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MĚSTSKÝ ÚŘAD TRUTNOV ZAVEDL
NOVINKY PRO ZKVALITNĚNÍ SLUŽEB
POSKYTOVANÝCH OBČANŮM
Město Trutnov pokračuje ve zkvalitňování
služeb pro své občany. Na konci roku 2015
realizovalo v budově městského úřadu několik stavebních úprav, které zjednodušily
organizaci obsluhy občanů na oddělení
osobních dokladů a evidence obyvatel.
„Navýšili jsme kapacitu odbavovacích kabinek a nainstalovali vyvolávací systém,
který zjednodušuje a zrychluje návštěvu
těchto oddělení,“ vysvětluje Leoš Křemenský, vedoucí odboru správního, a zároveň upozorňuje, že naprostou novinkou
je možnost objednat se na tato oddělení
on-line nebo pomocí SMS. Další službou
pro občany je zasílání novinek z úřední
desky na e-mail.                  
Nový vyvolávací systém zajistí rychlé odbavování žadatelů a především jejich snadnou
orientaci a bezproblémové absolvování
celého procesu získávání nových dokladů.
„Tato novinka se týká nejen všech, kteří
přijdou na městský úřad požádat o občanský průkaz nebo cestovní doklad, ale také
těch, kteří žádají o změnu údaje o místě
trvalého pobytu,“ říká Michaela Dědková,
mluvčí trutnovské radnice.
Novinkou je také on-line a SMS rezervační
systém. Město zavedlo hned dva způsoby,
jak je možné se na úřad objednat. První
možností je objednat se přímo na webových stránkách města www.trutnov.cz
na konkrétní den a hodinu. Postup je jednoduchý – občan si v systému vybere požadovaný úkon, následně přesné datum a čas
a zadá své identifikační údaje. Poté mu
bude vybraný termín potvrzen a informace zaslány na e-mail. „Rezervační systém je
propojený s vyvolávacím systémem na úřadě, a klienti tak mají možnost vybrat si přes
webový formulář přesný termín. Poté stačí
ve vybraném termínu přijít a objednaný
občan bude vyvolán prioritně – vyhne se

tak čekání ve frontách,“ popisuje Leoš Křemenský.
Druhou možností rezervace termínu je
objednání pomocí SMS zpráv. Stačí jednoduše poslat SMS v určeném tvaru a vyčkat
na potvrzovací zprávu. Veškeré informace
o novém on-line systému i detailní popis
a formát SMS zpráv jsou umístěné na webu
města Trutnova www.trutnov.cz .
Městský úřad zavedl ještě jednu novou
službu, aby občanům usnadnil přístup
k informacím. Služba „Novinky z úřední
desky“ nabízí zasílání informací zveřejňovaných na webu města. „Tato služba
bude registrovaným uživatelům každý den
do jejich e-mailu zasílat informace o změnách na úřední desce,“ vysvětluje Michaela
Dědková. Návod jak se registrovat je taktéž k dispozici na webu města www.trutnov.cz .
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí, oddělení komunikace
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Informace k SMS objednání
termínu návštěvy MěÚ
Přes SMS zprávu se můžete objednat na oddělení osobních dokladů a evidence obyvatel k podání žádosti o vydání či převzetí občanského průkazu nebo cestovního dokladu,
k přihlášení k trvalému pobytu nebo ve věci
návrhu na zrušení údaje o trvalém pobytu.
SMS zpráva má určitý tvar, který je nutné
dodržet. Pokud je zaslaná zpráva v požadovaném tvaru, klient obdrží potvrzovací
SMS zprávu s informací o zvoleném termínu
a s ověřovacím kódem. Tento přístupový kód
musí klient zadat po příchodu na úřad do vyvolávacího systému.  
Služba je poskytována zdarma na telefonním čísle +420 739 547 765. Cena SMS je
účtována dle tarifu operátora. Podrobný návod je na stránkách města Trutnova.
Návod na SMS objednávku
Formát SMS zprávy, která se zasílá na číslo
+420 739 547 765:
zkratka  datum  hodina  příjmení
Příklad  SMS zprávy  
OBJ ZOP 10.8. 14:00 NOVAK
Při tvorbě SMS zprávy musí klient dodržet
tato pravidla:
a) Přesný tvar jednotlivých zkratek  
b) Mezera mezi zkratkami a uváděnými údaji
c) Zvolit zkratku činnosti
Volby zkratek činností:
Pro každou činnost je potřeba nastavit zkratku, pomocí které se bude klient objednávat.
OBJ = objednávka
ZOP = žádost o vydání občanského průkazu
POP = převzetí občanského průkazu
ZCD = žádost o vydání cestovního dokladu
PCD = převzetí cestovního dokladu
PTP = přihlášení k trvalému pobytu
RTP = návrh na zrušení údaje o trvalém pobytu
-rl-

Technické služby
Trutnov slaví 50
Technické služby města Trutnova byly oficiálně založeny k 1. 4. 1966 jako podřízená
rozpočtová organizace Městského národního výboru v Trutnově. Jejich základním
úkolem bylo zajišťovat placené i neplacené služby v oblasti údržby, opravy a čistoty
místních komunikací, údržbu a opravy veřejného osvětlení, údržbu a rozvoj veřejné
zeleně ve městě a jeho okolí, čištění města,
zajišťování chodu veřejného WC a zajišťování chodu veřejné skládky. Tehdy měly
na starosti oblast celého katastrálního
území města Trutnova, což představovalo
pokračování >>
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údržbu místních komunikací o celkové délce 90 km, kterou zajišťovalo 22 pracovníků.
Prvním ředitelem byl radou ONV a plenárním zasedáním jmenován Václav Havránek.
První provozovna TST se nacházela v Lomní
ulici (za tratí), kde byly dílny zámečníků,
truhláři, elektrikáři a zastřešený dvůr pro
dopravu. Další prostory pro TST se nacházely na Koněvově nábřeží (dnešní Úpské
nábřeží) naproti železnému mostu do Svažité ulice v místech dnešních věžových
domů. V roce 1966 bylo rozhodnuto, že
na tomto místě budou vybudovány nové
věžové domy, a proto se pro TST muselo
najít nové zázemí. Nakonec jim bylo přiděleno místo mezi Trutnovem a Poříčím v Šikmé ulici, kde se nacházejí dodnes.

Prázdná knihobudka
na Jiráskově náměstí
V loňském roce dokončilo město rekonstrukci
Jiráskova náměstí a místní starou, již nepotřebnou telefonní budku přetvořilo na tzv. „Knihobudku“. Projekt knihobudky provozovaný
ve více městech v České republice bezproblémově funguje, což se zatím nedá říct o našem
městě, kde knihobudka po většinu posledních
dní zeje prázdnotou. Princip projektu knihobudky je založen na vzájemné důvěře občanů,
kteří ochotně poskytnou své již nepotřebné
knihy ostatním s možností jejich bezplatného
zapůjčení v knihobudce a přečtení. Bohužel
někteří naši spoluobčané nepochopili princip
tohoto projektu, tedy že knihy byly do knihobudky umístěny pro širší veřejnost, a má-li se
myšlenka bezplatného zapůjčování knih zachovat, pak není možné z knihobudky pouze
knihy ve větším počtu odnášet. Do knihobudky
byla umístěna pravidla, které bohužel někteří
návštěvníci nečetli či nepochopili a knihy odnášejí během jedné návštěvy v takovém množství, že po nich již v knihobudce nezbude ani
jediná. Vzhledem k množství odnesených knih
pak není ani reálný předpoklad, že by tuto

literaturu byl daný návštěvník schopen v dohledné době přečíst. S ohledem na tyto zkušenosti musela být pravidla pro zapůjčování knih
v knihobudce upravena, a to ve smyslu, že maximální počet pro zapůjčení je omezen na jednu knihu denně. Počínaje měsícem březnem by
tak již neměly být knihy jako doposud odnášeny či dokonce odváženy autem po desítkách.
Dodržování pravidel pro provoz knihobudky je
však založeno na ochotě a vůli občanů je respektovat. Apelujeme tedy na všechny občany,
aby pomohli zachovat projekt „Knihobudky“,
který bez větších problémů již spoustu let funguje v ostatních městech, a upozornili případné neohleduplné návštěvníky na pravidla pro
zapůjčování knih, tedy jedna osoba rovná se
jedna kniha. Byla by škoda, kdyby zrovna naše
město bylo první, které knihobudku odstraní,
protože někteří občané využívali její obsah
jako zdroj finančního příjmu. Věříme, že společnými silami dokážeme zachovat tento projekt při životě.       
Bc. Marek Hlíza
odbor rozvoje města

Hlavní výstavba nového areálu TST začala
v roce 1969 a byla dokončena za 21 měsíců.
Celou výstavbu areálu navrhli a vyprojektovali zaměstnanci Technických služeb (Jindřich
Benda, Václav Havránek a Miroslav Novák).
Během své 50leté existence se v Technických
službách vystřídali pouze 4 ředitelé, což
můžeme hodnotit jako velké pozitivum pro
TST. Díky stálosti ředitelů se mohly Technické služby rozvíjet, přispívaly ke zkvalitňování životní úrovně našich občanů a ke zkvalitnění životního prostředí našeho města.
Základní poslání Technických služeb Trutnov
od dob jejich založení zůstalo nezměněno.
Starají se o čistotu a úpravnost města, jeho
atraktivní vzhled, jak pro místní občany, tak
i pro přijíždějící návštěvníky města. Zajišťují
bezpečnost komunikací, provoz a údržbu
veřejné zeleně, dopravního značení a starají se o provoz dětských hřišť nejen ve městě,
ale i v okolních obcích.
Ing. Lumír Labík
jednatel

V Trutnově se uskuteční
7. ročník

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

MOST K ŽIVOTU o.p.s.

Vzdělávací centrum - Trutnov, Šikmá ul. 300

V dubnu 2016 vás zveme na semináře:

Práce v týmu – týmové role
v sociálních službách
akreditace MPSV
Termín: 20. 4. 2016, 9 – 15 hod. (6 hodin)
Most k životu o.p.s., cena 850 Kč/osoba

Základy asertivity a empatie
v pracovní praxi
akreditace MPSV
Termín: 27. 4. 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
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Krkonošského veletrhu
duben
Dvůr Králové nad Labem
30. 4. – 1. 5. 2016 - KRÁLOVÉDVORSKÝ
MAJÁLES
www.hankuv-dum.cz

Krkonošský veletrh se bude konat v pátek 29. dubna od 9 do 18 hodin a v sobotu 30. dubna od 9 do 17 hodin v sále
a na venkovních plochách Společenského
centra UFFO v Trutnově. Veletrh probíhá
pod záštitou Krajské hospodářské komory Královéhradeckého kraje a bude opět
s mezinárodní účastí polských firem. Vzhledem k jarnímu termínu konání nese veletrh výstižný podtitul – Stavíme, bydlíme se
zaměřením na Stavbu – Bydlení – Zahradu
– Hobby.
Škála vystavovatelů bude široká – od výrobců nábytku, kuchyní až po nabídku zahradní techniky. Hojně bude zastoupena
nabídka kotlů, tepelných čerpadel a izolací. Většina vystavovatelů bude nabízet
výrazné výstavní slevy.
Na venkovní ploše si můžete vyzkoušet
jízdu na elektrokolech nebo si v několika
stanech prohlédnout pestrou přehlídku
domácích zvířat Českého svazu chovatelů.
Pro děti bude v sobotu připraven dětský
den i s oblíbeným králičím hopem. Hudba
a občerstvení zajištěno.
Více na www.omnis.cz

Hradec Králové
14. 4. 2016 - GASTRO HRADEC VITANA
CUP 2016
www.gastrohradec.cz
30. 4. – 1. 5. 2016 - GRAND PRIX HRADEC
KRÁLOVÉ 2016, SVĚTOVÝ POHÁR KARATE
www.karatecup.com, www.spartak.cz
Chrudim
18. – 24. 4. 2016 - BRÁNY PAMÁTEK
DOKOŘÁN
www.chrudimsobe.cz
Jaroměř
duben 2016 - ZAHÁJENÍ SEZÓNY,
ODEMYKÁNÍ PEVNOSTI
www.jaromer-josefov.cz
Mělník
9. 4. 2016 - MISTROVSTVÍ ČR
VE VESLOVÁNÍ NA DLOUHÉ TRATI
www.kvm1881.cz
Polička
16. – 17. 4. 2016 - JARNÍ SLAVNOSTI
NA HRADĚ SVOJANOVĚ
www.svojanov.cz
18. – 23. 4. 2016 - POLIČKA JAZZ 2016
www.jazz.policka.org
Více naleznete v kalendáriu
na www.vennamesta.cz

Mateřské centrum KAROlínka
DUBEN 2016
PONDĚLÍ
8:00 – 12:00 Školka nanečisto - příprava dětí
na „školkový režim“ pro přihlášené děti.
10:00 – 11:30 Walinka - otevřený kroužek pro
rodiče se zájmem o waldorfskou pedagogiku
a jejich děti.
15:00 – 17:0 Maternité - kurzy pro těhotné
a ženy po porodu, laktační poradenství
ÚTERÝ
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka
– cvičení maminek s dětmi do 1 roku
9:30 – 10:15 Žížalky - cvičení pro maminky s ležícími
miminky (od 4 měsíců), lektorka Nicole Lisá
10:15 – 11:00 Broučci - cvičení pro maminky
s lezoucími miminky, lektorka Nicole Lisá
15:30 – 16:30 Bobři - všeobecná pohybová
příprava pro děti od 3 do 6 let
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
Připravujeme:
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 tele-

fonické domluvě. Více informací na webu MC
KAROlínka.
Masáže kojenců a batolat 21. 4. a 28. 4. 2016
od 10 hod. Masáž miminek je tou nejjemnější formou masáže, která má podobu hlazení
a dotekové relaxace. Dětem přináší užitek
po stránce fyziologické i emocionální. Poskytuje jim zklidnění, uvolnění a útěchu potřebnou pro další jejich růst a vývoj. Prosíme
o závazné registrace.
Letní příměstské tábory: poslední volná místa!
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. 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 únoru 2016

Narozené děti
V měsíci únoru se v trutnovské porodnici narodilo celkem 47 dětí, z toho 24 chlapců a 23 děvčat. Z celkového počtu narozených bylo 18 občánků města Trutnova, 10 chlapců a 8 dívek.
Uzavřené sňatky
V únoru uzavřely manželství před Městským
úřadem Trutnov celkem 3 páry.
Úmrtí
V průběhu měsíce února zemřelo ve správním
obvodu matričního úřadu Trutnov celkem 44
občanů, z toho bylo 19 mužů a 25 žen. Po jednom úmrtí bylo v rámci našeho matričního obvodu v obci Chotěvice, Jívka, Chvaleč a Dolní
Olešnice. Z celkového počtu zemřelých bylo 23
občanů města Trutnova, 8 mužů a 15 žen.
Jubilea a vítání občánků
V měsíci únoru oslavilo své jubilejní narozeniny celkem 33 trutnovských občanů, z tohoto
počtu žije jedna jubilantka v Domově pro seniory v Trutnově, středisko Dělnická. Jubilanty
navštívily s gratulací, kytičkou a dárkem členky
komise pro občanské záležitosti. Touto cestou
ještě jednou všem oslavencům blahopřejeme.
Slavnostní obřady vítání občánků se v měsíci
únoru nekonaly, zahájeny budou v březnu.
Jana Fizérová
matrikářka
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Zubní ordinace
MUDr. Milady Hejnové je zrušena
Zubní ordinace v Horním Starém Městě
ve Fialkové ulici, kterou vedla MUDr. Milada
Hejnová, je zrušena. Zdravotnickou dokumentaci všech pacientů MUDr. Hejnové převzal odbor zdravotnictví Krajského úřadu
Královéhradeckého kraje. Je nezbytné, aby
si všichni pacienti zvolili nového zubního
lékaře. Pokud bude vaši zdravotnickou dokumentaci potřebovat, můžete o ni zažádat
(pouze však písemně), a to na adrese:
Krajský úřad Královéhradeckého kraje
Oddělení zdravotnictví
Pivovarské náměstí 1245
500 03 Hradec Králové
Zdravotnická dokumentace je předávána
pouze novému lékaři, nikoliv pacientovi.
V případě nejasností můžete kontaktovat
paní Veselou na tel. čísle 495 817 505, která
zajišťuje předání zdravotnické dokumentace nově zvolenému lékaři.   
Pokud se vám nepodaří najít nového lékaře,
který by vás přijal do péče, kontaktujte svou
zdravotní pojišťovnu. Ta je ze zákona povinna zajistit poskytování zdravotní péče svým
pojištěncům.

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního stylu
na setkání u tématu: JAK NÁS OVLIVŇUJÍ BARVY – co o nás vypovídají? 4. 4. 2016 v 17.30
hod., budova CASD, ul. M. Majerové 86/10
(za nemocnicí). Lektor: Líba Jobová. Ochutnávka, možnost masáže šíje už v 16.30 hod.
Více na http://trutnov.ceskesdruzeni.cz

TROPIK TRHY TRUTNOV
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, exotického ptactva, květin, krmiv, pomůcek a potřeb, literatury. 30. 4. 2016 od 9 do 12 hodin
v Národním domě v Trutnově.
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky

Vážení klienti,
dovolujeme si vás upozornit na služby v oblasti sociálně-právního poradenství poskytované
Centrem pro integraci osob se zdravotním postižením Trutnov (dříve Centrum pro zdravotně postižené Trutnov). Také zabezpečujeme
půjčování rehabilitačních a kompenzačních
pomůcek, např. mechanický a toaletní vozík,
sedačka do vany a další.
Najdete nás na adrese: Centrum pro integraci
osob se zdravotním postižením Trutnov, Horská
5/1 (budova bývalého OÚ – naproti autobusovému nádraží), 3. patro, č. dveří 402
Úřední hodiny:
Po, St 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 17.00 hod.
Út, Čt 8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 16.00 hod.
Pá
8.00 – 12.00 hod. 13.00 – 14.00 hod.
Věra Stasiňková
vedoucí CIOZP Trutnov

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:
2. 4. a 3. 4. - MUDr. Jolana Nezvalová, Bratří
Čapků 774, Úpice, tel.: 499 846 073
9. 4. a 10. 4. - denTu s.r.o., Horská 634,
Trutnov, tel.: 608 191 099
16. 4. a 17. 4. - Centrum zdravých zubů s.r.o.,
Dr. Hejny 133, Úpice, tel.: 602 623 210
23. 4. a 24. 4. - MUDr. Ladislava Rudolfová,
Havlíčkova 8/113, Trutnov, tel.: 499 811 550
30. 4. a 1. 5. - 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 domě
město Trutnov nabízí
pronájem tohoto bytu
Na základě usnesení Rady města Trutnova ze dne 10. 3. 2016 zveřejňujeme záměr
města pronajmout byt:

Trutnov 2 – Dlouhá čp. 646

objekt na st. p. 1414 v kat. úz. Trutnov,
městská část Horní Staré Město
Jedná se o pronájem bytu o vel. kk+1 o výměře pokoj 27,98 m2, koupelna 5,13 m2 +
WC, předsíň 5,53 m2, lodžie 7,20 m2 a sklep
2,52 m2, standardní byt, číslo bytu 5, 2.
podlaží. Topení dálkové.
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vestavěná skříň, měřidlo tepla, vodoměry SV a TV.
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, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle
trvalého pobytu, domovní služby 20 Kč/
osoba, ohřev TV 250 Kč/osoba, teplo 800
Kč/byt.
Měsíční nájemné: 2 238 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
5. 4. 2016 v 8.00 hod. přímo na místě.
Byt Dlouhá čp. 646 o vel. kk+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.
Žádosti je možné podat do 8. 4. 2016
do 12.00 hod.
Veřejné otvírání obálek 11. 4. 2016 v 8.00
hod., malý sál MěÚ Trutnov.
Tiskopis na pronájem tohoto bytu je 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

OZNÁMENÍ
Zastupitelstvo města v Trutnově na zasedání
dne 7. 3. 2016 přijalo usnesení:
* číslo 2016‑3/1, kterým schválilo záměr prodeje
nemovité věci - pozemku označeného jako st.
p. 11 o výměře 594 m², jehož součástí je ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č. p. 6, a pozemku označeného jako p. p. č. 29 o výměře 314 m², vše
v k. ú. Lhota u Trutnova. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad pro
prodej, bez uplatnění 20% slevy ze sjednané
ceny, bez upřednostnění nájemců.
Věc nemovitá:
budova čp. 6 Trutnov – Lhota, ul. Lhotecká
Pozemek označený jako st. p. č. 11 - zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 594 m2, včetně všech
součástí, které tvoří: budova č. p. 6 - rodinný
dům pozemek p. p. č. 29 - zahrada (zem. půdní
fond) o výměře 314 m2 v k. ú. Lhota u Trutnova,
v části obce Lhota, v obci Trutnov.
Úvodní cena pro jednání je 1 290 000 Kč.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu nepravidelného tvaru se sedlovou a pultovou
střechou. Budova je nepodsklepená a má dvě
nadzemní podlaží. V 1. NP se nachází restaurace se sálem a příslušenstvím, ve 2. NP je bytová
jednotka 2+1 a prostor pro personál 1+kk. Objekt je napojen na el. energii, veřejný vodovod
a teplovod. Kanalizace je zaústěna do septiku.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení
je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn
ze strany prodávajícího. V případě odstoupení
od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města, vedený u Komerční banky,
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol
3629496, konst. symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby. Podmínkou prodeje je
také složení celé kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy; v případě zájmu lze nejprve
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem
„Lhota čp. 6“ zasílejte v uzavřených obálkách
na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan
Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov, 541 16,
nejpozději do 2. 5. 2016 - 12:00 hod. Nabídky
lze podat i osobně. V nabídce uveďte nabízenou kupní cenu, způsob její úhrady, předpokládaný účel využití objektu, číslo účtu pro

Rekonstrukce ulice Horská
V ulici Horská v Trutnově – Horním Starém
Městě budou v úseku od železničního přejezdu po ulici Vlčická od 29. března 2016 pokračovat stavební práce na rekonstrukci komunikace a chodníků. Od tohoto data bude
komunikace v tomto úseku plně uzavřena
a objízdná trasa povede ul. Vlčická a Krkonošská. Na již hotovém úseku bude směrem od mostu přes Úpu režim slepé ulice.
Zároveň s pracemi na komunikaci provede
VaK Trutnov výměnu vodovodních přípojek
a provozovatel železniční tratě, firma PDV
Railway, provede rekonstrukci tělesa železničního přejezdu. Práce v tomto úseku potrvají přibližně do konce června a poté budou pokračovat v úseku od ul. Vlčická po ul.
Moravská. O pracích v tomto úseku budeme
informovat v červnových Radničních listech.

4

| Radniční listy | MĚSTSKÉ NOVINY |

březen 2016

Z důvodu bezpečného staveništního provozu v uzavřené části ulice bude omezen pohyb vozidel místních obyvatel a návštěvníků
MŠ a bude možný jen po dohodě se stavbyvedoucím p. Jetmarem.
Obyvatelé dotčené části ulice budou
od zhotovitele informováni o omezeních
a o možnostech přístupu k objektům. Svoz
komunálního odpadu z prostoru prováděných stavebních prací bude po jejich dobu
zajišťován z dohodnutého svozového místa,
na které přesun popelnic vždy zajistí zhotovitel stavby.
Obyvatele a návštěvníky této lokality žádáme o trpělivost, shovívavost, vstřícnost a respektování pokynů zhotovitele a města při
provádění stavebních prací.
Petr Andr
odbor rozvoje města

možnost vrácení kauce a kontaktní údaje. K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 3. 5.
2016 v 8:00 hod. v malém sále v suterénu Městského úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být přítomni.
* číslo 2016‑4/1, kterým schválilo záměr prodeje nemovité věci - pozemku označeného jako
st. p. 47 o výměře 1034 m², jehož součástí je
ve smyslu ust. § 506 OZ stavba č. p. 18 - objekt
občanské vybavenosti, a pozemku označeného
jako p. p. 93/1 o výměře 1206 m² v k. ú. Voletiny. Prodeji bude předcházet nové obecné zveřejnění, mimo Zásad pro prodej, bez uplatnění
20 % slevy ze sjednané ceny, bez upřednostnění
nájemců.
Věc nemovitá:
stavba čp. 18 Trutnov – Voletiny
Pozemek označený jako st. p. č. 47 - zastavěná plocha a nádvoří o výměře 1034 m2, včetně
všech součástí, které tvoří: budova č. p. 18 - stavba občanského vybavení pozemek p. p. č. 93/1
- zahrada (zem. půdní fond) o výměře 1206 m2
v k. ú. a části obce Voletiny, v obci Trutnov.
Úvodní cena pro jednání je 2 050 000 Kč.
Jedná se o víceúčelovou zděnou stavbu. Má
dvě nadzemní podlaží s částečně využitým
podkrovím a je částečně podsklepená. V domě
jsou dvě bytové jednotky a nebytový prostor
- restaurace se sálem. K pozemku p. p. 93/1 jsou
zřízena věcná břemena na zřízení, provozování
a údržbu tepelných rozvodů, právo zřízení stavby, údržby a provozování zemního kabelového
vedení elektřiny NN a právo uložení a provozování stavby kanalizačního sběrače.
Podmínkou účasti zájemce v nabídkovém řízení
je složení kauce ve výši 50 000 Kč. Kauce je započitatelná do kupní ceny a bude zájemci vrácena v případě, že prodej nebude uskutečněn
ze strany prodávajícího. V případě odstoupení
od nabídky ze strany kupujícího propadá kauce ve prospěch města. Kauce musí být složena na účet města, vedený u Komerční banky,
č. účtu 6015-124601/0100, variabilní symbol
3629495, konst. symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno a příjmení, příp.
název právnické osoby. Podmínkou prodeje je
také složení celé kupní ceny před podpisem
kupní smlouvy; v případě zájmu lze nejprve
uzavřít smlouvu o smlouvě budoucí kupní.
Nabídky označené „NEOTVÍRAT!“ s heslem
„Voletiny čp. 18“ zasílejte v uzavřených obálkách na adresu MěÚ Trutnov, INFORECEPCE, pan Šmída, Slovanské nám. 165, Trutnov,
541 16, nejpozději do 2. 5. 2016 - 12:00 hod.
Nabídky lze podat i osobně. V nabídce uveďte nabízenou kupní cenu, způsob její úhrady,
předpokládaný účel využití objektu, číslo účtu
pro možnost vrácení kauce a kontaktní údaje.
K nabídce je nutné přiložit kopii dokladu o zaplacení kauce v požadované výši.
Otevírání nabídek bude provedeno dne 3. 5.
2016 v 8:05 hod. v malém sále v suterénu Městského úřadu Trutnov. Žadatelé mohou být přítomni.
O způsobu prodeje a konečném schválení prodeje rozhoduje zastupitelstvo města. Město
Trutnov si vyhrazuje právo od záměru prodeje
odstoupit či změnit podmínky. Bližší informace
obdržíte v kanceláři č. 408 Městského úřadu
v Trutnově nebo na telefonu 499 803 281.
Ing. Radek Hojný
vedoucí odboru majetku města

Voletiny - nový chodník
podél silnice I/16

Nové veřejné WC

Město v rámci programu bezpečnosti chodců na komunikacích připravuje ve Voletinách realizaci nového chodníku podél silnice I/16 propojujícího zástavbu části obce
Voletiny přiléhající k této silnici se sítí komunikací pro pěší části obce Poříčí. Výstavba chodníku řeší zejména bezpečný pohyb
chodců k objektu mateřské školy.
Nový chodník šířky 1,5 m bude s povrchem
ze zámkové dlažby a naváže na stávající
chodník na pravé straně u křižovatky s ul.
Voletinská. Násep pod chodníkem za přemostěním Voletinského potoka bude zajištěn gabionovou zdí. Odvodnění chodníku
a vozovky bude zajištěno uličními vpustěmi, zaústěnými do nové dešťové kanalizace,
která bude vyústěna povrchovým žlabem
do Voletinského potoka. Součástí stavby
je dále veřejné osvětlení o délce 280 m, sestávající ze 13 stožárů podél navrženého
chodníku, a nasvícení nového přechodu pro
chodce.
V Radničních listech budeme veřejnost včas
informovat o zahájení stavebních prací,
které se předpokládá po získání dotace.
Petr Andr
odbor rozvoje města

Od pátku 1. 4. 2016 bude na autobusovém
nádraží zahájen provoz nových veřejných
toalet, které přispějí ke zkvalitnění služeb
nejen pro cestující. Otevřeno bude denně
v době od 6.00 do 18.00 hod. včetně víkendu.
Sanitární kontejner, který tvoří veřejné toalety, je mobilním a komfortním řešením.
Kontejner  je rozdělen na čtyři sekce - WC
muži, WC ženy, WC imobilní a místnost pro
úklidové prostředky a obsluhu. Všechny
sekce jsou vybaveny elektrickým topením,
bojlerem na teplou vodu a běžným vybavením WC. Před záchodky je vybudován přístupový chodník ze zámkové dlažby i pro
imobilní občany.
-rl-

na autobusovém nádraží

Foto: Renáta Tommová

ZPRÁVY Z MĚSTA

MAJÁK– centrum
pro pěstounské
rodiny slaví 3 roky
od svého založení

V úterý 26. dubna 2016 proběhne jako již
každoročně Den otevřených dveří. Centrum
MAJÁK vzniklo při Oblastní charitě Trutnov
a pomáhá rodinám s dětmi v náhradní rodinné péči (odborné poradenství, půjčovna
knih, pobyty pro děti a celé rodiny, asistované kontakty ...).
MAJÁK bude otevřen v čase od 10.00
do 18.00 hodin, možnost volné prohlídky
centra, rozhovoru s pracovnicemi centra
(vhodné i pro školy jako exkurze s tématem
náhradní rodinné péče). Od 16.30 do 17.30
hodin proběhne beseda o náhradním rodičovství pro veřejnost (osvojení, pěstounská
péče, přechodná pěstounská péče, poručnictví). Děti si mohou hrát v naší dětské herně nebo něco hezkého namalovat na téma
MAJÁK nebo rodina k výzdobě našeho centra. Nakreslené obrázky budou odměněny
a vystaveny v prostorách centra.
Těšíme se na setkání s vámi.
Adresa: Školní 13, Trutnov – najdete nás
pod Krakonošovým náměstím ve 2. patře
nad mateřským centrem KAROlínka.  
Za pracovníky centra
Martina Vágner Dostálová
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Kontaktní
centrum RIAPS
v roce 2015
Kontaktní centrum RIAPS Trutnov je nízkoprahová zdravotní a sociální služba určená
uživatelům návykových látek a jejich blízkým osobám. Od roku 1997 zajišťuje služby
pro severní část Královéhradeckého kraje.
Konkrétně poskytuje ambulantní služby
v Trutnově a terénní služby na území okresu Trutnov (cca 120 tis. obyvatel) ve městech
Trutnov, Hostinné, Vrchlabí, Dvůr Králové
n. L., Úpice. Služby však využívají osoby
z území celého kraje, ale i celé republiky.
„V loňském roce využilo našich služeb 248
uživatelů návykových látek a 28 rodičů. Stěžejními uživateli služby zůstávají problémoví
uživatelé nelegálních drog, na území okresu
Trutnov se převážně jedná o uživatele pervitinu, kteří tvoří 78 % klientely. Významným
faktorem se v tomto ohledu zdá blízkost
hranic s Polskem, kde je snazší získávat prekurzory k výrobě pervitinu. Ve výrazné menšině jsou uživatelé opiátů - buprenorfinu,
heroinu, opia v opiové sezóně. Uživatelům
nelegálních drog bylo vyměněno více než
91 tisíc kusů injekčních stříkaček, nalezeno
a bezpečně zlikvidováno bylo 148 kusů. Druhou nejpočetnější skupinou v K centru jsou
uživatelé alkoholu. Tím, že mohou služby
využívat i uživatelé alkoholu, je trutnovské
„Káčko“ v rámci republiky specifické. Většinou bývají tyto služby určeny pouze uživatelům nelegálních drog,“ informuje vedoucí
služby Ondřej Čalovka.

UPOZORNĚNÍ
Pro zlepšení podmínek při čekání a vyřízení
žádosti u agend osobních dokladů a evidence obyvatel bude v průběhu měsíců duben
a květen 2016 částečně za provozu instalována vzduchotechnika. O omezení budete
informováni na úřední desce a na internetových stránkách města.
Děkujeme za pochopení.
Mgr. Leoš Křemenský
vedoucí odboru správního

Azylový dům
v Trutnově opět podpořen
Azylový dům společnosti Most k životu
o.p.s. získal opět finanční podporu od Královéhradeckého kraje na realizaci projektu
Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV. Tento projekt navazuje na již
úspěšně zrealizované projekty v letech 2008
– 2015.
Provozování služby azylový dům představuje komplexní zajištění služeb k dosažení
samostatnosti, nezávislosti a soběstačnosti
osob cílové skupiny (zejména matek). Hlavní cíle služby směřují k podpoře integrace
osob cílové skupiny na trh práce a do společnosti, dále k udržení a posílení spolupráce při řešení situace klienta s orgány sociálně právní ochrany dětí návaznými sociálními službami a službami poskytovanými
v přirozeném prostředí (sociálně aktivizační
a poradenské služby).
Dle uzavřené smlouvy se poskytovatel (Most
k životu o.p.s.) zavazuje zajistit službu sociální prevence dle § 57 Zákona o sociálních
službách – azylové domy pro matky s dětmi
bez přístřeší pobytovou formou v Trutnově
pro region Trutnovsko s minimální kapacitou 32 lůžek. Služba tedy bude pokračovat
v nezměněné podobě a bude zabezpečena
do 30. června 2019.
Tato služba je součástí projektu „Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji
IV“, který je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím operačního
programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu ČR.
Mgr. Michal Bořek
ředitel společnosti Most k životu o.p.s.

Den otevřených
dveří
Mateřská škola DUHA, ul. Tkalcovská, vás
srdečně zve na Den otevřených dveří, který
se koná 5. dubna 2016 v časech 9 – 12 hod.
a 14 – 16 hod. Nenechte si ujít jedinečnou
příležitost nahlédnout do provozu MŠ, informovat se o podmínkách zápisu dítěte
pro školní rok 2016/2017 či se seznámit
s personálem a programem školky. Na vaši
účast se těší kolektiv zaměstnanců.
Dita Seidlová
učitelka MŠ Tkalcovská

Oblastní charita Trutnov

Přijímací zkoušky
do sportovních tříd se blíží!

Oblastní charita Trutnov pomáhala i v uplynulém roce potřebným v regionu Trutnova
a okolí. Pomoc poskytovala prostřednictvím
několika sociálních a zdravotních služeb.
Jednou z těchto služeb je domácí zdravotní
péče a domácí hospicová péče poskytovaná
pacientům v jejich domácnosti na základě
doporučení lékaře. Péče je zaměřena zejména na udržení a podporu zdraví, navrácení
zdraví, rozvoj soběstačnosti, ale i zmírňování utrpení nevyléčitelně nemocného člověka
a zajištění klidného umírání a smrti.  
Domácí zdravotní péče je odborná činnost
poskytovaná týmem všeobecných sester s registrací a odpovídající praxí. Služba je poskytována 24 hodin denně 7 dnů v týdnu. Veškeré poskytnuté výkony jsou plně hrazeny
z veřejného zdravotního pojištění. Snahou

charity a jejích pracovníků je zajistit maximální rozsah, dostupnost, kvalitu a efektivitu zdravotní péče. Pacientům jsou tak poskytnuty odborné výkony, aniž by museli být
hospitalizováni v lůžkovém zařízení. V roce
2015 byla služba poskytnuta 837 pacientům,
z nichž bylo 27 pacientů   domácí hospicové
péče. Velký dík proto patří všem pracovníkům
Oblastní charity Trutnov a zejména zdravotním sestřičkám.
Bc. Dita Kujovská

Mateřská škola,
Základní škola
a Praktická škola,
Trutnov
Horská 160, Trutnov

SVAZ TĚLESNĚ
POSTIŽENÝCH

vyhlašuje

Zápis do mateřské školy, který bude probíhat individuálně od 1. 4. 2016 do naplnění kapacity od 9.00 do 15.00 hod.
Rodiče s sebou přinesou: občanský průkaz, rodný list a očkovací průkaz dítěte
Mateřská škola je určena pro děti se zdravotním
postižením, přijímáme děti od dvou let, školné
se u nás neplatí. Děti jsou přijímány na základě
písemného doporučení školských poradenských
zařízení.
Mateřskou školu najdete v Horním Starém Městě naproti kostelu.
Mateřská škola nabízí:
- logopedickou intervenci v souladu s individuálním vzdělávacím plánem
- kvalifikované speciální pedagogy a asistenta
pedagoga
- nadstandardní aktivity
- individuální přístup a malý kolektiv dětí
Více informací o MŠ na tel.: 499 733 386,
732 457 024, e-mail: mzps.trutnov@volny.cz,
www.mzpstrutnov.cz

 Podpořeno z Programu švýcarsko-české spolupráce
l 
Supported by a grant from Switzerland
through the Swiss Contribution to the enlarged European Union
l

Již pravidelně MO STP pořádá v Junioru tzv.
„setkání se členy“ a zajišťuje na tato posezení vždy nějakou zajímavou přednášku. Mezi
členy mají dobrý ohlas a zúčastňuje se jich čím
dál více zájemců. Dne 8. 3. 2016 se takovéto
setkání uskutečnilo a restaurace „praskala
ve švech“. My jsme pro tento den zajistili přednášku na téma „Rozvoj města Trutnova a jeho
okolí“. Informace nám přišli předat Ing. Miroslav Franc, vedoucí odboru rozvoje města,
a Bc. Marek Hlíza, vedoucí oddělení územního
plánování Městského úřadu Trutnov. Seznámili
nás s územní studií města, hlavně s plánovaným rozvojem lokalit na Červeném kopci, Bojišti na tzv. Chmelnici, Kryblici a v Oblanově,
kde se počítá převážně s bytovou zástavbou
a občanskou vybaveností. Dále nás seznámili
s plánovanými akcemi v dopravě a opravami komunikací. Přednáška byla doprovázena
promítanými diapozitivy s vizualizací záměrů
na rekonstrukce prostor Na Nivách, plánované
zmodernizování krytého bazénu apod. Zúčastněné přednáška velmi zaujala, což se projevilo
množstvím dotazů, na které oba přednášející
velmi ochotně odpovídali. Upřímně jim děkujeme za čas, který nám věnovali.
Protože tento den byl rovněž Mezinárodním
dnem žen, bylo pro přítomné ženy připraveno malé překvapení. Každá obdržela kytičku
- pestrobarevný petrklíč. Na tomto místě je třeba poděkovat Zahradnictví Mečíř, které nám
na květiny ochotně finančně přispělo.
Další akcí organizovanou místní organizací
STP bude vycházka do přírody v okolí Trutnova. Sraz zájemců je dne 12. 4. 2016 ve 14 hod.
u lesnické školy.
Výbor MO STP v ČR z. s. Trutnov
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Páťáci, už ladíte fyzičku? Základní škola,
Trutnov, Komenského 399, zve všechny žáky
5. tříd k přijímacím zkouškám do budoucí
sportovní třídy ZŠ Komenského. Sportovní třídy jsou určené všem žákům a žákyním, kteří
mají rádi pohyb, sport a uvítali by více hodin
tělesné výchovy týdně.
Zájemci se sejdou ve středu 20. dubna 2016
ve 13 hodin před budovou školy ve sportovním oblečení. Přijímací zkoušky se skládají
z jednoduchých pohybových testů - člunkový běh, skok z místa, hod, desetiskok, leh/
sed za 1 minutu, shyby, hloubka předklonu,
sprint 50 m a běh 1 km.
Sportovní třída nabízí optimální propojení výuky a sportu. Pět hodin tělesné výchovy týdně, dva výcvikové tábory ročně (letní
a zimní), všestranná sportovní příprava, členství v jednom ze sportovních klubů vedených
aprobovanými učiteli a držiteli nejvyšších
trenérských licencí - to vše umožňuje dětem
získat kvalitní všeobecný pohybový základ.
Aktuálně můžete vybírat z těchto oddílů: běh
na lyžích, basketbal, sportovní lezení/kanoistika, florbal, sportovní gymnastika. Všem
účastníkům přijímacích zkoušek přejeme
hodně štěstí!
Tereza Bradnová

Naše žákyně sportovní třídy 6. A a medailistka ze Zimních olympijských her dětí a mládeže Jana Leblochová.

EUROKLÍČ
Centrum pro integraci osob se zdravotním
postižením Královéhradeckého kraje, o.p.s.,
Trutnov - regionální pracoviště v Trutnově, vydává držitelům průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetikům, stomikům, onkologickým pacientům
zdarma EUROKLÍČ.
Euroklíč zajišťuje rychlou a důstojnou dostupnost veřejných sociálních a technických
kompenzačních zařízení (např. výtahů, svislých a schodišťových plošin apod.) osazeným
jednotným Eurozámkem. Zámek lze použít
v řadě míst nejen v ČR, ale i v zemích Evropské
unie (na úřadech, nádražích, čerpacích stanicích, apod.).  
Euroklíč je možno vyzvednout na CIOZP
v Trutnově, Horská 5/1, 3. poschodí, č. dv. 402,
tel.: 499 813 032, e-mail: trutnov@czphk.cz                                                         
Výdejní hodiny:
Po a St     8.00 – 12.00     13.00 – 17.00
Út a Čt     8.00 – 12.00     13.00 – 16.00
Pá             8.00 – 12.00     13.00 – 14.00
Věra Stasiňková
vedoucí CIOZP Trutnov

Civilky oceňují
Svaz postižených civilizačními chorobami v ČR,
z.s., je pacientská organizace s celostátní působností, která v loňském roce oslavila 25. výroční
své činnosti. V okrese Trutnov sdružujeme přes
500 členů v 6 základních organizacích.
Činnost Okresního výboru SPCCH Trutnov je zaměřena na prevenci vzniku a snižování následků
civilizačních chorob, tedy akce odborného charakteru. Jsou to rekondiční pobyty pro kardiaky
a diabetiky, což jsou nejrozšířenější civilizační
choroby, ale i pro ostatní postižené, např. roztroušenou sklerózou atd. Dále OV SPCCH Trutnov organizuje kurzy životosprávy zaměřené
na pohybové aktivity spojené s optimálně sestaveným jídelníčkem, instruktáže Nordic walking,
tréninky paměti či kurzy finanční gramotnosti
pro seniory a zdravotně postižené. Naše pobytové akce jsou vždy doprovázeny lékařem a odborně vyškolenými cvičiteli a instruktory. Vedle
pohybových aktivit jsou do programu zařazeny
i odborné přednášky a nechybí ani zábava a společenské aktivity. V loňském roce se našich pobytových akcí zúčastnilo na 120 našich členů a další

Prohlášení
desítky se pravidelně zúčastňovaly pochodů
s holemi v rámci akce „Rozchodíme civilky s Lesy
ČR“ v našich základních organizacích.
Za dlouholetou práci pro SPCCH při příležitosti
loňského 25. výročí byli dobrovolní pracovníci
OV SPCCH a ZO SPCCH Trutnov oceněni Srdcem
pro civilky a pamětními listy. K slavnostnímu předání došlo koncem listopadu 2015 v malém sále
MěÚ Trutnov při členské schůzi.
Děkujeme touto cestou městu Trutnov za finanční podporu Srdcí pro civilky. Zároveň děkujeme Lesům ČR, s.p., které byly celý loňský rok
generálním partnerem SPCCH  akce „Rozchodíme civilky s Lesy ČR“ a akce „Týden s civilkami“.
Tato akce bude pokračovat i v letošním roce
a budete o ní včas informováni.
Přidat se může každý, kdo má zájem vyzkoušet
si chůzi s holemi NW a věnovat čas svému zdraví.
Pozvánka na výroční členskou schůzi ZO SPCCH
Trutnov 15. 4. 2016 ve 14.00 hod. v malém sále
MěÚ Trutnov.
OV + ZO SPCCH Trutnov
-js-

Okénko Klubu seniorů
Opět máme možnost podívat se a zhodnotit poslední měsíc naší činnosti. Uskutečnili jsme dvě
zasedání a v nich proběhlo 6 zajímavých besed.
24. 2. 2016 s Petrem Musilem, tajemníkem TJ Lokomotiva Trutnov pověřeným řízením, s předsedou osobní stanice České dráhy Josefem Joskou
a jeho zástupcem Lukášem Niklesem. 9. 3. 2016
s Marcelou Čížkovou, předsedkyní Finančního
výboru města Trutnova, a Michalem Havlem,
úspěšným trutnovským podnikatelem. S devíti žáky osmého ročníku ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov
přišla mezi nás paní učitelka Etela Felkerová.
Pochlubili se nám svým pekařským uměním.
Ochutnali jsme různé druhy cukroví, které upekli, zhodnotili a zaslouženě pochválili jejich práci.
Chutnalo nám!

Dále jsme navštívili (a to v hojném počtu) výstavu obrazů našeho čestného člena Miloše Trýzny
v trutnovském muzeu. Ze všech stran tam na vás
dýchá město Trutnov a jeho atmosféra. Proto by
tuto výstavu měl zhlédnout každý, kdo se cítí
být skutečným Trutnovákem. Hluboce smekáme
před uměním Miloše Trýzny. Velice nás zaujala
i prohlídka Okresního archivu v Trutnově, kde se
nám plně věnoval ředitel Roman Rejl.
Další zasedání našeho Klubu seniorů proběhne vždy ve středu, 13. dubna a 27. dubna 2016
od 15.00 hodin v malém sále Městského úřadu
Trutnov. Na druhé dubnové zasedání nám přislíbil účast při besedě poslanec PS PČR Tomio Okamura. Docela se na něj těšíme!
Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Výkonná rada Českého červeného kříže (ČČK)
jako nejvyšší orgán národní společnosti rozhodla dne 29. 2. 2016 o zrušení registrace OS
ČČK Hradec Králové. Zrušením registrace pozbyl OS ČČK Hradec Králové právo užívat znak
červeného kříže i právo vyvíjet jakékoli programové činnosti ČČK. Ve více než dvacetileté novodobé historii ČČK je to teprve podruhé, kdy
VR ČČK k tak razantnímu řešení přistoupila. VR
ČČK vzala i v úvahu, že poškozování dobrého
jména ČČK, které kroky OS ČČK Hradec Králové vyvolaly, nemá pouze regionální dopad, ale
ovlivňuje negativně pověst všech OS ČČK i ČČK
jako celku. Vzhledem k tomu, že OS ČČK Hradec Králové byl samostatně hospodařící účetní
jednotkou, ubezpečujeme tímto naše klienty,
že  jeho finanční problémy v žádném případě
neohrozí činnost OS ČČK Trutnov. Naopak náš
OS ČČK Trutnov spolu s ostatními sousedními oblastními spolky bude i nadále na území
okresu Hradec Králové zabezpečovat základní
činnost ČČK.
Iveta Špičková
ředitelka OS ČČK Trutnov

ALICE – Domácí
zdravotní péče

Jedná se o terénní zdravotní službu poskytovanou Oblastním spolkem Českého červeného
kříže Trutnov. Je zaměřena na pacienty propuštěné z nemocničního léčení a nemocné v domácím prostředí. Naše služby jsou plně hrazeny
zdravotními pojišťovnami a péči poskytují registrované a zkušené zdravotní sestry.
Nabídka našich služeb:
- podávání a příprava léčivých preparátů
- aplikace injekčních forem léčiv (včetně inzulínu)
- zacvičování aplikace inzulínu
- infuzní terapie
- odběry materiálu k biochemickému vyšetření (moč, krev)
- kontroly krevního tlaku a zdravotního stavu
- převazy otevřených ran, bércových vředů atd.
- péče o kolostomie
- péče o nemocné propuštěné z nemocnice
Kontakt:
Oblastní spolek ČČK
Horská 5, 541 01  Trutnov
tel.: 499 817 989
mob.: 775 760 631
e-mail: ALICE.DP.CCK@seznam.cz

Dětský tábor
Křižáček
Český červený kříž Trutnov pořádá letní dětský
tábor Křižáček, který se uskuteční od 6. 8. 2016
do 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, stravu 5x
denně v jídelně areálu, pitný režim, zdravotní
dohled, 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 .
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Krkonošský florbalový pohár 2016
Ve dnech 11. – 12. února 2016 žila sportovní hala ZŠ R. Frimla opět florbalem, konal se
zde již 4. ročník turnaje v malém florbalu Krkonošský florbalový pohár.
V letošním roce se podařilo naplnit celkem
3 soutěžní kategorie. Byla to kategorie B4
(chlapci 8. – 9. třídy), B3 (chlapci 6. – 7. třídy)
a G2 (dívky 6. – 9. třídy).  
První hrací den patřil chlapcům 8. – 9.
tříd. Celkem 8 družstev bylo rozlosováno
do dvou základních skupin, kde se střetli
systémem každý s každým. Podle umístění
ve skupinách poté hrála jednotlivá družstva
buď o konečn é umístění, nebo postoupila
do bojů o „medaile“. Po skvělých výkonech
a atraktivních utkáních dopadlo výsledné
pořadí následovně.
Výsledky kategorie B4 chlapci:
1. ZŠ Náchodská, 2. ZŠ Mládežnická, 3. ZŠ
kpt. Jaroše, 4. ZŠ Pilníkov, 5. ZŠ Radvanice,
6. ZŠ R. Frimla, 7. ZŠ Horní Maršov, 8. ZŠ Bernartice
Nejlepší hráč: Martin Mečíř, Nejlepší brankář: Tomáš Meduna (oba ZŠ Mládežnická)
Druhý hrací den byly na programu kategorie
chlapců 6. – 7. tříd a dívek 6. – 9. tříd. Do turnaje byla přihlášena 4 chlapecká družstva,
a tak mohli hrát systém každý s každým.
Mladší florbalisté svými výkony nijak nezaostali za svými staršími spolužáky, kteří hráli
o den dříve, a tak byly k vidění velmi pěkné
zápasy a spousta gólů.
Výsledky kategorie B3 chlapci:
1. ZŠ R. Frimla, 2. ZŠ kpt. Jaroše, 3. ZŠ Bernartice, 4. ZŠ Radvanice
Nejlepší hráč: Matyáš Rada (ZŠ R. Frimla), Nejlepší brankář: Václav Suchánek (ZŠ
kpt. Jaroše)

V dívčí kategorii G2 mezi sebou soupeřilo hned 7 týmů. Dívky byly rozlosovány
do dvou základních skupin. Po jejich odehrání postupovala vždy dvě první družstva
do semifinálových bojů a zbylá 3 družstva se
utkala v zápasech o konečné umístění. Jestliže v chlapeckých kategoriích nebyla o góly
nouze, tak v případě dívek se jednalo doslova o gólové žně. Celý turnaj dospěl do finále, které bylo opravdu dramatické a o vítězkách rozhodla až několikátá série nájezdů
- zkrátka finále, jak má být.
Výsledky kategorie G2 dívky:
1. ZŠ Mládežnická, 2. ZŠ R. Frimla A, 3. ZŠ
Bernartice, 4. ZŠ Karla Klíče Hostinné, 5. ZŠ
Radvanice, 6. ZŠ Pilníkov, 7. R. Frimla B
Nejlepší hráčka: Barbora Šamalová (ZŠ Mládežnická), Nejlepší brankářka: Andrea Románová (ZŠ R. Frimla A)
Krkonošský florbalový pohár 2016 byl opravdu povedený ročník. Týmy předváděly skvělé
výkony, nebyla nouze o branky a všichni bojovali v duchu fair-play. Velký dík patří zkušeným rozhodčím, díky kterým turnaj získal
potřebnou kvalitu. Zvláštní poděkování zaslouží také partneři turnaje, kterými byli: ZŠ
R. Frimla, Královéhradecký kraj, společnost
V-Sport, firma R & B Mědílek.
Na závěr ještě turnaj v číslech. Za dva hrací
dny se na hřištích utkalo 19 družstev z 9 základních škol z Trutnova a blízkého i širokého okolí. Na dvou hřištích bylo k vidění 38
atraktivních utkání, při kterých padlo neuvěřitelných 273 gólů! To vše mělo na svědomí
171 skvělých florbalistů a florbalistek. Ještě
jednou všem děkujeme a těšíme se na další
ročník.

POBYTOVÝ TÁBOR
Indiánské léto

Termín: 13. - 27. 8. 2016
Místo: Táb. zák�adna �okou�
���kovice v Podkrkono�í
Cena: 4 000,- K� OBSAZENO

PŘÍMĚSTSKÉ TÁBORY
Místo: ��� Trutnov
denn� 8.00 - 16.00 �od.

Barevný týden

1. tur. 11. - 15. 7. 2016
2. tur. 8. - 12. 8. 2016
Cena: 1 300,- K� OBSAZENO
Léto v pohybu
4. - 8. 7. 2016
Cena: 1 300,- K

Tane�ní �kola

25. - 29. 7. 2016
Cena: 1 300,- K

Florbalový tábor
25. - 29. 7. 2016
Cena: 1 300,- K

Boulder 2016
Ve dnech 29. 2. – 2. 3. 2016 uspořádalo
SVČ Trutnov ve spolupráci s MEBYSem
netradiční akci pro mateřské školky pod
názvem Boulder 2016. Akce probíhala
ve sportovním areálu Na Nivách vždy v dopoledních hodinách a celá byla zaměřena
na seznámení dětí s boulderingem a lezeckým vybavením. Děti si zalezly na stěně a formou různých her zjistily, jakou
obtížnost zvládnou a jakou ne. Zároveň
byla pro děti ve sportovní hale připravena aktivita, kdy se snažily naučit ovládat
karabinu a vyzkoušely si sedák a helmu.
Během těchto tří dnů se na lezecké stěně Na Nivách vystřídalo celkem 6 školek
z Trutnova a okolí se 128 dětmi. Na všech
dětech bylo vidět veliké nadšení, protože
pro většinu to byla novinka. Veliké díky
patří společnosti MEBYS, která poskytla
prostory, a také členům Klubu instruktorů a HO TER-MIX za jejich výpomoc, bez
které bychom se neobešli. Doufáme, že se
nám podaří v budoucnu podobnou akci
opět uskutečnit.

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
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Jak nám děti ze školky přivezly zimu

Fajn tábory 2016

Klienti Domova pro seniory v Trutnově se každoročně těší na návštěvu dětí z MŠ Novodvorská. Jejich vystoupení jsou vždy půvabná, veselá,
s mnoha rekvizitami a nápaditými kostýmy. Děti
přednášejí, zpívají, tančí, své role vždy dobře
ovládají. Naši klienti představení dětí s radostí
prožívají, někteří si s dětmi notují, všichni pak
tleskají. Letošní návštěva předškoláků s učitelkou Kamilou Burešovou a Věrou Férovou potěšila přítomné seniory muzikálem „MRAZÍK“.
Pohádka měla velký úspěch, stejně tak dětmi
věnovaná „Valentýnka“. Děkujeme a těšíme se
na další úspěšnou a milou spolupráci.

- pobytové i příměstské
- Lesní plovárna Sejfy u Trutnova nebo rekreační centrum Lanwood u Lanškrouna
- jednotýdenní i vícetýdenní
- 5 – 17 let
- sportovní, taneční, airsoftový, jazykový, hudební, filmový, modelingový, se psy a s domácími mazlíčky, výtvarný, modelářský,
rybářský, cyklistický, in-line, golfový, geocaching, parkour camp, skate camp, sebeobrana, survival, škola instruktorů
- nejžádanější zaměření ve stylu MINI
- tábory i pro nejmenší
www.fajntabory.cz, tel.: 702 950 724

Děkujeme zároveň všem, kteří naše klienty přijdou potěšit nejen svojí přítomností, ale i vždy
dobře připraveným vystoupením. Každá návštěva s vystoupením je pro nás vždy milým zpestřením a zážitkem. Chtěli bychom touto cestou
moc poděkovat Stacionáři pro tělesně postižené Trutnov, studentům ze Střední zdravotnické
školy v Trutnově, smíšenému pěveckému sboru
Chorea Corcontica a Speciální škole v Trutnově,
která je součástí DČCE.
Kolektiv zaměstnanců
Domova pro seniory Trutnov,
pracoviště R. Frimla 936

LETNÍ DĚTSKÝ
TÁBOR BĚLUŇ
Pořádá PS Jiřího Wolkera, u obce Kohoutov
– Vyhnánov (z Trutnova směr Dvůr Králové n. L.)
Termín: 16. 7. – 29. 7. 2016
Cena: 2 850,- Kč
Pro děti od 6 do 15 let

POHLEDY DO MINULOSTI
Trutnov v 19. století
Stranou hospodářského rozvoje na počátku
19. století nemohly už nadále zůstávat, přes
snahy Marie Terezie a Josefa II., neurovnané
poměry zemědělské, nespravedlivé postavení
poddaných, nevyjasněné otázky držení a využívání zemědělské půdy. Nepodařilo se realizovat
pokrokový urbariální patent Josefa II., kterým
chtěl zmírnit nedobré rozdíly mezi půdou dominikální (panskou, feudální) a rustikální (půda
v dědičném nájmu, kterou spravovali poddaní,
sedláci). Jejich daň byla sice snižována, přechodně i omezována, povinnosti roboty upravovány úhradou za peníze, to však vyvolávalo
odpor feudálů.
V roce 1817 byly už sice zahájeny práce na stabilním katastru, který byl zpracován na základě
trigonometrického přesného měření veškeré
půdy a měl se stát předpokladem pro správné
a spravedlivé zdanění půdy. Práce na těchto záměrech se ale vlekly a byly po mnoha průtazích
dokončeny až v letech 1834 až 1848. Významné
byly v tom, že už postupně přihlížely i ke stanovení hodnoty (bonity) každé parcely. Trvalo to
až do roku 1861. Tehdy zpracované katastrální
mapy slouží v podstatě dodnes.
Vzhled města Trutnova se v roce 1817 výrazně
změnil po požáru v předchozím roce, především na Horním Předměstí nově postavenou
Horní branou a její sousedící přilehlou hradební věží. Ta patřila už dlouhá léta tradičně
do historického obrazu Trutnova a na žádné
z dobových rytin nemohla chybět – majestátně
se vypínala nad touto jeho částí. Střední část
města ozdobily tehdy na kostelní věži nové ho-
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diny zasklené v kovovém zarámování. Zhotovil
je a zavěsil na ni mistr Franc Küchnecker. Náklady s tím spojené 400 zlatých uhradil tenkrát
trutnovský ostrostřelecký domobranecký útvar.
V této době byl starostou města Rudolf Pollak
(až do 1837) a děkanem Franc Leyer (v letech
1811 až 1818).
K hospodářskému rozvoji Trutnova a jeho krajiny přispěla v roce 1817 už zcela dostavěná erární silnice – Chause, tímto označením se vyjadřovala dobrá, solidní kamenná cesta, po níž bylo
možné dopravovat i velká břemena – náklady.
Vedla z Volanova až do Trutnova. Stavby takových potřebných cest na Trutnovsku v dalších letech pokračovaly. Budované silnice se nemohly
v této době obejít bez zájezdních hostinců při
nich, které sloužily pro ubytování formanů, jejich vozů a koňskými stájemi. V Trutnově se jedna ze zájezdních hospod Černý orel nacházela
na Dolním Předměstí poblíž Špitálského mostu.
Naproti ní byla v domě čp. 22 zkraje Polské ulice pošta. Od roku 1754 byla spravována dědičnými, většinou majetnými poštmistry. Výjimkou
mezi nimi byl poštmistr Zechtitzský. Když v roce
1776 zemřel, zůstaly po něm dluhy a žena se
sedmi dětmi. V roce 1817 vede trutnovskou
poštu Jan Ottenfeld. Připomíná ho záznam
jeho žádosti městu, v níž žádá o povolení zřídit
hostinec s ubytovnou pro formany a cestující.
Vedení města žádost Ottenfelda tehdy zamítlo
s odůvodněním, že v Trutnově je hostinských
zařízení dost – je tu přece už zmíněný Černý
orel.
Antonín Just

Srdečně zveme vaše děti na náš klasický letní
dětský stanový tábor v srdci přírody u obce Kohoutov – Vyhnánov (od Trutnova 15 min. cesty
autem). Ubytování je ve stanech s podsadou,
k dispozici je srub se zastřešenou jídelnou a stanový hangár. Kvalitní stravování (5x denně),
pitný režim, pravidelná hygiena a pojištění zajištěno. Vše pod vedením a dohledem kvalifikovaných táborových pracovníků a zdravotníků.
Celotáborová hra: Z pohádky do pohádky
Přihlášky, foto a další informace: Lenka Malínská, e-mail: belun2.prihlasky@seznam.cz,
tel.: 605 904 945, http://www.tabor-belun.cz

SPORT
Závody
v nádechovém
potápění
Druhou dubnovou sobotu bude trutnovský
plavecký bazén hostit ve své historii první oficiální závody v nádechovém potápění v bazénových disciplínách. Jedná se o první závod
ze série Apnea Academy Cup 2016. Hlavním
organizátorem je oddíl nádechového potápění Apneablue.cz.
Závod je určený pro všechny. Freediveři,
amatéři i začátečníci mají svou kategorii. Navíc si účastníci mohou vyplavat pěkné ceny
od sponzorů.
Více informací a případné přihlášky na
www.apneablue.cz, tel. 603 214 023.
Těšíme se na Vás.
Apneablue Trutnov

ZVEME VÁS NA
20. ROČNÍK VELKÉ CENY
TRUTNOVA V SILNIČNÍ
CYKLISTICE – ČASOVCE
DO VRCHU PRO ZŠ A SŠ
Start v pátek 29. 4. 2016 v 10:00 hod. v ul.
K Pěti bukům, Trutnov - Horní Staré Město
– 100 m od restaurace p. Hlaváče v ulici Nad
Jezem za řekou Úpou. Délka tratě 2,4 km
převážně vedoucí lesem. Přihlášky posílejte
do 27. 4. 2016 (jména včetně ročníku a kategorie nejlépe v přihlašovacím formuláři AŠSK)
na e-mail: cichovsky@spstrutnov.cz .
Upozornění: kromě kategorie F musí být všichni přihlášeni prostřednictvím školy a nikoliv
samostatně. Oficiální přihláška AŠSK podepsaná ředitelem školy se odevzdává při prezenci
v den závodů. Poplatek 20 Kč za každého závodníka zaplatí vedoucí družstva v místě startu (u nečlenů AŠSK a předem nepřihlášených
závodníků á 40 Kč).

Na tatami se
bojovalo
o cenné kovy
V sobotu 27. února 2016 se ve sportovní hale
ZŠ Komenského v Trutnově konal pod patronátem starosty města Mgr. Ivana Adamce
5. ročník Velké ceny města Trutnova v karate.
Letošního turnaje se zúčastnil rekordní počet závodníků, celkem 290 z 29 klubů z České republiky a 4 klubů z Polska. Soutěžilo se
na čtyřech tatami v celkem 443 soutěžních
startech v kata, kata team a kumite. Turnaj
měl velmi kvalitní úroveň.
Pořádající trutnovský oddíl karate SKBU
Trutnov nasadil do bojů o medaile celkem
dvacet závodníků. Nejlépe si vedl v kategorii kata mladších žáků Tadeáš Orság, který
svou kategorii vyhrál. Na vynikajících druhých místech se umístili Rudolf Horák a Dominik Majera v kumite juniorů. Bronzové
medaile získali Pavla Šormová, Anna Marie
Wagnerová a Marek Šípek.
Tomáš Souček
předseda SKBU Trutnov

Kategorie:
II  – žáci ZŠ, ročník 2004 a mladší
III  – žáci ZŠ a víceletých gymnázií, ročník 2004
až 2002

V – studenti SŠ, ročník 2000 až 1996
F  – příznivci cyklistiky, roč. 1996 a starší

Vedoucí družstev plně zodpovídá za své závodníky a musí své svěřence poučit, aby po dojetí
do cíle nejeli dolů samostatně ‑ svoz zajistí vedoucí družstva až po závodě, aby nebyli ohroženi další závodníci. Je zakázáno jezdit mimo
trasu závodu – lesem (i na zpáteční cestě).
Každý účastník musí mít kolo v bezvadném
stavu a jet s ochrannou přilbou. Dozor nad
žáky po dobu dopravy na soutěž, ze soutěže
a na vlastní soutěži zajišťuje v plném rozsahu
vysílající škola.

TURISTICKÝ POCHOD PRVNÍ
JARNÍ KILOMETRY 2016
Klub českých turistů, odbor Trutnov, pořádá
v sobotu dne 2. 4. 2016 33. ročník pochodu.
Pro příznivce turistiky jsou připraveny trasy
cyklo i pěší. Start všech tras je z internátu SLŠ
v Lužické ulici od 7.00 do 10.00 hod. Bližší
informace a trasy jsou umístěny na webu:
www.kcttrutnov.com.
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27. 3. 2016 byla ukončena sezóna zimního
stadionu. Již třetí sezónu jsme představili
návštěvníkům veřejné bruslení s hokejkami
a pukem, vyzkoušeli super „ICE PARTY“ s DJ
Lucky Boy. Školička bruslení pod MEBYSem
inovovala své pomůcky a pokračovala v nastavených standardech. HC BAK Trutnov bojoval
v II. lize, kde se umístil na 11. místě. Proběhl
zde již IV. ročník Trutnovské brusličky i mezinárodní turnaj v curlingu VC města Trutnova.
Rychlobruslařské závody, karnevaly na ledě či
pronájmy pro bruslení v rámci tělesné výchovy,
komerční pronájmy – to vše byl zimní stadion.
Děkujeme všem příznivcům „ledové plochy“
a těšíme se opět na vaši návštěvu, a to již např.
v srpnu na „bruslení v plavkách“. V další sezóně se na vás budeme opět těšit. Kolektiv
zimního stadionu.

Foto: Miloš Šálek

KRAJSKÝ PŘEBOR V ŠACHU

V budově 1. ZŠ kpt. Jaroše proběhne ve dnech
30. 4. a 1. 5. 2016 KP v šachu pro hráče 10 až 20
let. Diváci jsou vítáni, vstup do budovy bude
zadním vchodem, poslední patro, pouze registrovaní hráči z Královéhradeckého  šachového  
svazu. Hlavním rozhodčím krajských přeborů
je Mgr. Jiří John z Hořic, věcné ceny zajišťuje
nadace ČEZ, hlavní sponzor turnaje je firma
Grund, Mladé Buky. Turnaj je veden pod názvem „O putovní pohár města Trutnova“.
Tomáš Bydelský
ředitel KP KHŠS 10 - 20

Poděkování za akci - BOULDER
Na Nivách

MEBYS Trutn

Více informací na: cichovsky@spstrutnov.cz,
tel.: 499 813 071.
Soutěž proběhne za podpory Královéhradeckého kraje.
Karel Čichovský
ředitel závodu
SPŠ Trutnov, Školní 101

Zimnímu stadionu končí sezóna
2015/2016

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

IV – žáci ZŠ a víceletých gymnázií, ročník 2002
až 1999

Prezence: v místě startu od 8:45 do 9:35 hod.
pro všechny kategorie (po 9:35 hod. se již
nelze přihlásit!), start v 10:00 hod. Kromě
pořadatelů nebude možno parkovat před restaurací p. Hlaváče ani v prostoru startu. Lze
parkovat 500 m nad startem na parkovišti
u restaurace „Buřtárna“ nebo na parkovišti
u Kauflandu. Předpokládaný konec soutěže je
kolem 12:30 hod.

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

MEBYS Trutnov s. r. o.
TENIS
Máme zde poslední měsíc halového tenisu.
Tenisové kurty, a to včetně interiéru budovy se
pomalu mění před očima a správce nemovitostí MEBYS vše pomalu připravuje na tu pravou
tenisovou sezónu. Využijte výhodné nabídky
a poslední šanci si pořádně zatrénovat v hale.
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).

Provozovatel sportovních zařízení MEBYS
TRUTNOV s.r.o. chce touto cestou velmi poinformuje
děkovat za spolupráci se SVČ Trutnov na akci
BOULDER Na Nivách. Profesionální přístup
Ondřeje Těžkého, ale i všech dobrovolníků,
kteří se akce účastnili, pouze dokazuje fakt,
že sázka na tuto spolupráci se MEBYSu vyplácí.
Akce se účastnilo během 3 dnů (6 hodin) více
jak 128 dětí z MŠ (předškoláci). Chceme také
poděkovat za aktivní a inovativní přístup mateřským školám, které se této akce nezalekly
a zúčastnily se. MŠ V Domcích, MŠ Pilníkov, ZŠ
a MŠ Hajnice, MŠ Novodvorská, MŠ Tkalcovská
a MŠ Žižkova.

turnaje. Stejného ocenění se navíc dočkala
i trenérská dvojice Krajského centra mládeže
Petr Kovalíček a Petra Kovalíčková, která má
velice úzký vztah k Trutnovu. Ocenění trenéra a hráček tak vnímáme jako velice pozitivní
signál a potvrzení toho, že se práce s mládeží
v trutnovském volejbale dlouhodobě daří.

KRASOBRUSLENÍ

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKO
Chrudimská bruslička
Jarní prázdniny začaly a i přesto byla účast krasobruslařek ze Spartaku Trutnov na Chrudimské
brusličce (20. 2. 2016) velká! Již v sedm ráno
startovala na ledě kategorie starších děvčat
a Zuzana Vojtěchová získala bronzovou medaili. V kategorii přípravky se mezi nejmenšími
umístila na 10. místě Kristýnka Neugebauerová,
12. Lucie Kuželová, 13. Martina Nohejlová. Mezi
úplnými začátečníky získala devátou příčku
Štěpánka Škopová a 14. byla Natálie Imrišková.
V kategorii B2 vybojovala pro Spartak bramborovou medaili Amélie Šimková, 8. byla Lucie
Vojtěchová a 10. Markéta Vrábelová. V kategorii B1 obsadila 18. příčku Viktorie Příhodová,
19. Nikol Vondráčková. V závěru soutěže v kategorii C2 zabodovala Tereza Sekyrová, která obsadila 6. místo. Další povedenou jízdu předvedla Tereza Mináriková a získala skvělou desátou
pozici. Na 21. místě se umístila Jitka Bradáčová.

www.lokotrutnov.cz

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

ATLETIKA
Atleti Loko Trutnov po úspěšné sezoně 2015 stejně pokračují i v roce 2016
Sezona 2015 byla v historii oddílu nejúspěšnější, a to s bronzovou medailí z MS, 5 medailemi
z MČR a řadou finálových umístění na MČR.
V družstvech byli na republikovém finále starší
žáci se skvělou sprinterskou štafetou a ze 4 družstev přípravky bylo nejlepší družstvo chlapců
v početné konkurenci v rámci KH kraje. Na tyto
úspěchy bylo navázáno v halové sezoně 2016,
kdy po medailových žních na KP byl úspěšný
i start na MČR, kde se při 2 absencích z důvodu
nemoci závodníci Loko Trutnov umístili na 4., 7.,
8., 9., 10. a 12. místě. Zatímco v hale excelovali
většinou sprinteři, štrekaři byli úspěšní v tradiční
Zimní běžecké lize ukončené 6. března s 5 zlatými, 6 stříbrnými a 2 bronzovými medailemi hlavně v žákovských kategoriích. V lednu byli Lada
Pejchalová (skok vysoký) a Matěj Červený (400 m)
slavnostně vyhodnoceni mezi nejlepšími atlety
KH kraje a koncem března bude Lada, bronzová z MS, vyhodnocena mezi nejlepšími sportovci
kraje.

RICOCHET
Trutnovští ricochetisté opět bodují
Tentokrát na turnaji v Hradci Králové, který se
konal v sobotu 5. 3. 2016, se dva hráči Lokomotivy Trutnov umístili v první čtveřici. Až do semifinále se probojovali Filip Rolenec a Jirka Herda.
Škoda jen, že nastoupili Trutnováci proti sobě,
šťastnější byl Filip a mohl se utkat o místo nejvyšší. Jirka Herda již nenastoupil k boji o třetí místo
a umístil se na čtvrtém místě. Do finále postoupil
Petr Novák z Prahy. Po vyrovnané hře se radoval
z prvního místa Petr, který zvítězil nad Filipem
Rolencem 3:1. Třetí místo obsadil Láďa Tesárek
z Prahy. Umístění hráčů Lokomotivy: 2. Filip Rolenec, 4. Jirka Herda, 8. Rostislav Toman, 10. Martin
Nohejl, 15. Jan Kenis, 16. Jirka Buchta, 21. Radim
Kenis, 24. Tomáš Kenis

VOLEJBAL

Na mezinárodní přátelský turnaj v judu do německého Eberswalde o víkendu 11. – 13. 3.
2016 vyjelo pět reprezentantů trutnovské
Lokomotivy a vybojovalo stoprocentní medailový úspěch - pět medailí!
Německé týmy z okolí Berlína, Poláci (Poznaň)
a Češi bojovali na třech tatami. Více jak sto
dvacet závodníků svedlo zajímavé souboje.
Každý z trutnovských borců bojoval díky losu
třikrát. Konečná bilance = dvakrát zlato, jednou stříbro, dvakrát bronz.

JEZDECTVÍ
Oddíl jezdectví pořádá příměstský
tábor v termínu 1. – 5. 8. 2016
Začátek vždy v 9.00 hod., konec v 17.30 hod.
Jezdí se 2x denně, bezpečnostní prvky na ježdění zapůjčíme. Cena tábora je 3 500 Kč pro
oddílové děti a 4 000 Kč pro nováčky, č.ú. pro
platbu: 26631601/0100, vs 21601. Bližší info
u Petry Kolertové, tel.: 733 571 433.

Krkonošskou 70 vyhráli trutnovští
obhájci s velkým náskokem
V obměněné sestavě a s jiným názvem týmu
opět po roce Krkonošskou 70 v běhu na lyžích
vyhrála hlídka z Trutnova. Hlavní závod družstev na 70 kilometrů ovládl Kasper Swix team
ve složení: Petr Holub, Pavel Šimek, Jan Hruška,
Petr Javůrek a Jan Fišnar. Ve Špindlerově Mlýně,
odkud ráno startovali, se objevili krátce před polednem - po 3 hodinách, 51 minutách a 42 vteřinách. Více + kompletní výsledky na: http://www.
lokotrutnov.cz/nase-akce/krkonosska-70

VÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM
NEBO NA FB

MUAY-THAI/MMA

Trojnásobné ocenění
pro trutnovský volejbal
Začátkem března vyhlásil Krajský volejbalový
svaz Hradec Králové nejlepší mládežnické volejbalisty, volejbalistky a trenéry v kategoriích mládeže za rok 2015. Slavnostní vyhlášení
proběhlo za účasti primátora města Hradce
Králové a předsedkyně Královéhradecké krajské organizace České unie sportu. Trutnovský
volejbal zde měl poměrně výrazné zastoupení a ocenění se dočkaly nejenom hráčky, ale
i trenér. V jednotlivých kategoriích byli jako
nejlepší vyhlášeni: kadetka Nikola Faistaverová
a trenér dívek Jiří Hauf. Kromě výše oceněných
a vzhledem k úspěchu družstva Krajského centra mládeže dívek, které v loňském roce vyhrálo
memoriál Ing. Milana Kafky, udělil Krajský volejbalový svaz mimořádné ocenění trutnovské
hráčce Denise Pavlíkové jako nejlepší hráčce
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HIGHLANDER na HANUMAN CUP 30
Bratislava a Hanuman Cup 30, sportovní hala
PKO. 5. 3. 2016 vyrazil Ondřej Marvan s trenérem Radkem Horákem na zápas dle plných pravidel Muay-Thai na 3x3 min ve váhové kategorii
do 76 kg. Předposlední zápas galavečera obstaral
Ondřej Marvan (Highlanders Spartak Trutnov)
vs Andrej Simkulič (Hanuman Gym Bratislava).
V prvním kole se oba borci oťukávali, ale
Simkulič držel střed ringu a skvěle využíval svoji
výškovou převahu, a to především v tvrdých kopech a direktech. Ondra se pokoušel zkracovat
a zasadit svůj drtivý hák. Bohužel většina útoků
byla ukončena svázáním do klinče, kde Simkulič
opět využíval svoji výškovou výhodu. Bohužel
jsme společně neprodali to, co umíme, a prohra
3:0 na body byla zasloužená.

SPORTOVNÍ GYMNASTIKA
Úpický zimní pětiboj
Gymnastky a gymnasté oddílu sportovní gymnastiky byli v sobotu 5. 3. 2016 úspěšní v Úpici,
kde se konala zimní soutěž RC ASPV. Okresního
kola zimního pětiboje se zúčastnilo našich 28
sportovců a v konkurenci stovky závodníků vybojovalo celkem devět medailí. Za nejmladší
zlato Bára Hetešová, stříbro Nikolka Sáblíková,
další stříbra pak Kristýnka Pětříčková, Marek
Puška, v mladších Pavlínka Hellingerová, Lenka
Tylová, v nejstarších Katka Bydžovská, bronz
pak Klárka Pávová a za nejstarší Nikola Ježková.
Nepopulární bramborovou příčku obsadili
Matyáš Vogler a Natálka Mládková. Nejmladší
děti budou Trutnov reprezentovat 2. dubna 2016
na krajském kole v Hořicích, starší pak ve stejném
termínu na teamgymových závodech v Třebíči.

MTB/KRAKONOŠOVI JEZDCI
Chinese downhill na sjezdovce sv. Petr Špindlerův Mlýn
V sobotu 20. 2. 2016 se konal již druhý ročník
tohoto závodu, který je jediný v České republice. Závod přilákal 5 jezdců z oddílu Krakonošovi
jezdci, a to: Lukáš Petr - který se prokousal kvalifikací do druhého kola, Petr Tér, Marek Polák,
Albert Skaunic a Miroslav Kulda. Průběh závodu
byl jednoduchý - lanovkou se necháte vyvézt
na vrch sjezdovky, postavíte se na pomyslnou
startovní čáru a čekáte na signál. Start je hromadný, což v tomto případě znamenalo, že v jediném momentu vyběhne 200 riderů ke svým
kolům a následně se pouští na bikách po červené
sjezdovce dolů. Na sjezdovce je 7 branek, kterými musíte projet. Pro nejrychlejších 100 závodníků je připravena druhá jízda, kde jde o stupně
vítězů.  

POWERLIFTING TRUTNOV
Powerlifting a Rozhlas HK
Dne 3. 3. 2016 se členové Powerliftingu SPARTAK
Trutnov Libor a Martin Hurdálkovi účastnili živého vysílání z Českého rozhlasu Hradec Králové
v pořadu Náš host. Samozřejmě se hovořilo
o Trutnovu a powerliftingu. Vtipný a trefný rozhovor si můžete poslechnout na našich stránkách
http://spartaktrutnov.com/spartak-trutnov/oddily/silovy-trojboj/aktuality/

Klub českých turistů Bohuslavice
nad Úpou pořádá v sobotu
dne 16. dubna 2016
38. ročník turistického pochodu
Jarní 30
Trasy: pěší 8 – 35 km, cyklo 20 – 100 km
Prezence: Bohuslavice n. Ú., Sportklub - dne 15. 4.
2016 od 18.00 hod., dne 16. 4. 2016 od 6.30 hod.
Start: 1) B
 ohuslavice n. Ú., Sportklub - dne
16. 4. 2016 od 6.30 hod. do 10.30 hod.
2) z libovolně zvoleného místa startu do libovolného cíle s průchozím
místem přes Bohuslavice nad Úpou
v době konání pochodu
Cíl: společný v Bohuslavicích n. Ú. do 18.00 hod.
Jak se k nám dostanete: autem - silnice č. 14
Trutnov – Náchod, autobusem - linky 640375,
690310
Ubytování: pro předem přihlášené ve vlastních spacích pytlích v kabinkách na hřišti TJ
před i po pochodu
Trutnovský oddíl běžeckého lyžování Olfin
Car Ski team ve spolupráci se společností Sportvisio bude dne 29. 5. 2016 pořádat
1. ročník závodu Olfin Car Trutnovský půlmaraton pod záštitou starosty města Trutnova
Mgr. Ivana Adamce. Závod se poběží ulicemi
města a je určen nejen pro sportovce, ale také
pro širokou veřejnost. Počítáme, že se tento
závod stane v Trutnově tradicí a bude propagovat Trutnov jako město sportu a kultury.
Závod bude složen z několika dílčích závodů.
Hlavním závodem bude samozřejmě půlmaraton, který by měl startovat ve 12:00 hod. Již
v 10:00 hod. by však měl startovat závod dětí

a mládeže, který bude rozdělen dle jednotlivých věkových kategorií, přičemž startovat
se bude od společenského centra UFFO a trať
povede na Krakonošovo náměstí. Dalšími
závody budou běh na 10 km a také štafetový závod na 4x5 km. Pro hlavní závod budou
využity ulice města Trutnova, zejména pak
cyklostezka vedoucí kolem řeky Úpy. Součástí
závodu bude také občerstvení a doprovodný
program. Hlavním magnetem by měla být
účast Evy Vrabcové Nývltové, jedné z nejlepších běžkyň v České republice. Závod by měl
být nejen prezentací sportovních výkonů, ale
také prezentací města Trutnova.
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Propozice a informace: Jaroslav Teichman,
Tichá 527, 541 02 Trutnov, tel. do zaměstnání
499 852 141, mobil 723 740 985, http://www.
bohuslavaci.eu, e-mail: bohuslavaci@volny.cz  
nebo lada.skop@quick.cz
Různé: batohy uschováme v místě startu,
pochod se jde za každého počasí, účastníci
startuji na vlastní nebezpečí, při pochodu lze
plnit podmínky oblastních odznaků: Bohuslaváci, Cestami spisovatelů, Krajem tří řek,
Krkonoše, Podkrkonoší, Hory a vrchy severovýchodních Čech, Po stopách bojů 1866, Turista oblasti, Křížem krážem královskými věnnými městy, Svatý Jan Nepomucký - všechny
záznamníky v prodeji na startu, na startu lze
zakoupit turistickou známku Čížkovy kameny
a Letní sraz turistů Královéhradeckého kraje
v Bohuslavicích nad Úpou nebo mapu Letecký
snímek Jestřebích hor. Nově také turistickou
vizitku Bohuslavice nad Úpou nebo Čížkovy
kameny.  
Naše další akce:   Pochod tunelářů - 25. 6.
2016, DP Šmajd naším okolím - 20. 8. 2016,
TP Pojďte s námi - 29. 10. 2016, Silvestrovský
výšlap - 31. 12. 2016
Naši sponzoři: město Trutnov, KARA Trutnov,
POLYTEX Malé Svatoňovice  
Na vaši účast se těší Bohuslaváci

