvy sester a odborné úkony provedené v domácím prostředí pacienta jsou plně
hrazeny z veřejného zdravotního pojištění a jsou poskytovány na základě registrace zdravotnického zařízení dle zákona
č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách
a podmínkách jejich poskytování, v platném znění.
Bc. Dita Kujovská
Podpořeno z Programu švýcarsko-české
spolupráce
Supported by a grant from Switzerland
through the Swiss Contribution to the enlarged European Union

II. běh – LT Horní Bradlo

KZČ „Eldorádo“, Základní škola, Trutnov 2,
Mládežnická 536
a Nadační fond pro děti, Mládežnická 536,
Trutnov 2

NABÍDKA LETNÍCH
TÁBORŮ 2016

III. běh – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR

I. běh – LT Horní Bradlo
Termín: 2. – 16. 7. 2016
Věková kategorie: 2. – 9. třída
Cena poukazu: 4 000 Kč
Hlavní vedoucí: Mgr. Michal STRNAD
Zaměření: Bájný strom Vikingů
Nejvyšší bůh, mocný Ódin, vládne vikinským bohům a bohyním ze svého trůnu
v Ásgardu. Vidí do všech devíti světů, které
podpírá bájný strom. Každý rok pro udržení dobrých vztahů a pospolitosti pořádá
pro zástupce jednotlivých světů hostinu
v obří hodovní síni ve Valhalle. Zde se potkávají bohové s lidmi, obry, alfy i trpaslíky.
A letošní hostina už se blíží …
Chcete spolu s námi vstoupit do světa vikingských mýtů a legend? Pokud ano, možná vás čeká i cesta skrz všech devět světů,
jimiž prorůstá vždy zelený jasan Yggdrasil.
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Termín: 30. 7. – 13. 8. 2016
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 4 000 Kč
Hlavní vedoucí: Daniel KUCHAŘ
Programová vedoucí: Lenka KUCHAŘOVÁ
Zaměření: PINK, PONK, TINK, ŤANK, ŤONK
一度仏立像が珍しい、山をはるかに超えて
ある日、しかし、それはしませんでした。
誰かがちょうどそれを盗んだ。多くの謎と
危険回避です。だから我々
は支援する必
要。あなたが知っている:「我々 はお互い...
Jo a hůlky s sebou.

leden 2016

Termín: 1., 4., 7., 8. 7. 2016
Čas: denně od 8:00 do 16:00 hodin
Věková kategorie: 1. – 5. třída
Cena poukazu: 900 Kč
Hlavní vedoucí: Simona JEHLIČKOVÁ
Zaměření: Hurá - prázdniny
Chcete na začátku prázdnin zůstat sami
a nudit se? Nebo hledáte zábavu a zajímavé zážitky? Nezůstávejte doma a přidejte se k nám! Čeká vás pestrý program se
spoustou zábavy, kratších i delších výletů,
her i sportovních soutěží.
Přihlášky na všechny tyto tábory si můžete
vyzvednout v KZČ „Eldorádo“ od pondělí
29. 2. 2016 od 7:30 hod.
Bližší informace získáte na tel. 499 859 956
nebo na eldorado@zsmltu.cz u pracovníků
KZČ „Eldorádo“, ZŠ Mládežnická.

LYŽAŘSKÝ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
7 dní, pro děti 3 – 7 let, od nelyžařů po lyžaře
Partnerem akce SKI AREÁL Mladé Buky
22. 2. – 28. 2. 2016 o jarních prázdninách
Program je koncipován tak, aby plně vyhovoval dětem, které na lyžích zatím nestály, i dětem, které již sjíždějí kopec samy. Děti jsou
rozděleny do skupinek, kdy na 5 dětí jsou připraveni 2 lektoři. Balíček obsahuje kompletní
odbornou péči o dítě, dopravu, skipasy, lektory, videocouching, kdo nemá lyžařské vybavení – zapůjčení zdarma ve ski areálu, animační program, stravu 3x denně, pitný režim.
Cena 6 100 Kč + DPH/7 dní, informace na tel.
+420 777 260 315, www.meluzinek.cz
Program:
Po - St - Pá:
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská
výuka v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském
koutku
14.00 – 16.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská
výuka v kidparku
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
16.30 – 17.30 hod. - Svačina + volná hra
Út - Čt:
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská
výuka v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském
koutku
14.00 – 16.00 hod. - Animační odpoledne
na sněhu
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
So:
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská
výuka v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském
koutku
14.00 – 16.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská
výuka v kidparku
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
16.30 – 17.30 hod. - Svačina + volná hra
Ne:
8.30 hod. - Odjezd od MŠ
9.00 – 11.00 hod. - Lyžování nebo lyžařská
výuka v kidparku
11.30 hod. - Oběd
12.00 – 13.45 hod. - Klidový režim v dětském
koutku
14.00 – 16.00 hod. - KARNEVAL NA SNĚHU
s předáváním diplomů
16.15 hod. - Odjezd k MŠ
16.30 hod. - Příjezd k MŠ
16.30 – 17.30 hod. - Svačina + volná hra

ÚSPĚŠNÝ ROK TRUTNOVSKÝCH DIABETIKŮ
V uplynulém roce byla činnost naší územní
organizace Trutnov Svazu diabetiků České
republiky velmi bohatá. Jako v minulých obdobích probíhalo pravidelné cvičení v sokolovně každé pondělí od 9 do 10 hodin. Zájem
o cvičení byl tak velký, že kapacita sokolovny byla naplněna. Výbor opět musí poděkovat obětavým cvičitelkám Věře Libnarové
a Danuši Novákové, které na tomto úspěchu
mají největší podíl. V průběhu roku se uskutečnilo několik jednodenních výletů, z nich
nejúspěšnější byl výlet na Sněžku za přispění
města Trutnova, které pro nás zprostředkovalo bezplatnou cestu lanovkou. Společně
s trutnovskou nemocnicí jsme uspořádali měření glykemie (koncentrace cukru v krvi) pro
veřejnost. Rovněž o tuto akci byl velký zájem
a bylo změřeno přes 200 zájemců. Sestra
z diabetologické poradny, která zajišťovala
odbornou úroveň této akce, poradila zájemcům, u kterých byla zjištěna zvýšená hodnota
glykemie, kam se mohou obrátit o odbornou
lékařskou pomoc.
Další tradiční akcí byl rekondiční pobyt, který
se již druhým rokem uskutečnil v penzionu
Koliba ve Vrbně pod Pradědem a kterého se
zúčastnilo 49 zájemců. Program byl velmi pestrý a zaměřený zejména na zlepšení fyzické
a psychické kondice účastníků. Velmi hodnot-

STŘEDISKO VÝCHOVNÉ
PÉČE VARIANTA
Mládežnická 536,
541 02 Trutnov 2
tel.: 731 389 631,
e-mail: svp.varianta@seznam.cz
www.svp-varianta.cz

Školské preventivně
poradenské zařízení
Bezplatná individuální práce s klienty
Může to být něco podobného ...
- cítí se vaše dítě osamocené, ve třídě se
s ním nikdo nebaví
- spolužáci se mu posmívají, dělají si z něj
legraci

ná byla beseda účastníků, ve které jednotliví
diabetici seznámili všechny přítomné, jak se
u nich zjistilo, že mají cukrovku. Poučení si
z ní odnesli i přítomní nediabetici, protože
prakticky u všech diabetiků, kteří vystoupili se
svými zkušenostmi, se cukrovka zjistila jinak,
než jak se traduje.
I pro tento rok jsme připraveni pokračovat
v naší činnosti zejména ve prospěch diabetiků. Připravíme jednodenní výlety, na které
pozveme i ostatní zájemce. Rekondiční pobyt je tentokrát zajištěn v penzionu KITTY
v Lučanech u Jablonce nad Nisou. Pro velký
zájem jsme zorganizovali dva turnusy, na které je přihlášeno 68 zájemců. Pokračuje pravidelné pondělní cvičení.
Bližší podrobnosti o naší činnosti v roce 2016
budou oznámeny účastníkům na členské
schůzi, která se bude konat v úterý 16. února
od 14 hodin v malém sále Městského úřadu
v Trutnově, na kterou zveme nejen všechny
naše členy, ale rovněž i všechny ostatní diabetiky, naše příznivce a zájemce o naši činnost.
Výbor územní organizace Trutnov
Svazu diabetiků ČR

- v poslední době ho nic nebaví, nemá
na nic náladu
- zhoršil se mu prospěch
- má problém se svým chováním – učitelé
mu říkají, že je drzý
- doma to za nic nestojí, neplní své povinnosti
Jasně že ten výčet není úplný, je spousta
věcí, které se obtížně popisují.
Můžete napsat na e-mail:
svp.varianta@seznam.cz
Můžete zavolat na tel. 731 389 631 nebo
rovnou přijít do střediska, Mládežnická
536, 541 02 Trutnov
Provozní doba:
pondělí – pátek 8.00 – 16.00 hod.
Kdo se Vám bude věnovat: psycholog,
speciální pedagog, sociální pracovnice
www.svp-varianta.cz

Mateřská škola, Základní škola a Praktická škola, Trutnov
Horní Staré Město

Zápis do 1. třídy

pro žáky se zdravotním postižením, včetně autismu bez mentálního postižení
4. 2. 2016 1200 – 1700 hod.
Rodinné prostředí

Přátelská atmosféra

Bezpečné zázemí

Inspekční zprávy: „ ..nadstandardní kvalita pedagogické práce
.. “ nepřetržitě již 18 let !!!

Nabízíme:
● přítomnost asistentů ve třídách
● vyučování ve Snoezelenu - jediná certiﬁkovaná
místnost na Trutnovsku
● hipoterapii, muzikoterapii, logopedickou péči,
návštěvy solné jeskyně, bohatou mimoškolní činnost
S sebou přineste občanský průkaz a rodný list dítěte
Bližší informace na webových stránkách školy www.mzpstrutnov.cz
Dotazy na tel.: 499733386 nebo e- mailem: mzps.trutnov@volny.cz
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Poděkování sponzorům
dětského oddělení
Nemoc stejně jako neštěstí nechodí
po horách, ale po lidech. A bohužel se
nevyhýbá dětem ani v čase Vánoc. Abychom
malým pacientům a jejich blízkým zpříjemnili
pobyt na našem oddělení, vyzdobíme vždy již
v prvním adventním týdnu vánočně chodby
a ambulance. Každoročně nám pomáhá firma
Lesy a parky Trutnov s.r.o., která nás letos
potěšila překrásnou jedličkou. Pod stromkem
se ukrývalo překvapení v podobě hraček
a DVD od dárců, kteří si nepřáli být jmenováni.
Nesmíme ani letos zapomenout poděkovat
všem, kteří po celý rok nosí na naše oddělení
hračky, puzzle, knihy, oblečení, DVD nebo
třeba vánoční ozdoby. Vše vždy využijeme
pro naše děti a jejich doprovody, pravidelně
doplňujeme hračky na hernách, pokojích
dětského oddělení a ambulancích. Veliký dík
patří též za nemalé finanční sponzorské dary.
V tomto roce z nich byly zakoupeny čtyři
nové televizory, které jsou již instalovány
na pokojích dětí. Všech darů si velmi vážíme
a ještě jednou děkujeme.
Děti a učitelky ze školy při nemocnici
a zaměstnanci dětského oddělení

Kterak se skupinka
neohrožených studentů
a profesorů do širého
světa vydala
Naše cesta za poznáním malebné jižní Anglie
započala jednoho deštivého nedělního odpoledne na vlakovém nádraží. Ačkoliv počasí
nám v době výjezdu moc optimistickou náladu nedodávalo, cesta luxusním autobusem
byla více než pohodlná a ani znervózňující
přísná kontrola pasů v brzkých ranních hodinách nás nedokázala rozrušit.
Dalo by se říct, že prohlídka Londýna tvořila
krásné pozlátko celé výpravy. Její rozdělení
na dvě části, první při cestě tam a druhou při
cestě zpět, dodávalo iluzi jedné dlouhé, ucelené a krásné procházky po jižní Anglii, která
začínala a končila v hlavním městě. V jistém
smyslu tomu tak i bylo. Ani neustálá přítomnost příslušníků našeho vlastního národa nakonec onu iluzi neporušila.
Svoje jazykové dovednosti jsme měli možnost
zlepšit jednak v hostitelských rodinách
ve městě Hastings, které se nás ujaly, ale
především během tří dopoledních lekcí
v budově Masonic Hall, vedených dvěma
nesmírně milými lektorkami, jejichž trpělivost
s naší nedokonalou řečí lze jen obdivovat.
Věřím, že pro každého z nás byly tyto hodiny
velkým přínosem a mnohdy zdrojem výborné
zábavy.
I odpoledne stála za to. Ať už jsme je strávili
nakupováním v městečku Eastbourne,
opíráním se do větru na útesech Seven Sisters,
obdivováním podmořského světa v Brightonu
či žasnutím nad krásou černých labutí v parku
u Leeds Castle, zpět do tepla autobusu se nám
skoro nikdy nechtělo. Věřím, že každý z nás
si kromě nesčetných fotek odnesl i krásné
vzpomínky.
Největší dík rozhodně patří všem učitelským
autoritám, řidičům a slečně průvodkyni,
protože těmto skvělým lidem se podařilo
skoro nemožné - ještě víc zlepšit celkovou
atmosféru a učinit již tak bezchybný zážitek
ještě dokonalejším.
Kateřina Jánová a Matěj Kraus, 6.Y

JAZYKOVÉ KURZY NA GYMNÁZIU TRUTNOV
LETNÍ SEMESTR

V letním semestru budou na Gymnáziu Trutnov probíhat následující kurzy:
NOVĚ OTEVÍRÁME KURZ RUŠTINY:
Název kurzu:
Zkratka:
Vyučující:
Termín konání:
Ruština pro začátečníky
RZ
Z. Fátorová
Čt 15.30 – 17.00
Termín a dobu tohoto kurzu lze případně upravit dle dohody s přihlášenými zájemci.
Tento kurz bude zahájen, pokud se přihlásí dostatečný počet zájemců.
DÁLE BUDOU POKRAČOVAT TYTO KURZY:
Název kurzu:
Zkratka:
Angličtina pro úplné začátečníky
AÚZ
Angličtina pro začátečníky
AZ
Angličtina pro mírně pokročilé 1
AMP1
Angličtina pro mírně pokročilé 2
AMP2
Angličtina pro středně pokročilé 1
ASP1
Angličtina pro středně pokročilé 2
ASP2
Angličtina pro středně pokročilé 3
ASP3
Angličtina pro pokročilé
AP
Němčina pro začátečníky
NZ
Němčina pro mírně pokročilé
NMP
Francouzština pro úplné začátečníky
FÚZ
Francouzština pro začátečníky
FZ
Polština pro začátečníky
PZ

Vyučující:
J. Krouželová
P. Pitašová
K. Pitašová
K. Pitašová
P. Pitašová
L. Hašek
P. Pitašová
B. Kranátová
A. Báchorová
E. Hejnová
K. Václavíková
T. Zieliňski
T. Zieliňski

Termín konání:
Út 16.30 – 18.00
Čt 16.15 – 17.45
St 16.30 – 18.00
Po 16.30 – 18.00
Út 16.30 – 18.00
Po 16.30 – 18.00
Po 17.00 – 18.30
Po 16.30 – 18.00
Čt 16.00 – 17.30
Čt 16.00 – 17.30
Út 16.30 – 18.00
St 17.30 – 19.00
St 16.00 – 17.30

Pokud chcete mít jistotu, že budete zařazeni do vámi vybraného kurzu, přihlaste se co
nejdříve, nejpozději však do konce ledna 2016 na adrese: pitasova@gymnaziumtu.cz.
Podrobnosti o kurzovném najdete na www.gymnaziumtu.cz, případné dotazy na čísle
603 487 170. Na spolupráci s vámi se těší
Petra Pitašová

RIAPS
informuje

Pracovníci Manželské a rodinné poradny RIAPS Trutnov i v novém roce 2016 hledají posilu
do svého týmu - absolventa či absolventku oboru Psychologie nebo Speciální pedagogiky, ideálně alespoň se zahájeným psychoterapeutickým
výcvikem. Objednací doba je i nadále zhruba
4 – 5 týdnů. Tým Stacionáře RIAPS posílil od ledna tohoto roku svůj tým o dvě nové kolegyně,
a to na pozici sociálních pracovnic, které budou
jezdit za uživateli sociálně-rehabilitačních služeb
především do terénu, to znamená do jejich přirozeného prostředí. Novinkou pro naši službu je
přijetí i další kolegyně na pozici „peer konzultantky“, která svoji práci s uživateli obohatí zejména o svoji osobní zkušenost s duševním onemocněním. V Nízkoprahovém zařízení pro děti
a mládež Shelter po roce proběhly personální

TRUTÍNEK

RODINNÉ CENTRUM, Z. S.
Od 1. 10. 2015 jsme v provozu na adrese ZŠ Mládežnická 536 v Trutnově, HSM.

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 – 2., 9.
a 16. 2. 2016
09:00 – 15:00 - Poradna PMV a laktační
poradenství (po tel. domluvě)
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změny. Jedna kolegyně odešla na mateřskou dovolenou, proto místo ní byla přijata nová. Klienti
se mohou potkat se čtyřmi mladými pracovnicemi. Dvě pracují v klubu pro děti (od 6 do 14 let)
a dvě v klubu pro mládež (od 15 do 26 let). Více
informací na webových stránkách: www.riaps.cz/
shelter/ Ambulance se dočkaly posily v podobě
nové lékařky MUDr. Dobríkové. Bohužel stále
trvá stop stav pro příjem nových pacientů dětské psychiatrie a svou činnost dočasně omezil
i PhDr. Šouba. Nadále lze využít služeb adiktologie, včetně skupinové terapie. Kontaktní centrum otevřelo Anonymní poradenskou skupinu
pro rodiče a další blízké osoby. Pokud jste rodič,
partner, příbuzný a potýkáte se u svého blízkého s užíváním návykových látek včetně alkoholu
a léků, přijďte mezi ostatní, kteří se ocitli v podobné situaci jako vy. Setkání se koná každé
3. pondělí v měsíci v čase 17.00 – 18.30 hod.
v prostorách Kontaktního centra. Služba je poskytována zdarma.
15:30 – 17:00 - Štěstí – pravidelný program
pro ženy zaměřený na témata
osobního rozvoje, jako je 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)

Grafika nově
s 3D tiskárnou
Vybavení kabinetu informatiky na ZŠ Komenského bylo v prosinci doplněno 3D tiskárnou. Bude využita k obohacení výuky
grafiky a k 3D modelování. Zároveň je pod
taktovkou Václava Fišera, několika cenami
ověnčeného tvůrce projektů, připravován
další mezinárodní program o komunikačních technologiích a světě okolo nás, ve kterém bude tiskárna upotřebena.
3D tisk je proces, při kterém se vytvářejí trojrozměrné objekty z vhodného materiálu.
Jedná se o různé druhy plastů – rozličně rozpustné, ohebné, dále kompozity s dřevěnou
nebo kovovou příměsí. Využití se stále šíří,
od modelářů, kutilů a inženýrů, přes medicínu po vesmírné a mimozemské stanice.
Na naší škole nastaly po dodání 3D tiskárny pro fyzikáře 2 úporné dny sestavování,
šroubování, nastavování a testování. Poté
se mohlo začít se zkušebním tiskem. „Zatím
se učíme znát teploty pro určité materiály,
rychlosti a celkové možnosti prostorového
tisku. V dalším pololetí budeme modelovat, a pokud se zadaří, tak si své 3D modely
i vytiskneme. Mezi několik testovacích tisků
patří i klasická stromová žába nebo velmi
povedený hrad,“ popisuje začátky s tiskárnou a svá očekávání Václav Fišer.
3D tiskárnu v chodu jste si již mohli prohlédnout na Dni otevřených dveří v části
Hrajeme si s Legem. Fotogalerii z průběhu
montáže, naše úspěchy i neúspěchy můžete
sledovat v úložišti, kam průběžně ukládáme
záznamy z práce s 3D tiskem. Takže klikejte
na www.zskomtu.cz, sekce Metodická sdružení – Přírodní vědy.
Tereza Bradnová

PÁTEK
09:00 – 13:00 - P
 oradna PMV a laktační poradenství (po tel. domluvě)
Volná herna:
PO – ST - 8:00 – 17:00, ČT - 8:00 – 17:00, PÁ - 8:00
– 14:00
Program na únor:
9. 2. - Přednáška o látkových plenkách – 50 Kč
11. 2. 9:00 – 11:00 - Podpůrná laktační skupina
– zdarma
16. 2. 17:00 - Tiande – léčba přes kůži (transdermální
terapie)
18. 2. 15:30 – 17:30 - Bleší trh hraček, dětských
knih a pomůcek – udělejte si místo ve skříni, podrobnější informace naleznete na našich stránkách, počet prodejních míst je omezen
Rezervace na všechny přednášky i většinu akcí
je nutná. Podrobné informace o našich akcích
se dozvíte na: www.trutinek.cz nebo na tel.:
777 035 856.

SOUTĚŽE
Krkonošský florbalový pohár

NABÍDKA LETNÍCH TÁBORŮ
Léto v pohybu

Florbalový tábor

Program je zaměřen na aktivní pohyb a je určen pro chlapce a dívky ve věku 7 - 10 let. Děti
absolvují jakousi „ochutnávku“ nejrůznějších
pohybových činností, která jim mohou pomoci ve výběru jejich volnočasových aktivit.
Vyzkouší si jak známé, tak i netradiční formy
sportovních a pohybových činností, a to prostřednictvím her a soutěží. Rozmanitý program počítá s tím, že v rámci činností navštívíme zajímavá místa v Trutnově a jeho okolí.
Termín: 4. - 8. července 2016
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 - 16.00 hod.
Cena: 1300,- Kč
Kontakt: M
 iloš Poláček, tel.: 776 148 277,
e-mail: polacek@svctrutnov.cz

Pět dní plných nejen florbalu, ale i dalších
sportovních a pohybových činností je určeno pro chlapce a dívky ve věku 10 - 15 let.
Účastníky čeká nácvik a zlepšování základních hráčských dovedností, tréninky plné
rozmanitých cvičení, soutěže ve sport. hrách,
mini turnaj a další. Každý den proběhnou
ve sportovní hale min. dva tréninkové bloky
zaměřené na florbal, které budou doplněny
dalšími sportovními a pohybovými aktivitami.
Hráči budou rozděleni do tréninkových skupin podle věku a dovedností. Rádi přivítáme
i začátečníky. Program zajišťují zkušení trenéři a instruktoři.
Termín: 25. - 29. července 2016
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 - 16.00 hod.
Cena: 1300,- Kč
Kontakt: Miloš Poláček, tel.: 776 148 277,
e-mail: polacek@svctrutnov.cz

Termín: 11. - 12. února 2016
Místo: sportovní hala ZŠ R. Frimla, Trutnov
Cílová skupina: žáci ZŠ a obdobných ročníků
víceletých gymnázií Trutnovského regionu
Soutěžní kategorie:
G1 mladší dívky (2. - 5. ročník)
G2 starší dívky (6. - 9. ročník)
B1 mladší chlapci I. (2. - 3. ročník)
B2 mladší chlapci II. (4. - 5. ročník)
B3 starší chlapci I. (6. - 7. ročník)
B4 starší chlapci II. (8. - 9. ročník)
Čtvrtý ročník florbalového turnaje základních
škol a víceletých gymnázií. Na základě zkušeností z předchozích ročníků budeme pokračovat v osvědčeném systému 3 hráčů v poli plus
brankář, v nejmladších kategoriích 4 hráčů
v poli plus brankář. Utkání budou probíhat
na dvou hřištích zároveň za řízení zkušených
rozhodčí. Cílem tohoto turnaje je vyvolat
u dětí zájem o aktivní pohyb prostřednictvím
jednoho z nejoblíbenějších kolektivních sportů současnosti. Školním týmům dát možnost
změřit své síly s ostatními v našem regionu.
Pro zúčastněné jsou připraveny diplomy, pro
umístěné poháry a věcné ceny.

Soutěž ve zpěvu

Oba turnusy příměstského tábora jsou určeny
pro děti ve věku 7 - 10 let. Našim cílem je nejen děti zabavit, ale i rozvíjet jejich osobnost
a dovednosti, které v dnešní rychle se měnící
době všichni potřebujeme. Díky etapové hře
o rytířském kodexu a záchraně království získá program tábora potřebný spád a mnoho
příležitostí, jak zajímavě skloubit i odlišné
činnosti.
Termín: 1. turnus 11. - 15. července 2016
2. turnus 8. - 12. srpna 2016
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 - 16.00 hod.
Cena: za každý turnus 1300,- Kč
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208,
e-mail: sarka@svctrutnov.cz

Taneční škola - Jak se tančí muzikál
Určeno dívkám i chlapcům ve věku 10 - 16 let,
kteří se již tanci věnují nebo se tomu chtějí
naučit. Do programu je zařazena všeobecná
pohybová průprava, následně pak výuka tanečních stylů, jako jsou street dance, hip hop,
break dance, dance hall, lock, country tance,
irské tance, disco tance, roztleskávačky a další. Nebudou chybět hry a soutěže. Vyvrcholením bude závěrečné vystoupení všech účastníků pro rodiče.
Termín: 25. - 29. července 2016
Místo: SVČ Trutnov, denně 8.00 - 16.00 hod.
Cena: 1300,- Kč
Kontakt: Miloš Poláček, tel.: 776 148 277,
e-mail: polacek@svctrutnov.cz
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6th Baseball & Softball Camp

Více informací o obou soutěžích získáte
na www.svctrutnov.cz.

Indiánské léto

Barevný týden
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Stanový tábor uprostřed přírody, jehož klíčovou činností je zdolávání etap celotáborové
hry. Základna se nachází v zalesněném prostoru u obce Vlčkovice v Podkrkonoší (cca
25 km od Trutnova). Děti se díky přirozeným
podmínkám učí přežití ve volné přírodě, tábornickým dovednostem a dalším činnostem. Vše probíhá formou dobrodružných her
a soutěží.
Termín: 13. - 27. srpna 2016
Místo: Táborová základna Bokouš,
Vlčkovice v Podkrkonoší
Cena: 4000,- Kč
Kontakt: Ondřej Těžký, tel.: 721 772 463
e-mail: heavy@svctrutnov.cz
Více informací o obou soutěžích získáte
na www.svctrutnov.cz.

Termín: 22. - 23. března 2016
Místo konání: Základní umělecká škola Trutnov, Krakonošovo nám. 73
Soutěžní kategorie: žáci ZŠ, nižších stupňů
gymnázií, ZUŠ, DDM a dalších zřizovatelů.
U jednotlivců je pro zařazení do příslušné věkové kategorie rozhodující postupný ročník
ZŠ nebo analogický ročník gymnázia.
0. kategorie: žáci 1. ročník ZŠ (pouze sólo)
1. kategorie: žáci 2. - 3. ročník ZŠ
2. kategorie: žáci 4. - 5. ročník ZŠ
3. kategorie: žáci 6. - 7. ročník ZŠ
4. kategorie: žáci 8. - 9. ročník ZŠ
Okresní kolo proběhne v úterý 22. března
2016 od 9.00 hod. (0., I. a II. kategorie - mladší žáci) a ve středu 23. března 2016 od 9.00
hod. (III. a IV. kategorie - starší žáci). Vítězové
ze školních kol, která proběhnou do 29. února 2016, si připraví dvě písně v českém jazyce, a to jednu píseň českou lidovou, přednes
a cappella (bez doprovodu) a druhou volnou,
kde doprovod doporučujeme. Účastnický poplatek činí 30,- Kč za každého žáka a jednotlivé vystoupení.

leden 2016

Soustředění určené pro chlapce a dívky
ve věku 5 – 13 let, které připravujeme nejen
pro stávající členy klubu Rytíři Trutnov, ale
i pro případné nové zájemce o členství. Účastníci si zdokonalí základní herní prvky pro T-ball, Baseball, Softball. Trénovat se bude pod
vedením držitelů trenérských licencí II. a III.
stupně.
Termín: 24. - 28. srpna 2016
Místo tréninku a další inf. budou uveřejněny
do konce února 2016 na stránkách
www.rytiri-trutnov.cz a www.svctrutnov.cz
Kontakt: Roman Klempíř, tel.: 731 552 537

Obě soutěže jsou
spolufinancovány
Královéhradeckým krajem.

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

TITUL NEJLEPŠÍHO CUKRÁŘE V KRÁLOVÉHRADECKÉM
KRAJI PUTUJE K „LETADLU“
Žáci devátých ročníků ze ZŠ kpt. Jaroše,
Trutnov, Gorkého 38, se 4. 12. 2015 zúčastnili 11. ročníku největší krajské soutěže
odborných dovedností pro žáky základních škol. Soutěž s motem „Já už to znám,
umím“ pořádaly: SŠ technická a řemeslná Nový Bydžov, SŠ gastronomie a služeb
Nová Paka a SŠ zahradnická Kopidlno.
Do soutěže, která byla vypsána v 11 kategoriích, se přihlásilo 33 základních škol,
které reprezentovalo celkem 459 žáků.
Již před začátkem soutěže získali žáci a pedagogové ZŠ kpt. Jaroše pohár pro školu,
která přijela do místa konání z největší
vzdálenosti. Nejvýraznějšího úspěchu jsme
dosáhli v soutěži „mladý cukrář“. Po ukončení prezence bylo do této kategorii zapsáno celkem 86 žákyň a žáků. Cukrářské
klání se skládalo z pěti dílčích úkolů, bě-

hem kterých museli soutěžící prokázat teoretické znalosti i praktické dovednosti.
Každý z pěti úkolů byl porotou bodově
ohodnocen. Největšího bodového zisku
dosáhl a titul „mladý cukrář“ vybojoval
Adam Prokopec ze ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov,
Gorkého 38. Na třetím místě se umístil David Rischawy ze stejné školy.
Vědomosti a dovednosti, které naši cukráři
prokázali během soutěže, svědčí o kvalitním
výchovně vzdělávacím procesu v rámci praktického vyučovaní na škole u „Letadla“.
Poděkování patří žákům za vzornou reprezentaci školy a příkladné vystupování během celé akce. Pedagogický dozor
a odbornou konzultaci žákům zajišťovali
Mgr. Zdeněk Ryšavý a paní Etela Felkerová.
Mgr. Petr Karajanis, Dis.

POHLEDY DO MINULOSTI
Trutnov v 19. století

Ještě dost neutichly poslední válečné třesky
prvních 15 let 19. století, ještě se podivně
vlekla mírová jednání Vídeňského kongresu
v letech 1814 a 1815 vinou sobeckých zájmů
vítězných protinapoleonských mocností, čas
klidnějšího života pro lidi však nenastal. Platilo to i pro českou zemi s necelými 4 miliony obyvatel. Prusko-rakouské války skončily
v druhé polovině 18. století trvalou ztrátou
hospodářsky významného Slezska a Kladska,
které byly předtím po celá staletí součástí
Českého království. Výbojným Pruskem nebezpečně ohrožená severní hranice rakous-

ké monarchie v Krkonoších i město Trutnov
(tehdy s více než dvěma tisíci obyvateli a asi
se 400 domy) vyvolávaly oprávněné obavy
z rostoucí prušácké výbojnosti. Oprávněnost
z ní se v 19. století za prusko-rakouské války
v roce 1866 plně potvrdila.
V roce 1816 nebyl Trutnov sice už postižen
válečným utrpením, ale časté živelní pohromy to k němu neblaze přibližovaly. Za požáru města 23. dubna tu vyhořelo 78 domů
a 14 stodol. Oheň tenkrát vznikl, jako už
v minulosti nejednou, při přepouštění másla
neopatrností hospodyně v domě poštmistra
Jana Zechtitzkého na křižovatce u Špitálského mostu.
Obětí dubnového požáru byla k velké lítosti
trutnovských obyvatel památná věž Horní
brány. Její zpodobení nikdy na obraze města nemohlo chybět. Při požáru v roce 1792
vzala za své i kostelní věž se zvony, které
žár ohně roztavil. Tři roky potom trutnovské zvony oněměly, než v roce 1802 nové
odlil a na věži zavěsil pražský zvonař Václav
Kürchner.
Po požáru v roce 1816 bylo město obnoveno
díky rozsáhlé finanční obětavosti trutnov-

SPORT
Přelet nad hvězdami SUBARU LEVORG GAMES – Velká Úpa
Tradiční zimní SKI & SNB závod pod záštitou
Subaru ve Skiportu Velká Úpa se nezadržitelně blíží. Freestyle závod o celkové prizemoney 40 000 Kč letos pod názvem Subaru
Levorg Games proběhne v sobotu 6. února
ve Velké Úpě. Jedinečná atmosféra, prizemoney 40 000 Kč, Represent best trick, bohatý doprovodný program, soutěže o kameru GoPro, testovací jízdu Subaru a další ceny
partnerů, taneční vystoupení, výzvy kapitána Morgana a jeho krásných Morganet. To
vše za hudebního doprovodu DJs a saxofonistů po celý den. Plus bohatý hudební program na hotelu Úpa!
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HUDEBNÍ PROGRAM, hotel Úpa
29. 1. 2016: Kapitán Demo, 100 Kč
30. 1. 2016: Silent Party s DJs, zdarma
1. 2. – 4. 2. 2016: Hudební workshopy, DJ
škola, zdarma
5. 2. 2016: Silent Party s DJs, barmanská
show vicemistra Evropy Davida Neumanna,
zdarma
6. 2. 2016: Koncert MoveBreakers + taneční
Electro Swing Night, zdarma
Více na subarugames.cz a facebooku.

ských věřících i zahraničních dárců. Peníze
na Trutnov se vybíraly tenkrát dokonce až
v Terstu. Severní Itálie byla v této době součástí habsburské monarchie. Na milodarech
se pro Trutnov tehdy vybralo 29 829 zlatých
a 43 krejcarů.
Při vyhoření Trutnova si tehdy obyvatelé
Trutnova neradi neodpustili s obavou pověrčivě povzdechnout, že při jedné pohromě zpravidla nikdy nezůstává. Potvrdilo
se to na Trutnovsku v zimě na přelomu let
1816/17, kdy byla krajina zavalena spoustou
sněhu, především na venkovských obydlích.
Ta bývala zasypána až po samou střechu. Jarním požárem a touto sněhovou pohromou
postižení hledali nejednou útěchu i v hospodách u vína a piva. Ale až po několik let
trvající obecné drahotě (máz vína přišel na
1 až 2 zlaté a piva na 4 krejcary). Nebylo to
vůbec lehké. V roce 1816 k tomu přibyla
i nově zavedená nápojová přirážka 15 krejcarů u vědra vína (61 litrů). Mnozí lidé postižení uvedenými živelními pohromami hledali boží pomoc v roce 1816 v obnovené Janské
kapli na Janském vrchu, postavené v roce
1712 Moricem Dreystockem, zrušené v roce
1792 císařem Josefem II. a znovu vysvěcené
trutnovským děkanem Franzem Leyerem.
Antonín Just

kteří chtějí sportovat nejen na vrcholové úrovni,
Využijte pohodlné zázemí a vždy upravené
ale třeba jen pro radost a zdraví.
kurty Tenisového areálu Trutnov. Od pondělí
Více na www.spartaktrutnov.com nebo na FB
do pátku zaplatíte za dopolední hodinu 300 korun, odpoledne pak 350. V sobotu a neděli vyjde
hodina po celý den na tři stovky. „Pro sportovní
SILOVÝ TROJBOJ
nadšence jsme připravili i balíčky. Když si zaPowerlifting Trutnov v novém
rezervujete 10 hodin v hale a zaplatíte kauci, pak
Členové oddílu Powerlifting Trutnov přidávají
vás cena vyjde o 50 Kč méně,“ sděluje jednatel
ruku k dílu a od prosince pomáhají s rozmisťoMEBYS Trutnov Martin Veselý.
váním strojů, monliftu, lavic atd. v posilovně
Nafukovací hala je otevřena od 8 do 21 hodin,
„PASÁŽ“, která se od ledna 2016 stává doon-line rezervace lze provádět na webu www.
movskou posilovnou oddílu POWERLIFTING
sportoviste-trutnov.cz .
TRUTNOV. Aneb jaké si to uděláme, takové to
informuje
Bylo-li vaším novoročním předsevzetím více pobudeme mít.
hybu, zkuste tenis. Doplníte endorfiny, rozhýbete tělo a užijete si zábavu. Těšíme se na vaši
návštěvu.

MEBYS Trutnov s. r. o.

MEBYS Trutnov s. r. o.
Sportovní tenisový areál
od 1. 1. 2016 ve správě MEBYSu
Společnost MEBYS, správce všech velkých trutnovských sportovišť, převzala pod svá křídla i tenisový areál. Od 1. ledna je tak možné zarezervovat si kurt ve vytápěné hale nebo v letní sezóně
pod širým nebem. Kam by ovšem měly směřovat
kroky tenisových nadšenců po Vánocích, je ale
jasné – do vyhřívané nafukovací haly.
„Tenis je dynamický a zároveň zábavný a velmi
atraktivní. Oba dvorce v hale jsou v těchto dnech
pro sportovce připraveny. Dovedu si představit,
že řada sportovců u nás shazuje vánoční kila.
Mnozí se ale připravují na letní sezónu a zlepšují
si kondici a techniku,“ říká vedoucí sportovišť
MEBYS Trutnov Radek Horák.

NAFUKOVACÍ HALA
od

do

cena/hod./
kurt

od

do

cena/hod./kurt

Pondělí

08:00

12:00

300 Kč

12:00

21:00

350 Kč

Úterý

08:00

12:00

300 Kč

12:00

21:00

350 Kč

Středa

08:00

12:00

300 Kč

12:00

21:00

350 Kč

Čtvrtek

08:00

12:00

300 Kč

12:00

21:00

350 Kč

Pátek

08:00

12:00

300 Kč

12:00

21:00

350 Kč

Sobota

08:00

21:00

300 Kč

Neděle

08:00

21:00

300 Kč

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).

SPARTAK TRUTNOV, Z. S., ZAHÁJIL
SVOJI ČINNOST
Vážení trutnovští spoluobčané, chceme vám představit novou organizaci SPARTAK TRUTNOV, z. s.,
která byla zapsána do obchodního rejstříku 24. 9.
2015. Termín do konce roku 2015 byl pro náš spolek chápán jako přípravný z pohledu administrativy. Faktickou činnost SPARTAK TRUTNOV zahájil
až s novým rokem, tj. od 1. 1. 2016.
Do SPARTAKu TRUTNOV přechází také některé
sportovní oddíly z TJ Lokomotiva Trutnov. Jejich
činnost a akce jistě nemusíme představovat, ale
v krátkosti: Powerlifting Trutnov - SILOVÝ TROJBOJ,
Highlanders - MUAY THAI/MMA, KRASOBRUSLENÍ,
SPORTOVNÍ GYMNASTIKA, KRAKONOŠOVI JEZDCI,
BODY WORK a SPV (sport pro všechny). Toto jsou
základní sportovní oddíly, jejichž řady se v roce 2016
budou postupem času rozšiřovat o oddíly, jako je
např. PREDATORS CF (cross fit), REJNOCI MP (oddíl
plavání, a to nejen postižených spoluobčanů), petanque či street work out. Chceme ale svůj zájem
směřovat i jiným směrem, tím je např. street art a alternativní scéna v umění.
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Za poslední roky zaznamenala nabídka nových
sportů značný nárůst. A tak se dnes v portfoliu
sportovních organizací objevují sporty tradiční,
masové, mediálně známé a na celé té škále i sporty začínající a pro sponzory a propagaci zatím nezajímavé. Všechny mají hodně společného, ale jejich potřeby a chápání priorit je v některých ohledech diametrálně odlišné, a to je i důvod vzniku
SPARTAKu TRUTNOV.
Cílem SPARTAKu TRUTNOV je sdružit oddíly zaměřené na sporty, které nejsou mediálně
tolik sledované, a přesto mají svůj cíl a způsob
i schopnost oslovit řadu lidí. Někdy se tyto sporty
nazývají alternativními, ale neradi tento výraz
používáme, protože by to mohlo činnost našeho
spolku do budoucna do určité míry omezit a svazovat. Chceme rozšířit nabídku činností a příležitostí i pro nové sporty a vytvořit základnu pro
činnost u sportů, které mají jiné potřeby a přání
než „tradiční, mediálně preferované“ sporty. Je
tak zřejmé, že se SPARTAK bude s určitými sportovními organizacemi vzájemně doplňovat při
realizaci a rozšiřování sportovních činností v našem regionu. Je však pochopitelné, že přesně
vymezené hranice působnosti nelze určit, a tak
určité prolínání může být a jistě bude realitou.
Naše vize pro budoucí činnost a směřování našeho spolku je vytvořit podmínky a prostor pro
rozvoj i méně známých sportovních odvětví
a současně oslovit s nabídkou i řadu zájemců,

KRASOBRUSLENÍ
II. ročník „Poděbradského ledového srdce“
První závody letošního roku - II. ročník
„Poděbradského ledového srdce“ - národní
soutěž krasobruslení v rámci projektu Bruslička
2015/2016, kterých se účastnily závodnice
z Bíliny, Pardubic, Hronova, Náchoda, Poděbrad,
Mladé Boleslavi, Nymburku, Černošic, Ledče nad
Sázavou, Chrudimi, Nového Města nad Metují,
Loun, Jihlavy, Kladna, Prahy, Berouna, České
Třebové a samozřejmě děvčata z oddílu krasobruslení SPARTAKu TRUTNOV. Krasobruslařky se
účastnily závodů v kategoriích Cvrčci C1, Cvrčci
C2 - mladší, Cvrčci C2 - starší, Kadet A1, Benjamín
B1, Benjamín B2, Přípravka 1, Přípravka 3. Velká
pochvala od trenérek pro všech 15 závodících
děvčat od pěti do patnácti let - velká snaha, nemalé zlepšení od minulé soutěže, minimum chyb
a zodpovědné výkony.
Za zmínku stojí pěkný výsledek Amélie Šimkové,
která se v kategorii Benjamín B2 umístila na pěkném 5. místě. Její kolegyně Markéta Vrábelová
hned na 6. místě. Jen tak dál!

PLAVÁNÍ
REJNOCI rozšiřují svoje řady
„O mentálně postižených se sice mluví a píše, ale
my s nimi chceme i pracovat.“ To je motto oddílu
REJNOCI SPARTAK TRUTNOV. Oddíl plavání tělesně a mentálně postižených rozšířil svoje řady
o další sportovce, kteří se chtějí věnovat pravidelné sportovní činnosti. Již na dvacet sportovců se
2x týdně schází v trutnovském bazénu a formou
her a nácviku jednoduchých plaveckých technik
zdokonalují svoji fyzickou kondici.
pokračování >>

MUAY-THAI/MMA

Marvan z HIGHLANDERS ochutnal porážku
v boxu
Univerzál HIGHLANDER Ondřej Marvan si 9. 1.
2016 v německém Offenburgu vyzkoušel nefalšovaný super galavečer boxu, kde nastoupil
proti neporaženému místnímu miláčkovi Leonu
Bauerovi. Ve vyprodané bádenské aréně mu
bohužel tato premiéra profesionálního boxu nevyšla a byl poražen. Ondra ale nesmutní a pilně
se začíná připravovat na 5. 3. 2016, kdy ho čeká
profesionální zápas se slovenským soupeřem.
Na tento galavečer se připravuje i jeho týmový
kolega Matěj Trčka, který si mezitím bude plnit
i reprezentační povinnosti CMTA.

Jaroměře a Hostinného (9). Domácí oddíl se též
nenechal zahanbit, protože nás reprezentovali
4 hráči. Hrálo se na 7 kol švýcarským systémem,
po 4. kole byla pauza na oběd, pak se dohrávala
zbývající 3 kola. Na konci turnaje proběhlo závěrečné vyhodnocení s odměnou nejen pro nejlepší. Domácím hráčům se v těžké konkurenci vedlo
se střídavými úspěchy, nejlepšího výsledku dosáhl v kategorii do 16 let Václav Jíra, který obsadil
v konkurenci 23 hráčů 14. místo.
Více na: http://www.chess.cz/kraje/khss/

JUDO
Judisté si dali do nosu, ale nestáli
přitom na tatami
Na mlsání palačinky a zmrzlinové poháry, k pití
Sprite a Coca-Cola. Trenéři judistů Lokomotivy
vědí, jak odměnit své svěřence. V salónku hotelu
Grand pro děti z tatami a jejich rodiče, babičky
a dědečky přichystali vánoční posezení, kterým
udělali tečku za letošní sezónou oddílu. V roce
2015 se judisté Loko Trutnov prali celkem na 27
turnajích, z toho sedmkrát vyrazili za hranice naší republiky. Třikrát byli v Polsku (Poznaň,
Stregom a Nowa Sol), dvakrát na Slovensku
(Rimavská Sobota a Galanta) a výjezd si udělali
informuje
do německého Fürstenwalde a dokonce i do maďarské Budapešti. „Tam to byl bez pochyby největší turnaj, který se řadí mezi největší evropské
turnaje i s mimoevropskou účastí,“ upozornil
trenér Robert Gottwald. Z dvaceti domácích
turnajů patřily mezi ty nejvýznamnější všechny
starty na Českém poháru (Ostrava, Jablonec,
Brno, Chomutov a Teplice) a samozřejmě souboje na republikových přeborech v Jičíně a Ostravě.
Celkem judisté Lokomotivy získali 101 medailí - 36 zlatých, 26 stříbrných, 39 bronzových.
Výsledky všech závodníků Loko Trutnov naleznete na: www.lokotrutnov.cz/oddily/judo

PLAVÁNÍ
Helena Blahová vymazala
devatenáct let starý rekord
a je nejlepší v republice
Poslední vrcholnou republikovou soutěží žáků
byl Pohár České republiky deseti a jedenáctiletých žáků v Chomutově a Táboře. Z trutnovské
Lokomotivy se na tyto soutěže kvalifikovalo třináct plavců. Největšího úspěchu dosáhla v táborské osmidráze Helena Blahová, která si pověsila
na krk z osmi závodů osm medailí. Tu nejcennější, zlatou vybojovala fantastickým závěrem
hned ve své úvodní disciplíně 200 metrů prsa,
když časem 2:55,0 vymazala krajský rekord Jany
Prokešové z roku 1996.
Dalších pět bronzových medailí přidala v individuálních závodech na 100 P, 100 a 200 PZ, 400
a 800 VZ. Spolu s kolegyněmi z týmu Eliškou
Šutriepkovou, Veronikou Hůlkovou a Radkou
Stoklasovou vyplavaly stříbrnou a bronzovou
medaili v kraulové a polohové štafetě na 4 x 50
metrů.
Poslední dvě bronzové medaile vyplavala Eliška
Šutriepková v závodech na 100 motýlek a 200
kraul. Velkou smůlu si vybrala Veronika Hůlková,
která dohmátla dvakrát čtvrtá na tratích 800
a 400 volný způsob, když na poslední trati měla
úplně shodný čas s Helenou Blahovou a o konečném pořadí rozhodli cíloví rozhodčí v poměru
2:1. Hezké šesté místo na polohové stovce obsadil Tomáš Havelka. Těsně za první desítkou pak
skončili Adam Skořepa a Radka Stoklasová.
V kategorii desetiletých nejlépe závodil Simon
Rajsner, který obsadil dvě sedmá místa. Zúčastnil
se ještě Jaroslav Kortan a Dan Zdráhal.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKO
www.lokotrutnov.cz

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

RICOCHET
Pozvánka na Mistrovství republiky
Masters v ricochetu
Využijte jedinečnou příležitost a přijďte se podívat na nejrychlejší indoorový raketový sport.
V sobotu 13. 2. 2016 se od 9 hodin uskuteční v areálu na Nivách Mistrovství ČR mužů nad
35 let. Na dvou kurtech se vám představí nejzkušenější hráči z České republiky. Přijďte podpořit hráče Lokomotivy a Jirku Herdu obhajujícího první místo z minulého roku. Podstatné informace o turnaji naleznete na www.e-ricochet.
cz a www.lokotrutnov.cz/oddily/ricochet

Získala dvě zlaté, dvě stříbrné a dvě bronzové medaile. Vylepšila si dva osobní rekordy
a ve dvou startech zaostala za svým nejlepším
časem jen o jednu setinu. Plavkyně Martina
Elhenická na zimním šampionátu v Plzni potvrdila postavení v české špičce, i když sama od sebe
čekala ještě víc.
Celý rozhovor s Martinou naleznete na www.lokotrutnov.cz/oddily/plavani

STOLNÍ TENIS
Jako každoročně byl i tentokrát prosinec 2015
vyhrazen organizaci Vánočního turnaje, který
uspořádal pro své mladé členy oddíl stolního tenisu TJ Lokomotiva Trutnov. V pořadí již 21. ročníku se zúčastnilo celkem 10 chlapců a 2 dívky,
kteří byli rozděleni do dvou skupin, ve kterých se
utkali systémem každý s každým na tři vítězné
sety. Ve skupině mladších žáků a žákyň a začínajících členů zvítězil bez ztráty setu Michal Doubek,
na dalších místech se umístili Marek Macl, Tomáš
Březina, Ondřej Štěpánek, Vít Morávek, Daniel
Samek, Jiří Švál a Erika Patschová.

ŠACHY
Šachový oddíl Lokomotivy Trutnov pořádal v sobotu 16. 1. 2016 3. Velkou cenu
Královéhradeckého kraje mládeže do 16 let.
Hrálo se v budově ZŠ a MŠ Mladé Buky, kde si
účastníci chválili příjemné prostředí – mj. si prohlédli prostory s několika terárii s exotickými
zvířaty. Turnaje se zúčastnilo neuvěřitelných 104
hráčů ze 17 oddílů, z toho 18 hráčů z Polska.
Největší počet hráčů dorazil z Broumova,

11 | Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY |

leden 2016

Je potřeba víc zabrat, plánuje
plavkyně Elhenická. Olympijský rok
začne na jižní polokouli

TENIS
Tenistka Křepinská vládkyní
východu Čech, postoupila
na mistrovství republiky

Zlatou medaili ve východočeském halovém oblastním přeboru mladších žákyň vybojovala tenistka Simona Křepinská. Turnaj se uskutečnil
na dvorcích Tenis-Centrum DTJ v Hradci Králové.
Trutnovská tenistka se tímto vítězstvím kvalifikovala na halové mistrovství ČR, které v prvním
únorovém týdnu proběhne v areálu tenisového
klubu pražské Sparty. „Jsem hrozně šťastná, je to
zatím můj největší úspěch,“ řekla po finálovém
zápase Simona.

Plavecký oddíl TJ Loko doplňuje
přípravku
Plavání rodičů s dětmi od 3 do 6 let
(rodič s jedním či dvěma dětmi) v období od ledna do června 2016 probíhá každý čtvrtek
v době od 17 do 18 hodin pro začátečníky, od 18
do 19 hodin pro pokročilejší děti v krytém bazénu v Trutnově (dětský bazén).
Kontakt a přihlášky: Renata Matějíčková,
tel. 731 628 631. Cena 1 000,- Kč.

Hledáme
nové hráče

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ

Sportovní klub Nové Město nad Metují hledá
nové hráče do curlingového týmu vozíčkářů.
Potřebujeme najít hlavně dívku, ženu ve věku
20 až 40 let, která je na vozíku po úrazu nebo
po amputaci dolních končetin. Sportovně
založenou, s pozitivním myšlením, nejlépe
v blízkém okolí Trutnova.
Tréninky probíhají na zimním stadionu v Trutnově každé pondělí od 17.30 hodin. Kontaktní osoba pro více informací je Radek Pokorný,
mob. 603 819 840.

Webový projekt Trutnov město sportu, naleznete na hlavní stránce www.trutnov.cz. Prostor, který web www.trutnovmestosportu.cz
poskytuje pro propagaci sportovních klubů,
jednotlivců či pořádaných akcí, není omezen. V případě zájmu posílejte své články,
fotky či pozvánky na akce na e-mail administrátora stránek: franckova@know.cz, Romana Francková. Články, které budou poslány
do redakce Radničních listů, budou na webu
zveřejněny automaticky.

Mladší dorostenci HC Krkonoše bojují o extraligu
V aktuálním ročníku ELIOD Ligy mladšího dorostu si vedou výborně hokejisté HC Krkonoše. Svěřenci trenérů Jaroslava Řeháka a Martina Macha skončili po základní části na pěkném čtvrtém místě a zajistili si účast v elitní
šestici, která bude ve zbytku sezony bojovat
dvoukolově systémem každý s každým o postup do extraligy.
Tým složený z hráčů Trutnova, Vrchlabí a Dvora Králové vhodně doplněný o borce z dalších
částí regionu zakončil úvodní fázi druhé nejvyšší soutěže s bilancí dvanácti výher a osmi
porážek. „Udělali jsme kus práce a musím
říci, že si kluci tu finálovou šestku zasloužili.
V základní části jsme sehráli řadu parádních
zápasů,“ neskrývá spokojenost kouč Jaroslav
Řehák. „Trošku jsme z toho měli před sezonou obavy, ale povedlo se udělat dobrou partu. Kluci táhnou za jeden provaz a na ledě
plní to, co si předtím v kabině řekneme,“ po-

chvaluje si Řehákův trenérský kolega Martin
Mach.
Borci z Krkonoš předem neskládají zbraně
ani před souboji s nejlepšími týmy soutěže.
„Myslím si, že ve finálové skupině můžeme
porazit každého. Snad se nám budou vyhýbat
zranění a nemoci, taky doufám, že budeme
mít i potřebné štěstí,“ přeje si Řehák a jeho
kolega Mach naznačuje ambice týmu. „Kdyby
se nám povedlo uhrát ve finálové skupině třetí místo, bylo by to parádní“. Mladším dorostencům HC Krkonoše se povedl i vstup do finálové části první ligy. V Mladé Boleslavi vyhráli nad domácí rezervou 7:6 po nájezdech,
přestože na ně byli rozhodčí přísní a možná
až příliš často je posílali na trestnou lavici.
„Kluci se tím ale nenechali otrávit a nakonec
si dva body odvezli,“ cení si příkladného přístupu svých svěřenců Jaroslav Řehák.
Petr Záliš

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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