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KAPLE SV. TEKLY V BABÍ
BYLA ZNOVU VYSVĚCENA
Kaple sv. Tekly v Babí, která prošla výraznou rekonstrukcí, byla znovu vysvěcena.
„Letos jsme do kaple pořídili také nový
zvon. Rozhodli jsme se tedy kapli znovu
vysvětit a zvonu požehnat,“ vysvětluje Ivan
Adamec, starosta města Trutnova.
Kaple sv. Tekly, pocházející z poloviny
18. století, byla poprvé vysvěcena v roce
1755. Zpočátku se v kapli nacházel jen
hlavní oltář, boční oltáře pocházejí z pozdější doby. Oltářní kameny hlavního oltáře
byly osazeny roku 1765 a obsahují relikvie
dvou svatých – Dorephy a Aneliniuse.
Do roku 1990 byl objekt v havarijním stavu. Postupně byla opravena střecha, proběhla sanace vlhkosti, došlo k přeložení
dlažby a renovaci mobiliáře. „V loňském
roce jsme nechali zrestaurovat obrazy
a dokončit celkovou rekonstrukci varhan,“

dodává trutnovský starosta. Předmětem
opravy byla záchrana varhan před další
destrukcí od dřevokazného hmyzu a jejich
zprovoznění včetně obnovy historicky původního stavu. Investice do rekonstrukce
kaple v roce 2015 vyšly na 680 tisíc korun.
„V zimě jsme nechali vyrobit chybějící
zvon, který byl nyní v září nainstalován. Je
na něm vyobrazena přímo i patronka kaple sv. Tekla,“ dodává Ivan Adamec. Město
se ve spolupráci s Římskokatolickou farností v Horním Starém Městě rozhodlo kapli
znovu vysvětit a požehnat novému zvonu.
Stalo se tak v pátek 23. září 2016, kdy se
zde uskutečnila mše.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

25. 10. 2016

VÝZVA MĚSTA TRUTNOVA
Město Trutnov vyzývá občany a pořadatele
akcí v Trutnově k
„Předložení návrhů akcí pro veřejnost,
při jejichž konání by měla být zkrácena
zákonem stanovená doba nočního klidu“
V souvislosti se změnou zákona o ochraně
veřejného zdraví a s přijetím zákona
o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich připravuje město Trutnov obecně
závaznou vyhlášku, která udělí výjimky
z povinnosti dodržovat noční klid.
Město Trutnov se proto obrací na občany,
organizace, spolky, oddíly atd., aby nejpozději do 11. 11. 2016 zaslali na Městský úřad
Trutnov návrh akcí pro veřejnost, u kterých
se domnívají, že by měly být ve vyhlášce
uvedeny. V této lhůtě lze podat k předmětu výzvy i připomínky či jiné podněty.
U vymezených akcí může být zkrácena
doba nočního klidu nebo nebude muset
být dodržena vůbec. Dobou nočního klidu
se rozumí doba od 22:00 do 06:00 hodin.
Návrh by měl obsahovat:
- Název akce
- Termín (datum a čas konání akce nebo
způsob jeho určení)
- Místo konání
- Jméno pořadatele
- Zdůvodnění významu akce pro město
- Kontaktní údaje navrhovatele
Návrh zašlete na adresu:
Městský úřad Trutnov
Odbor správní
Mgr. Leoš Křemenský
Slovanské nám. 165
541 16 Trutnov
Na obálku uveďte heslo:
„Návrh – Noční klid“
O konečné podobě obecně závazné vyhlášky rozhodne zastupitelstvo města.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

TURISTICKÉ INFORMAČNÍ CENTRUM

Upozornění na změnu vyhlášky o místním poplatku ze psů / 5

TIC Trutnov umožňuje návštěvníkům města, ale nejen jim, prohlídku kostela Narození Panny Marie, a to díky laskavé vstřícnosti trutnovského arciděkanství. Prohlídky jsou možné každý den od 10 do 16 h
po předchozí domluvě – osobně nebo telefonicky na tel. 499 818 245 nebo e-mailem info@ictrutnov.cz. Věříme, že Vás nová
nabídka zaujme.

Uzávěrka listopadového čísla RL: 15. 11. 2016

Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC

Foto: Miloš Šálek
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VÁNOČNÍ STROM 2016
Letošní poslední listopadová neděle a zároveň první adventní neděle 27. 11. – to je termín pro tradiční akci, kterou pořádá město
Trutnov a UFFO - SCT a při které se slavnostně rozsvítí vánoční strom na Krakonošově
náměstí.
Od 14 do 17:30 hodin můžete využít stánkového prodeje, který Vám na náměstí nabídne adventní zboží, ale i horké a voňavé
nápoje a další občerstvení. Nedělní odpoledne na Krakonošově náměstí se může stát
příjemným místem pro adventní setkání
s přáteli.
V 15 hodin začne ve Společenském centru
UFFO představení Divadýlka MRAK. Nazývá
se VÁNOČNÍ POHÁDKA aneb O VÁNOCÍCH
A ZAKLETÉ ČEPIČÁŘCE. Vypráví o dobru

a zlu a ukazuje, proč se lidé obdarovávají
a proč se mají mít rádi „alespoň“ o Vánocích.
Vstupenky v ceně 50 Kč (zvýhodněné vstupné je naším dárkem v adventním období)
jsou v prodeji od 31. 10. Po skončení tohoto představení pozveme všechny diváky, aby
společně šli s andílky od Uffa na Krakonošovo náměstí a tam si užili další program akce
Vánoční strom.
Na náměstí je od 16:15 hodin připraven
hudební program, ve kterém vystoupí
Komorní soubor Janky Stránské a Libor Kasík.
Přibližně v 16:45 hodin se slavnostně rozsvítí vánoční strom a pak se na několik minut
strom a jeho okolí barevně rozzáří laserovými paprsky a efekty při LASER SHOW.

SV. TEKLA,
PATRONKA HŘBITOVNÍ
KAPLE V BABÍ
Podle legendy vycházející z apokryfického spisu Skutky sv. Pavla (vznikl kolem r.
170) pocházela sv. Tekla (panna a mučednice, 1. stol.?) z Ikonia v Malé Asii. Byla
Pavlovou žačkou a prvomučednicí za svoji
křesťanskou víru, ačkoliv zázrakem vyvázla ze všech nebezpečí. Unikla smrti ohněm
i roztrháním dravými zvířaty. Po dlouhá
léta žila v jeskyni Meriamlik u Seleukie.
Uctívání sv. Tekly bylo rozšířeno v raném
středověku a její chrám v Seleukii byl vyhledávaným poutním místem.

Územní pracoviště finančních úřadů již vydávají
přihlašovací údaje k evidenci tržeb
Finanční úřad pro Královéhradecký kraj
upozorňuje podnikatele a jejich zástupce,
že od 1. 9. 2016 lze žádat o vydání přihlašovacích údajů potřebných pro evidování
tržeb.
Získání přihlašovacích údajů je prvním a důležitým krokem k evidenci tržeb. Je důležité, aby podnikatelé nebo jejich zástupci
nenechali podání žádosti na poslední chvíli.
Přestože jsou územní pracoviště na vydávání těchto údajů připravena, nemůžeme
vyloučit případné fronty s blížícím se prosincem. Přijďte tedy včas!
Žádost o autentizační (přihlašovací) údaje
k evidenci tržeb je možné podat pouze dvěma způsoby, a to buď elektronicky, prostřednictvím Daňového portálu (EPO žádost)
s využitím přihlašovacích údajů do datové
schránky (tj. s ověřenou identitou osoby
způsobem, kterým se lze přihlásit do její datové schránky), nebo osobně (ústně do protokolu) na kterémkoliv územním pracovišti

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

finančního úřadu v době úředních hodin
(pondělí a středa od 8:00 do 17:00 h, v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 15:30 h a v pátek
od 8:00 do 14:00 h).
Ostatní způsoby podání žádosti, např. podepsané ZAREP či zaslané prostřednictvím
datové schránky, nejsou podporované zákonem.
Od 1. 12. 2016 nastupuje první fáze evidence tržeb a evidovat budou podnikatelé
s NACE činností ubytovací a stravovací služby (více informací na www.etrzby.cz). V působnosti Finančního úřadu pro Královéhradecký kraj by mělo v této první fázi začít
evidovat cca 11 tisíc fyzických osob a cca
2 300 právnických osob. Za prvních čtrnáct
dní bylo správci daně v Královéhradeckém
kraji vydáno 190 přihlašovacích údajů.
Romana Barešová
tisková mluvčí FÚ pro Královéhradecký kraj
Mělník
11. 11. 2016 – PRŮVOD SV. MARTINA
www.melnik.cz
Nový Bydžov
5. 11. 2016 – DUŠIČKOVÁ JÍZDA
www.novybydzov.cz

listopad
Dvůr Králové nad Labem
22. 11. 2016 – BENEFIČNÍ KONCERT
Petr Bende a dětský sbor Carpe Diem
http://dk.charita.cz/
27. 11. 2016 – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
25. – 27. 11. 2016 – XXVII. MUZEJNÍ ADVENTNÍ TRH
www.muzeumhk.cz
Chrudim
26. 11. 2016 – KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ
Resselovo náměstí, 9:00 h
Jaroměř
27. 11. 2016 – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
NA NÁMĚSTÍ
www.jaromer-josefov.cz
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12. 11. 2016 – MARTINSKÝ JARMARK +
SLAVNOSTI DŘEVA
www.novybydzov.cz
Polička
19. 11. 2016 – 18. 1. 2017 – NARODIL SE
KRISTUS PÁN, Z RŮŽE KVÍTEK VYKVET
NÁM… - výstava
Centrum Bohuslava Martinů v Poličce
Ve dvou výstavních sálech představíme betlémy ze tří století. Jejich počet nebude velký,
zato budou obdivuhodné množstvím postav
a rozlehlostí scén.
Vysoké Mýto
26. 11. 2016 – VÁNOČNÍ KUJEBÁCKÝ JARMARK
Řemeslný jarmark s vánoční tematikou
a bohatý kulturní program, který vyvrcholí
v 16:30 hodin slavnostním rozsvícením vánočního stromu.
www.vysoke-myto.cz
Více naleznete v kalendáriu na
www.vennamesta.cz

Foto: Miloš Šálek
Hranice, sloup, plameny, lev, medvěd, hadi,
coby její atributy, mají upomínat na hrůzy,
jimž byla při mučení vystavena. Více informaci Slovník svatých, PAPYRUS Vimperk
spolu s nakl. JEVA Rudná u Prahy 1993.
V českých zemích je patrocinium sv. Tekly
dosti vzácné. Známá je především kaple
přistavěná v roce 1762 ke kostelu Panny
Marie u alžbětinek Na Slupi v Praze a pak
malá poutní kaplička u Myslibořic na Třebíčsku.
Hřbitovní kaple v Babí se může pochlubit
obrazem světice na hlavním oltáři a od letošního jejího svátku (23. 9.) také krásným
novým zvonem jí zasvěceným. Německý
nápis na zvonu promlouvá k zemřelým,
které jeho hlas (vyzvánění) bude doprovázet na poslední cestě, český pak informuje
o době vzniku zvonu a čí zásluhou byl pořízen. 23. září 2016 napsalo další stránku
do pomyslné kroniky této církevní památky, dějin obce, v níž se nachází, i samotného města Trutnova. Je štěstí, že jsme mohli
být při tom.
Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Pozvánka na
akreditovaný kurz
Oblastní charita Trutnov pořádá 15. 11.
2016 6hodinový akreditovaný kurz pro sociální
pracovníky a pracovníky v sociálních službách
s tématem Poznávání osobnosti. Kurz se uskuteční v Centru MAJÁK, Školní 13, Trutnov 1
(pod Starou radnicí směrem k poště nad Mateřským centrem KAROlínka, 2. patro) v čase
od 8:30 do 13:30 hodin, cena 800 Kč/osoba. Přihlášky a další informace podá Mgr. Jana Bartoňová, e-mail: jana.bartonova@tu.hk.caritas.cz

Mateřské centrum KAROlínka
LISTOPAD 2016
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti – cvičení pro maminky
s chodícími dětmi
13:30 – 14:30 Podpůrná skupina kojení
15:00 – 17:00 Maternité – kurzy pro těhotné
a ženy po porodu
ÚTERÝ
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka –
volný prostor pro vzájemné sdílení nastávajících a novopečených maminek
9:30 – 10:15 Žížalky – cvičení pro maminky s ležícími miminky (od 5 měsíců)
10:15 – 11:00 Broučci – cvičení pro maminky
s lezoucími miminky
15:30 – 16:30 Bobři – kroužek pro děti –
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
10:00 – 10:45 Opičky – cvičení pro maminky
s dětmi od 2 let
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek kroužek – pro
děti od 4 do 7 let
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice, Cvrček
muzikant
ČTVRTEK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívánky s Drážou a Blankou –
společné muzicírování
16:00 – 16:45 Jóga pro děti – kroužek pro děti
od 4 do 8 let
PÁTEK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky s dětmi, kreativní dopoledne
10:00 – 10:30 Výtvarná dílnička pro rodiče s dětmi
SOBOTA
Setkávání patchworkového klubu – informace
Olga Lešáková, tel. 605 545 160
Šití panenek z ovčí vlny – informace Lucie
Pavlíček Migdalová, tel. 605 720 011
Připravujeme:
KERAMICKÉ TVOŘENÍ – ANDĚLÉ A SKLO, 4. 11.
2016 od 9:00 do 11:00, lektorka Andrea Onodi
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ – často se maminky potýkají s menšími či většími problémy už
od porodnice.

O kojení existuje mnoho mýtů a představ, maminky se bojí dlouhodobého kojení, uchylují
se k dokrmům nebo kojí s bolestí. Setkání vede
diplomovaná porodní asistentka Olga Fojtíková a dětská sestra a certifikovaná laktační poradkyně Eva Havelková. 7. 11. 2016 od 13:30
do 14:30. Vstupné je za pobytné. Prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
RODIČE, NEBOJME SE ŘÍKAT NE – 8. 11. 2016,
seminář věnovaný zodpovědné výchově a stanovování hranic u dítěte s cílem pochopit bezhraniční, ale i příliš autoritativní výchovu a najít ideální polohu určování hranic. Lektorka:
Mgr. Andrea Žilková, Ph.D., psychoterapeutka
a speciální pedagožka. Prosíme o závazné přihlášky. Cena: 150 Kč.
MALOVÁNÍ NA TRIČKA – 25. 11. 2016 od 9:30
do 11:30, tvůrčí dopoledne, kdy si můžete pod vedením lektorky Lucie Stejskalové namalovat tričko,
a vyrobit si tak originální dárek pro své nejbližší.
MALOVÁNÍ MANDAL – 29. 11. 2016 od 17:00
do cca 19:00, seminář věnovaný kreslení mandal. Nejedná se o vzdělávací kurz, ale spíše o relaxační, prožitkový večer s pastelkami a suchým
pastelem. Nemusíte umět kreslit. Seminář kreslení mandal je zaměřený na sebepoznání prostřednictvím barev a rozvíjení naší přirozené
schopnosti naslouchat a rozumět svým potřebám. Lektorka Mgr. Vilma Kulhánková.
CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE –
otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty
– první kontakt s houslemi, flétnou, bubínkem
a klávesovým nástrojem, zpěv lidových písní.
Určeno pro děti předškolního věku.
Program Hudební stavebnice je zaměřen na hudební vzdělávání pro každého, kdo má zájem
si doma zahrát písničku na klávesový nástroj,
naučit se číst a psát noty a tvořit jednoduché
doprovody k melodiím a jednoduché melodie.
Více informací na: hudebnistavebnice.cz .
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99 let
zaměřená na trénování sluchu a rytmu. Lektor:
Lukáš Chudoba. Více na www.lukaschudoba.
cz, sphinks@tiscali.cz, tel.: 602 702 360.
Bližší informace o provozu na tel. 721 474 188
nebo na www.mckarolinka.cz,
e-mail: info@mckarolinka.cz

Za mateřské centrum KAROlínka
Nicole Lisá

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
Matriční události v září 2016

Pozvání na Besedu s pěstouny

Narozené děti
V měsíci září se v trutnovské porodnici narodilo celkem 56 dětí, 31 chlapců a 25 děvčátek.
8 chlapců a 6 děvčátek patří mezi nové občany
města Trutnova.
Uzavřené sňatky
V září před Městským úřadem Trutnov uzavřelo manželství 26 párů, z toho 1 sňatek byl uzavřen ve Starých Bukách.
Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem
32 občanů, 11 mužů a 21 žen. 1 úmrtí bylo zapsáno do matriční knihy pro obec Radvanice
a 1 do matriční knihy vedené pro obec Chvaleč. Celkem zemřelo 17 trutnovských občanů,
5 mužů a 12 žen.
Jubilea
Stejně jako každý měsíc ani v září členky komise pro občanské záležitosti nezapomněly a při
významných životních jubileích navštívily a kytičkou, gratulací a malým dárečkem potěšily
24 trutnovských spoluobčanů, kterým touto
cestou ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Zveme Vás na besedu o náhradní rodinné
péči, která se uskuteční dne 22. 11. 2016
od 16:30 v rodinném centru Trutínek na ad-

Bc. Helena Potočková
matrikářka

3 |

Radniční listy

|

MĚSTSKÉ NOVINY

|

říjen 2016

rese Mládežnická 536, Trutnov (na Zelené Louce, levý vchod ZŠ Mládežnická). Zajímá Vás, co
je to pěstounská péče a co to všechno obnáší? Napadají Vás otázky a nemáte odpovědi?
Kdo se může stát pěstounem? Přijďte se zeptat
na vše, co Vás o pěstounské péči zajímá!
Na setkání s Vámi se těší pěstouni Jitka Kramplová, Petra a Lubomír Vlachovi
www.centrumdar.cz

ANGLIČTINA pro (věčné) začátečníky
Kdy: vždy ve středu, začátečníci
15:30 – 16:30, pokročilí 17:00 – 18:00
Kde: budova CASD, M. Majerové 86
Vstupné dobrovolné
Pro všechny, kdo nechtějí zůstat (věčnými)
začátečníky a chtějí se zlepšit v anglické
konverzaci.
Informace a objednání na e-mail: jirikoun@
seznam.cz, tel.: 739 345 689

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního stylu
na setkání u tématu: AEROBIK NA ŽIDLI – cvičení
pro každého. 7. 11. 2016 v 17:30 h, budova CASD,
ul. M. Majerové 86/10 (za nemocnicí). Lektor:
Líba Jobová. Ochutnávka: šetrné úpravy zeleniny.
Možnost masáže šíje už v 16:30 h.
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
5. 12. Příprava zdravého vánočního menu – vaření. Ochutnávka: co jsme si uvařili, to si sníme.

Tropik trhy Trutnov
Prodej akvarijních a terarijních zvířat, exotického ptactva, květin, krmiv, pomůcek a potřeb,
literatury.
Adresa: Národní dům, Trutnov
Datum: 5. 11. 2016 od 9 do 12 hodin
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky

Z činnosti trutnovských diabetiků
Trutnovská územní organizace Svazu diabetiků
České republiky měla i letos zajímavý program,
zaměřený na zlepšení fyzické i psychické kondice
svých členů.
V květnu jsme uspořádali celodenní výlet do Kuksu.
Šli jsme na prohlídku historické lékárny, hospitalu
a hrobky. Poté jsme si prohlédli objekty v podzámčí,
zejména schodiště s vodní kaskádou. V červnu jsme
podnikli zájezd do Poniklé a Jilemnice. V Poniklé
jsme navštívili výrobu vánočních ozdob a muzeum
krkonošských řemesel. Poté jsme přejeli do Jilemnice, kde jsme si prohlédli zámek a Kavanovu galerii.
Oba tyto výlety se účastníkům líbily.
Koncem srpna a začátkem září jsme uskutečnili rekondiční pobyt v penzionu KITTY v Lučanech
nad Nisou. Pro velký zájem (přihlásilo se přes 70
účastníků) se konaly dva běhy. V obou bězích se
každé ráno konaly rozcvičky, dopoledne jsme věnovali vycházkám a odpoledne jsme jezdili autobusem na výlety. Byli jsme na Ještědu, v Harrachově,
na rozhlednách Bramberk a Černá Studnice, navštívili jsme Kryštofovo údolí, kde jsme si prohlédli
muzeum betlémů, muzeum řemesel a krásný orloj.
Byli jsme v Bozkovských jeskyních, ve Smržovce
jsme navštívili muzeum panenek a výrobu hraček.
Účastníci byli s pobytem spokojeni.
Podrobné zhodnocení naší činnosti v tomto roce
provedeme na členské schůzi, která se bude konat
ve čtvrtek 3. listopadu od 14:00 v malém sále
městského úřadu. Srdečně zveme všechny naše
členy a příznivce a i ostatní zájemce o naši činnost.
Výbor územní organizace Trutnov Svazu diabetiků ČR

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8:00 do 12:00 hodin
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
5. 11. a 6. 11. – MUDr. Rudolf Dušánek, Kladská
466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
12. 11. a 13. 11. – MDDr. Ondřej Krčmář, Říční
102, Trutnov, tel.: 972 351 522
17. 11. – MUDr. Miroslava Vojáčková, Polská
91/14, Trutnov, tel.: 499 815 229
19. 11. a 20. 11. – MUDr. Zdeňka Kudlejová, Úpské nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 826 532
26. 11. a 27. 11. – MUDr. Irena Millerová, nám. K.
Čapka 147, Malé Svatoňovice, tel.: 499 886 384
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 30. 5. 2016 a 26. 9. 2016 zveřejňujeme záměr města pronajmout byty:

Trutnov – Bulharská čp. 65
/objekt na st. p. 101/1 v kat. úz. Trutnov,
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2 (kuchyň 15,30 m2, 1. pokoj 29,72 m2, 2. pokoj 22,09 m2, koupelna 4,73 m2, WC 0,89
m2 a sklep 10,00 m2), standardní byt,
č. bytu 3, 2. podlaží. Topení etážové plynové.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, plynový
kotel + ohřev vody a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení
40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, komín 40 Kč/průduch, domovní služby
20 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 4 888 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
1. 11. 2016 v 8:15 h přímo na místě.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 69
/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov,
městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2
(kuchyň 18,80 m2, 1. pokoj 24,75 m2,
2. pokoj 27,63 m2, koupelna 4,05 m2 + WC,
předsíň 13,68 m2, spíž 4,16 m2, komora
31,86 m2 a půda 14,60 m2), standardní byt,
č. bytu 1, 2. podlaží. Topení el. kotel.
V bytě je kuchyňská linka, bojler, el. kotel,
průtokový ohřívač vody a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení
40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba
– dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba,
domovní služby 20 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 7 451 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
1. 11. 2016 v 8:30 h 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+2 (kuchyň 18,20 m2, 1. pokoj 30,00 m2, 2. pokoj
25,45 m2, koupelna 3,88 m2 + WC 1,85 m2,
předsíň 5,28 m2, sklep 16,00 m2 + půda
10,00 m2 a balkón 15,00 m2), standardní
byt, č. bytu 1, 2. podlaží. Topení dálkové.
V bytě je sporák, vodoměr, bojler a měřidlo tepla.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení 40
Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle
trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba, domovní
služby 20 Kč/osoba, teplo 800 Kč/byt.
Minimální měsíční nájemné: 6 239 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
1. 11. 2016 v 8:45 h přímo na místě.

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

Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+3 (kuchyň 11,81 m2, 1. pokoj 13,70 m2, 2. pokoj 18,95 m2, 3. pokoj 16,01 m2, sprchový
kout 0,98 m2, WC 1,16 m2, předsíň 10,39
m2, schodiště 4,11 m2, 6,28 m2 a 9,89 m2,
sklep 20,25 m2 a (zkosená) půda 77,76 m2),
standardní byt, č. bytu 7, 1. podlaží. Topení
dálkové.
V bytě je vodoměr a měřidlo tepla.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení
40 Kč/osoba, úklid 80 Kč/byt, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV
100 Kč/osoba, ohřev TV 100 Kč/osoba, teplo 800 Kč/byt, domovní služby 20 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 7 863 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
1. 11. 2016 v 8:45 h přímo na místě.

Trutnov – Jihoslovanská čp. 26
/objekt na st. p. 31 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2 (kuchyň 10,05 m2, 1. pokoj 20,00 m2, 2. pokoj
17,90 m2, koupelna 3,63 m2, WC 1,82 m2,
předsíň 2,81 m2, komora 14,40 m2 a půda
14,46 m2), standardní byt, číslo bytu 2,
3. podlaží. Topení etážové plynové.
V bytě je plynový kotel, kuchyňská linka,
sporák a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení
40 Kč/osoba, domovní odpad 40 Kč/osoba
– dle trvalého pobytu, SV 100 Kč/osoba,
domovní služby 20 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 4 527 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
1. 11. 2016 v 9:00 h přímo na místě.
Byty Bulharská 65, Krakonošovo nám. 69,
23 a Jihoslovanská 26, standardní byty,
se budou pronajímat na dobu neurčitou
na základě výběrového řízení, kde se bude
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň délka prvního platebního období
nájemného minimálně 6 měsíců. Bude se
posuzovat výše měsíčního nájemného.
V případě rovnosti nabídek se bude posuzovat i délka prvního platebního období
nájemného.

Trutnov – Bulharská čp. 56
/objekt na st. p. 72 v kat. úz. Trutnov, městská část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu o vel. 1+2 (kuchyň 8,85 m2, 1. pokoj 17,00 m2, 2. pokoj
10,65 m2, koupelna + WC 3,60 m2, předsíň
4,65 m2, spíž 0,78 m2, sklep 13,65 m2 a půda
6,10 m2), standardní byt, číslo bytu 5, 3.
podlaží. Topení etážové plynové.
V bytě je plynový kotel a vodoměr.
Orientační výše zálohy na služby spojené
s užíváním bytu: STA 20 Kč/byt, osvětlení
40 Kč/osoba, úklid 80 Kč/byt, domovní odpad 40 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV
100 Kč/osoba, domovní služby 20 Kč/osoba,
komín 40 Kč/průduch.
Minimální měsíční nájemné: 3 502 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
1. 11. 2016 v 8:00 h přímo na místě.

Byt Bulharská 56 o vel. 1+2, standardní
byt, se bude pronajímat na dobu neurčitou
na základě výběrového řízení, kde se bude
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň délka prvního platebního období nájemného minimálně 12 měsíců. Bude se posuzovat výše měsíčního nájemného. V případě
rovnosti nabídek se bude posuzovat i délka
prvního platebního období nájemného.
Žádosti je možné podat do 4. 11. 2016
do 12:00 h.
Veřejné otvírání obálek 7. 11. 2016 v 8:00
h., 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

V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto prostor
sloužících podnikání
Na základě usnesení Rady města Trutnova
čj. RM 2016-935/18 ze dne 26. 9. 2016 zveřejňujeme záměr města pronajmout prostory sloužící podnikání:

Trutnov – zděný objekt na pozemku st. p. 3507 v ul. Polská
/objekt na st. p. č. 3507 v kat. úz. Trutnov,
městská část Dolní Předměstí/
Jedná se o prostory sloužící podnikání
umístěné v 1. NP o výměře 9,30 m2 (bývalý
novinový stánek).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu
určitou 5 let. Nájemce provede na vlastní
náklady úpravy prostor k požadovanému
způsobu využití s tím, že v případě ukončení nájemní smlouvy nebude zhodnocení
těchto prostor sloužících podnikání nájemci
uhrazeno. V prostorech sloužících podnikání nebude povolen provoz ve smyslu zákona
č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách, ve znění pozdějších předpisů.
Žádosti je možné podat do: 4. 11. 2016
do 12:00 h.
Veřejné otevírání obálek: 7. 11. 2016 v 8:00
h, malý sál MěÚ Trutnov.
Podmínkou účasti ve výběrovém řízení je
složení kauce ve výši 1.000 Kč na účet města vedený u Komerční banky, č. účtu 6015124601/0100, variabilní symbol 3620612,
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro
příjemce uveďte své jméno a příjmení, případně název právnické osoby.
K žádosti o pronájem prostoru sloužícího podnikání žadatel musí doložit doklad o složené
kauci a sdělení čísla účtu žadatele pro vrácení
kauce. Kauce úspěšného žadatele bude použita na úhradu nájemného. Neúspěšným žadatelům bude kauce vrácena. Kauce nebude
úročena. V případě odstoupení od uzavření
pokračování >>
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nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá
kauce ve prospěch města.
Žádost je možné podat na předepsaném
formuláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději do doby možnosti podání žádosti.
V žádosti uveďte identifikační číslo organizace, případně přiložte kopii živnostenského listu nebo výpis z obchodního rejstříku.
(Součástí nájemní smlouvy bude kopie živnostenského listu nebo výpis z OR.)
Tiskopis žádosti je možno vyzvednout
v Informační recepci MěÚ, na www.trutnov.cz – v příloze, příp. na Odboru majetku města MěÚ Trutnov, č. dveří 409 (tel.
499 803 279). Cenová nabídka musí být
v žádosti vyjádřena číselnou hodnotou.
Vyplněnou žádost musí adresát obdržet
nejpozději do doby možnosti podání žádosti v zalepené obálce s adresou: MěÚ
Trutnov, INFORECEPCE, pan Vladislav
Šmída, Slovanské nám. čp. 165, 541 16
Trutnov, a heslem: PRONÁJEM PROSTOR
SLOUŽÍCÍCH PODNIKÁNÍ, Trutnov – Polská
st. p. 3507 „NEOTVÍRAT“.
Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel možnost dávat písemné připomínky a námitky,
nejpozději však do doby možnosti podání
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. Žadatel, který podá svoji nabídku včas,
má možnost zúčastnit se otevírání obálek
v termínu výše uvedeném.
Na pronájem prostor sloužících podnikání
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje právo odstoupit od tohoto záměru.
Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

Upozornění na změnu vyhlášky
o místním poplatku ze psů
Na zářijovém zasedání Zastupitelstva města Trutnova byla s účinností od ledna 2017
schválena změna obecně závazné vyhlášky
města Trutnova o místním poplatku ze psů.
Tímto upozorňujeme majitele psů na změnu splatnosti poplatku, která se mění takto:
- výše poplatku do 500 Kč za rok - datum
splatnosti k 30. 4. každého roku,
- výše poplatku nad 500 Kč za rok - datum splatnosti ve dvou splátkách k 30. 4.
a k 31. 10. každého roku.
Předtištěné složenky již nebudou zasílány!
Současně dochází ke zpřesnění okruhu poplatníků, kteří jsou od poplatku osvobozeni.
Bližší informace v kanceláři číslo 313 nebo
na tel. 499 803 357. Celé znění vyhlášky najdete na webu města: http://www.trutnov.
cz/file/11116.
Eva Žáková
Odbor finanční

Vám i nám
pro radost
Žáci Základní školy speciální a praktické školy Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučeného pracoviště Trutnov, byli společně se spolužáky
ze Dvora Králové nad Labem u příležitosti
„Mezinárodního dne seniorů“ popřát babičkám a dědečkům v Domově pro seniory
v Trutnově k jejich svátku. Připravené měli jak
hudební vystoupení plné písniček, tak přáníčka, která po vystoupení babičkám a dědečkům předali. Děkujeme za milou spolupráci.

Mgr. Lenka Šimůnková
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ZPRÁVY Z MĚSTA
Společně jsme tu již 25 let
Letos to je již 25 let od vzniku trutnovského Stacionáře pro zdravotně oslabené a tělesně postižené.
Stacionář byl založen v roce 1991 z iniciativy
rodičů, jejichž děti ukončily základní speciální
vzdělávání a jejich zdravotní stav jim nedovolil
zapojit se do pracovního procesu. Stacionář byl
v samotném prvopočátku připojen k ÚSP Markoušovice, fungovat začal v objektu bývalých
městských lázní v Palackého ulici – dnešní poliklinika Masarykův dům. Provoz byl zahájen v září
1991 s osmi klienty. Rodiče klientů byli spokojeni, že mohou chodit do zaměstnání s jistotou,
že je o jejich děti dobře postaráno, a po práci si
je odváděli domů. V té době byl denní stacionář
novinkou a nebylo vše zrovna jednoduché. Postupně si však zvyšoval prestiž. K zásadní změně v provozu stacionáře došlo v dubnu 2003.
Od této doby, díky vstřícnosti a podpoře zřizovatele, města Trutnova, a podpoře spolupracujících
subjektů, stacionář výrazně vzkvétá jak ve vybavenosti, tak v poskytovaných službách klientům.
Od roku 2005 je stacionář umístěn v Náchodské
ulici, kde jsou plně vybavené a funkční prostory
s prostornou a upravenou zahradou.

V současné době navštěvuje zařízení 38 klientů,
o které pečuje 6 pracovníků přímé péče a sociální pracovnice. Klientům je nabízena řada aktivit
– pracovních, výtvarných, hudebních, vzdělávacích a fyzioterapie. Klienti sportují a úspěšně se
účastní mnoha turnajů a závodů, např. v plavání, boccie, stolním tenisu. Další praktické zkušenosti a vyžití získávají ve fotokroužku, tanečním
a pěveckém sboru, keramice a při práci s PC.
Stacionář nově využívá i cvičný byt, kde si klienti
osvojují základní praktické úkony v péči o domácnost (žehlení, úklid, základy vaření apod.).
Dne 15. listopadu 2016 oslavíme v kině Vesmír
25. výročí založení stacionáře. S programem vystoupí naši klienti a také hosté ze zařízení, s kterými se setkáváme již řadu let. Součástí oslavy
bude ve foyer kina prodejní výstava fotografických prací našich klientů.
Srdečně zveme širokou veřejnost, aby se naší
oslavy zúčastnila.
Renata Bezděková
ředitelka stacionáře

MŠ SRDÍČKO HORSKÁ
MŠ Srdíčko Horská – odloučené pracoviště MŠ
Komenského, Trutnov, si v rámci dalšího zkvalitňování vzdělávání a péče o děti i jejich rodiny připravila v tomto školním roce kromě stávajících aktivit i řadu novinek. Mateřská škola
má celkem šest tříd. Jednu třídu s rozšířenou
výukou anglického jazyka, kde s dětmi pracují
proškolení pedagogové metodou Wattsenglish s akreditací MŠMT a docházející lektor. Děti
si tak přirozenou formou a pomocí materiálů
Wow! osvojují v rámci všech činností i aktivit
další světový jazyk. Další třída je přizpůsobena
dětem se speciálními vzdělávacími potřebami, které jsou do třídy umístěny na základě
doporučení školského poradenského zařízení
a žádosti rodičů. S dětmi pracují pedagogové
se vzděláním ve speciální pedagogice, včetně
dalších specializací a logopedie. V dalších čtyřech běžných třídách jsou integrovány děti se
speciálními vzdělávacími potřebami různého
stupně a děti mladší tří let. Přirozeně je tak
zabezpečen proces inkluze. Pedagogům na třídách jsou nápomocni chůvy a asistenti.
Všech šest tříd se od září 2016 aktivně zapojilo
do postupného zavádění principů Step by Step,

které vycházejí z maximální podpory přirozené
inteligence jednotlivých dětí a úzké spolupráce
s rodinami. Proces učení probíhá nenásilnou
formou nabídkami činností v centrech aktivit,
kde děti získávají nové osobní zkušenosti, budují si potřebné sebevědomí, učí se odpovědnosti,
samostatnosti, respektu k vytvořeným pravidlům, vzájemné komunikaci i sociální interakci.
Za pomoci objevování, úzkého propojení s realitou i práce s chybou pronikají do tajů vzdělání a přirozenou formou tak získávají potřebné
kompetence, chuť a radost z učení. Součástí
výchovně vzdělávacích aktivit školy je práce se
socio-emočním programem „Baltazar“, který se
zaměřuje na sociální a emoční rozvoj dětí předškolního věku, rozvíjející porozumění emocím,
sociálním situacím a řešení problémů.
Filosofií naší mateřské školy je vytvořit dětem
i jejich rodinám místo, kde se všichni cítí dobře
a bezpečně a každý má dostatečné možnosti
pro své uplatnění. Více informací o aktivitách
školy najdete na adrese: http://www.mstrutnov.cz/nase-pracoviste/srdicko/o-nas/
Dagmar Kážová

Svaz tělesně postižených
Je po prázdninách, po dovolených a činnost našeho svazu se vrací do normálního rytmu. Podle plánu činnosti jsme v rámci akce „setkání se
členy“ uspořádali v restauraci Junior pravidelné posezení s přednáškou. Na den 27. 9. 2016
jsme zajistili přednášku ředitele Střediska volného času, Trutnov se sídlem v Základní škole
Rudolfa Frimla, pana Josefa Khola. Pan ředitel
nás nejprve seznámil s činností SVČ, kolik zajišťují zájmových kroužků, kolik dětí a mládeže
kroužky navštěvuje, kolik mají zaměstnanců
a externích pracovníků apod. Jejich činnost je
velmi rozsáhlá a stávající prostory v ZŠ již nedostačují. Proto v další části své prezentace pan ředitel představil plány na nové SVČ. V územním
plánu města se počítá s rekonstrukcí a novou
výstavbou areálu Na Nivách, kde má být dětské
hřiště, dobrodružné hřiště, lanový park v korunách stromů, lezecké stěny a další sportoviště

a neodmyslitelnou součástí má být odpočinkový park přístupný všem. Inspiraci, jak si takové
centrum představují, čerpali z návštěvy Centra
pro volný čas v Praze Na Fialce. Pro naši představu nám pan ředitel promítl diapozitivy z tohoto zařízení a pak také plány na rekonstrukci
areálu Na Nivách. Po přednášce byl dán prostor
pro dotazy. Vzhledem k živé diskuzi a dotazům
z řad přítomných se dalo usoudit, že se přednáška velmi líbila a byla kladně hodnocena.
Děkujeme panu řediteli panu Kholovi za vyčerpávající informace o činnosti Střediska volného
času, Trutnov a zejména za nám věnovaný čas.
Další setkání v Junioru se uskuteční dne 8. 11.
2016 s přednáškou „První pomoc“ a 6. 12. 2016
„vánoční posezení“.
Výbor STP v ČR, z. s., MO Trutnov

Tradiční odměňování
úspěšných studentů

Trutnovský adventní
festival 2016

Stalo se dlouholetou tradicí, že jsou na začátku nového školního roku odměňováni studenti za úspěšné výsledky ve znalostních i sportovních soutěžích, kterých dosáhli v předchozím
školním roce.
Pro studenty bylo připraveno setkání ve školní
jídelně spojené s drobným pohoštěním. Ředitel školy Mgr. Petr Skokan poděkoval za vynikající reprezentaci školy a předal pozvaným
studentům drobné dárky, které byly zakoupeny z prostředků Nadačního fondu Gymnázia
Trutnov.
Na setkání byli pozváni studenti, kteří ve školním roce 2015/2016 dosáhli ve znalostních
olympiádách alespoň 3. místa v okresním
nebo krajském kole a ve sportovních soutěžích
AŠSK družstev pak zvítězili alespoň v okresním
kole (nižší gymnázium) nebo v krajském kole
(vyšší gymnázium). Dále byli pozváni nejlepší
studenti jednotlivých tříd. Úspěšných umístění
bylo tak jako každý rok hodně, a proto i odměňovaných studentů byla plná školní jídelna.
Ve znalostních soutěžích bylo odměněno 42
studentů a za sportovní úspěchy si studenti
převzali 43 ocenění. Studenti našeho gymnázia
byli úspěšní nejen v okresních a krajských kolech, ale v řadě případů zaznamenali výrazných
úspěchů i v kolech republikových.

Letošní adventní festival tentokrát začne již
v sobotu 26. 11. 2016. Všech 5 koncertů proběhne v kostele Narození P. Marie v Trutnově
a vyvrcholí tradičním Svatoštěpánským koncertem v pondělí 26. 12. Můžete se těšit na pestrost
programu i účinkujících souborů. Velmi děkujeme městu Trutnov za finanční podporu.
Sobota 26. 11. 16:00 – Polyfonní sdružení z Nového Města nad Metují provede pod vedením
Lukáše Janka Requiem W. A. Mozarta.
Sobota 3. 12. 16:00 – Sbor místního gymnázia
Colours of GTU nás nechá nahlédnout do svého
barevného repertoáru.
Sobota 10. 12. 16:00 – Pravidelní hosté festivalu
soubor Krkonošské Collegium Musicum spolu
s consortem viol da gamba seznámí publikum
s nejslavnější vánoční mší, tedy hned po té
Rybově, a to s Missou de minuit M. A. Charpentiera.
Sobota 17. 12. 16:00 – Soubor La bilancetta přenese své posluchače do poloviny 16. století, kdy
na dvoře neapolského místokrále působil španělský skladatel Diego Ortiz, z jehož několika
dochovaných skladeb vyslechnete Mariánské
nešpory v interpretaci na dobové nástroje.
Pondělí 26. 12. 16:00 – Svatoštěpánský koncert
Anežka Johanka Mišoňová – soprán, gotická
harfa; Vilém Licek – viola, cistra; Vít Matyska
– djembe; Martin Matyska – varhany, zpěv, šalmaj, flétny. Uslyšíte klasický repertoár, např.:
J. S. Bacha, G. Ph. Telemanna, krkonošské koledy a gotické koledy.
Pořádá o. s. Regio Musici. Prodej vstupenek
na místě od 15:30. Vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí 100 Kč, studenti a senioři 50 Kč.
Srdečně Vás zveme!
Za realizační tým
Martin Matyska

Nejvýraznějších úspěchů zaznamenali tradičně
Jan Rus ze 4. X, Lukáš Červený z 6. Y a nově
i Lukáš Jiřička také z 6. Y.
Odměněni byli také reprezentanti sedmi sportovních kolektivů, z nichž jeden se účastnil
kvalifikace o republikové finále, čtyři bojovaly
úspěšně v republikovém finále a jeden dokonce zaznamenal historicky nejúspěšnější umístění České republiky ve světovém finále ISF.
Pohár AŠSK ČR ve šplhu – kat. V. CH
- 1. místo v krajském kole
- 9. místo v republikovém finále
Pohár AŠSK ČR ve šplhu – kat. V. D
- 1. místo v krajském kole
- 2. místo v republikovém finále
Corny středoškolský atletický pohár – kat. V. D
- 1. místo v okresním kole
- 1. místo v krajském kole
- 2. místo v republikovém finále
Basketbal 3X3 – kat. VI. A – D
- 1. místo v krajském kole
- 1. místo v republikovém finále
- 4. místo v ISF 3X3 Basketball World Schools
Championship – Tallinn 2016
Na úspěchu se podílely hráčky Adéla Vymazalová, Zuzana Šimková, Kristýna Lačná, Dominika Vašáková, Anna Rylichová.
Setkání studentů s vedením školy proběhlo
v příjemné a srdečné atmosféře.

Radniční listy

|

MĚSTSKÉ NOVINY

pořádá pro širokou veřejnost ZDARMA
přednášky o poskytování první pomoci.
Pro účastníky, kteří budou požadovat
potvrzení o absolvování přednášky, je
stanovena cena na 400 Kč (v ceně kniha
Základní norma zdravotnických znalostí). Jedná se o tříhodinové přednášky
(1 vyučovací hodina 45 min.) zaměřené
na základy první pomoci s praktickým
nácvikem v daných tématech.
Přednášky se konají první pondělí v měsíci od 15:00 do 17:30 hodin:

|

říjen 2016

Vážení rodiče budoucích středoškoláků
a příznivci školy,

Obchodní akademie Trutnov
Vás srdečně zve

II. termín 7. 11. 2016 – téma: Úrazovost
dětského věku (nejčastější úrazy, neúrazové stavy a nemoci dětí)
III. termín 5. 12. 2016 – téma: Neúrazové akutní stavy (mdloba, náhlá bolest
na hrudi, cukrovka, epilepsie, mozková
příhoda, dušnost ...)
Přednášky probíhají v prostorách učebny první pomoci – 2. mezipatro, č. dveří
604, Horská 5, Trutnov (budova bývalého okresního úřadu naproti autobusovému nádraží). Přednášky se konají při
minimálním počtu 5 účastníků a maximálním počtu 20 účastníků.
Přihlásit se můžete na tel. 499 810 810,
775 760 630 nebo e-mailem: ccktu@tiscali.cz

Text a foto:
Karel Urban
zástupce ředitele školy
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OBLASTNÍ SPOLEK
ČESKÉHO ČERVENÉHO
KŘÍŽE V TRUTNOVĚ,

na

Den otevřených dveří
v pátek 25. listopadu
od 14 do 17 h.
Těšíme se na Vás!
499 599 300
oatu@oatrutnov.cz/
www.oatrutnov.cz
https://www.facebook.com/OATrutnov/

Centrum inovací
a podnikání
Trutnov
Tento měsíc začalo v Trutnově fungovat
centrum pro podnikatele a firmy – Centrum
inovací a podnikání Trutnov (CIPTU). Jeho
hlavním cílem je pomáhat především malým
trutnovským firmám.
„Chceme podnikatelům pomáhat, aby se
jim více dařilo, měli vyšší zisky, měli více času
na svou rodinu a méně nervů z práce. Naše
aktivity směřujeme k tomu, aby místní firmy
rostly a přitahovaly peníze odjinud k nám
do města. A také aby se pro nás Trutnováky
staly místní firmy zajímavější a my tam chtěli
chodit a využívat jejich produktů a služeb.
V Trutnově tak udržíme víc peněz a budeme
bohatnout všichni – my občané, podnikatelé
i město,” říká předsedkyně centra Barbora
Bevilagua.
Myšlenka podnikatelského centra v Trutnově
vznikla inspirací z podobných center v krajských městech. Spojit zkušené podnikatele
a mentory a nabídnout firmám poradenství
a zkušenosti přímo z oboru. „Každý podnikatel, který podniká již delší dobu, Vám řekne, že v začátcích i později udělal spousty
chyb, které ho stály desítky i stovky tisíc. Ať
už šlo o marketing, byznys plán, cenotvorbu,
finanční toky nebo třeba vztahy s kolegy či
zaměstnanci. A mnoho z nich Vám také potvrdí, že kdyby jim předtím někdo poradil,
tak by tu chybu udělat nemuseli, naopak by
daný problém vyřešili jinak, lépe, účinněji.
A právě to chceme dělat v podnikatelském
inkubátoru,” shrnul jeden z členů a trutnovský zastupitel Martin Jiránek.
V podnikatelském inkubátoru se přímo pomáhá jednotlivým firmám ve všech fázích jejich vývoje, od samého začátku, přes růst, až
po expanzi. Vedle toho připravilo CIPTU i různá školení tzv. měkkých dovedností. Můžete
se účastnit seminářů např. obchodní dovednosti, timemanagement či jak na Facebook.
CIPTU sídlí vedle UFFA ve Veleslavínově 66
a všechny podrobné informace o jeho aktivitách i chystaných školeních pro podnikatele
najdete na www.ciptu.cz nebo na jeho facebookové stránce. Přidejte se.
Projekt vzniká ve spolupráci s městem Trutnovem a Krajskou hospodářskou komorou
Královéhradeckého kraje.
Barbora Bevilagua

Týden s Civilkami
v Trutnově
Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, z. s., organizuje prezentační akci „Týden s civilkami“, která veřejnosti představuje činnost celorepublikové organizace pro
osoby postižené civilizačními chorobami.
ZO SPCCH Trutnov pořádá v rámci této akce
ve středu 2. 11. 2016 vycházku s holemi
Nordic Walking k Pěti bukům (posezení
a občerstvení). Sraz ve 14:00 h před budovou bývalého okresního úřadu. Veřejnost je
srdečně zvána.
SPCCH v ČR, z. s., děkuje za podporu akcí
„Rozchoďme to s Lesy ČR“ a „Týden s civilkami“ generálnímu partnerovi Lesy ČR, s. p.
j.s.
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Festival Devět bran
5. – 9. listopadu 2016
Festival Devět bran uvádíme v Trutnově již
po jedenácté, připočteme-li dva roky, kdy
jsme produkovali pořady pro školy a veřejnost se stejným zaměřením, jde již o třináctý
ročník. Festivalem připomínáme zničení trutnovské synagogy o tzv. Křišťálové noci 9. listopadu 1939. Nejde samozřejmě jen o stavbu,
ale o celé společenství židovské obce, které
bylo rozehnáno a zčásti povražděno – podobně se tak dělo po celé tehdejší Evropě. Připomínáme si tedy také násilnosti a zvěrstva nacismu, kterých se dopustil, a doufáme, že naše
kulturní snažení a vzpomínání je překážkou
obdobnému násilí a nedomyšlenosti dneška.
Všechny programy se konají v evangelickém
kostele – Koncertní síni Bohuslava Martinů.
Zveme nejširší trutnovskou veřejnost.
Na všechny programy festivalu je vstupné
dobrovolné!
5. 11. 17:00 – malá vernisáž obrazů Ivana
Bukovského
Akademický malíř Ivan Bukovský (nar. 1949)
čerpá svou inspiraci v biblických příbězích
a starověké mytologii. Výstava provází celý
festival a bude přístupná během pořadů
a po nich.
5. 11. 19:00 – Jidiš ve třech
Nové pojetí koncertu jidiš písní je projekt
herečky, zpěvačky a autorky reflexivní knihy
„Divný kořeny“ (Torst 2007) Hany Frejkové, ve kterém Vás se svými spoluhráči Milanem Potočkem (klarinet) a Slávkem Brabcem
(akordeon) provede večerem jidiš písní. Akordeon a klarinet jsou nástroje bytostně spjaté
s židovskými písněmi. Společně vystoupí také
dcera Hany Frejkové Marianna Borecká.
6. 11. 10:00 – Ekumenické bohoslužby
s připomínkou Křišťálové noci – káže
doc. Pavel Hošek, Th.D.
Pavel Hošek je religionista. Zabývá se vztahem teologie a religionistiky a mezináboženským dialogem. Působí jako vedoucí katedry
religionistiky na ETF UK a jako vedoucí katedry systematické teologie, filosofie a religionistiky na Evangelikálním teologickém semináři v Praze.
6. 11. 12:00 – Tryzna na místě vypálené synagogy – doc. Hošek, Th.D.
6. 11. 19:00 – Musica Lucis a Markéta Stivínová
Musica Lucis je komorní soubor, jehož historie
sahá do roku 2003, pod tímto názvem hraje
od roku 2012. Základem jejich práce jest, že
hudba musí těšit především je samé a pak potěší i posluchače. Na programu bude F. Mendelssohn-Bartholdy, A. Vivaldi, G. F. Händel, F.
Geminiani a J. Zach a John Williams.
7. 11. 19:00 – Tereza Indráková + Laura Kaufmann
Tereza Indráková vystudovala pražskou HAMU.
V letech 1998 – 99 tančila v izraelské skupině
Batsheva Ensemble. Zde se seznámila s pohybovou metodou Gaga. Při desetiměsíčním pobytu
v New Yorku navštěvovala lekce v Movement
Research zaměřené na kontaktní improvizaci
a věnovala se studiu Shiatsu. Od roku 1997 působí jako nezávislá tanečnice na pražské scéně.
Vytvořila několik autorských choreografií. Pedagogicky se věnuje výuce současného tance
a partnerské spolupráci v tanci.
Laura Kaufmann je česko-německá hudebnice a učitelka hudby, která vyrůstala v Praze.
Jejím hlavním oborem je klavír, který studovala pod vedením profesorky Miluše Kárové,
profesora Davida Kalhouse, profesorky Marie
Bartošové nebo Gesy Lücker (D). Jelikož se
narodila v Německu, pokračovala studiem
klavíru a pedagogiky na Vysoké škole hud-

by a tance v Kolíně nad Rýnem. Velice ráda
interpretuje české skladatele jako Bedřicha
Smetanu, Leoše Janáčka, Vítězslava Nováka
a specializuje se na téma folklóru a lidových
prvků v klasických skladbách. V současné
době studuje hudební pedagogiku na univerzitě v Mnichově a dále se věnuje pedagogické
činnosti a vyučování klavíru.
8. 11. 19:00 – Frank Reiss + Augenblick
Osobní svědectví člověka, který přežil řádění
Hlinkovců a Terezínské ghetto, v roce 1990 se
stal poradcem prezidenta Václava Havla.
Skupina Augenblick zpívá hebrejské a jidiš písně a je trutnovskému publiku známá.
V současnosti vystupuje ve složení: Aliaxander Yasinski – akordeon, Juraj Stieranka –
housle, Rostislav Tvrdík – kontrabas, Michal
Kitta – kytara, Tomáš Molnár – zpěv.
9. 11. 10:00 – Frank Reiss + Augenblick – pro školy
9. 11. 19:00 – Jaroslav Svěcený
Rodák z Hradce Králové je jedním z nejvýznamnějších současných českých houslistů
a výraznou osobností české hudební scény.
Festival sponzorují: Královéhradecký kraj,
město Trutnov, Kasper CZ, s. r. o., Stavebnědopravní Trutnov, s. r. o., Ekologický rozvoj
a výstavba, s. r. o., Advokátní kancelář Pelikán – Krofta – Kohoutek, s. r. o., Green spoon,
s. r. o., Ivan Šír – projektování staveb, a. s.,
Terra Vinifera
Festival pořádají: Menora o. s., PhDr. Robin
Böhnisch – poslanec PSPČR, Farní sbor Českobratrské církve evangelické a Mgr. Tomáš
Molnár.

Okénko Klubu seniorů
Forma tohoto „Okénka“ byla již dvakrát narušena neotištěním plného znění našeho příspěvku. Takovéto přivřené Okénko již nebudeme
dále používat. Kdo chce o naší činnosti vědět
více, má možnost přijít mezi nás. Termíny našich
zasedání do konce roku 2016: 26. října, 16. listopadu, 30. listopadu a 14. prosince 2016. Vždy
ve středu od 15:00 hodin v malém sále Městského úřadu Trutnov. Je to sice dost nepochopitelné, ale opravdu očekáváme zvýšenou účast našich spoluobčanů. Jedná se totiž o závěr našeho
již 26letého působení. Těšíme se na Vás!
Miroslav Šafařík
předseda Klubu seniorů

Oblastní charita Trutnov

Oblastní charita Trutnov zdárně ukončila
vzdělávací část projektu z grantu v rámci Programu Švýcarsko-české spolupráce,
který v České republice zajišťuje ministerstvo zdravotnictví. Zdravotní sestry, které
pracují v terénní zdravotní službě, absolvovaly celkem 50 hodin vzdělávání zaměřených na problematiku paliativní medicíny.
Prof. Filip z Fakultní nemocnice v Hradci
Králové se se svým týmem výtečně zhostil
role přednášejícího. Vedle základních témat
týkajících se paliativní medicíny a ošetřovatelství, bylo vzdělávání zaměřeno i na psychosociální a etické otázky paliativní péče,
na komunikaci s nemocným a pečující rodinou, ale i na problematiku nadužívání léků
a další související otázky.
Proběhlé vzdělávání absolventkám pomohlo nejen k lepší orientaci v často velmi odborných otázkách péče o onkologicky nemocné, ale nastínilo jim, i jakým způsobem
se samy mají vyrovnávat s traumaty a osudy
pacientů, kterým jsou v posledních chvílích
jejich života mnohdy blíž než pacientova
vlastní rodina.

Medicína je obor, který zaznamenává stále rychlý vývoj kupředu, proto je potřeba
se pravidelně seznamovat se současnými
teoretickými, odbornými a praktickými dovednostmi, aby byla poskytovaná služba
na nejvyšší možné odborné úrovni. Přesto
však musí jak pacient, jeho rodina i ošetřující personál přijmout fakt, že každý lidský
život jednou skončí, a je právě na těch, kteří
jsou přítomni u takového konce, aby pacientovi umožnili odchod z tohoto světa se
zachováním plné lidské důstojnosti.
Všechny aktivity uvedeného grantu, tedy
vzdělávání i dovybavení zdravotními pomůckami atd., má právě tento cíl, který stojí
nemalé úsilí a prostředky, ale stojí za to.
JUDr. Ing. Jiří Špalda
Podpořeno z Programu švýcarsko-české
spolupráce
Supported by a grant from Switzerland
through the Swiss Contribution to the
enlarged European Union

Charitativní Webrovkafest na podporu dětí
z dětských domovů Webrovkafest na Klučance 2016
Přijměte pozvání na jubilejní 15. ročník charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance,
který z výtěžku z akce od roku 2002 spolufinancuje zážitkové pobyty pro děti z různých
dětských domovů. Po třináct let se konal
na chatě Webrovka v Trutnově, od loňského roku v Humanitárním středisku Klučanka
v obci Dědov (Teplice n/M).
Tam proběhl 14. ročník, kterého se zúčastnilo zhruba čtyři sta návštěvníků z Trutnovska a dalších míst v ČR a jeho výtěžek činil
úžasných 52.225 Kč. Změna místa fanoušky
festivalu neodradila a jejich řady se rozrostly.
Všichni účinkující vystupovali a vystupují buď
pouze za cestovní náklady, nebo za výrazně
snížený honorář z důvodů charitativního poslání akce. Webrovkafest za dobu svého trvání vynesl pro děti bez rodičů pouze ze vstupného více jak 350.000 Kč. Rozpočet celé akce
se daří pokrýt z darů sponzorů, podporovatelů a přátel a vše, co návštěvníci odevzdají
do kasy, je čistý výtěžek určený pouze dětem.
Ve dnech 23. 12. 2015 - 2. 1. 2016 se na Klučance uskutečnil první vánoční pobyt, financovaný z výtěžku Webrovkafestu 2015.
Zúčastnilo se ho 11 dětí z dětského domova
Domino (Plzeň). Pobyt dětí z DD Domino se
uskutečnil i o velikonočních svátcích, kdy si
ho užívalo dalších 16 dětí, a během léta bylo
ze zbytku výtěžku hrazeno ubytování pro
děti z pěti různých dětských domovů.
Vzhledem k 15. výročí jsme se výjimečně
rozhodli pro dvoudenní formát. Proběhne
18. – 19. listopadu ve vnitřních prostorách
Klučanky, jako hudebně-divadelní přehlídka
s mezinárodním přesahem. Bude připravena divadelní scéna cílená především na děti.
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Na hlavní a sklepní scéně vystoupí i několik
kvalitních zahraničních hostů.
V pátek od 18:00 se můžete na hlavní scéně
těšit na vystoupení kapel Sexuell Handgrenate, Poslední Lež, Electrum Magicum, Echt!
a Chichimeků, poté sklepní scénu rozduní
pětihodinová DnB párty v podání Dj´s z trutnovského ColorSoundu.
V sobotu od 16:00 začneme programem
na hlavní i divadelní scéně. Prvním divadelním představením bude Kopeckého loutkové varieté a po něm Loutkové divadlo
louTKA kaTKA. Na hlavní scéně zahrají Pepa
Lábus a spol., Synové výčepu, BKP (Bratrstvo
kočičí pracky), legendární Máma Bubo, hlavní hvězda festivalu - vynikající dánská kapela
EUZEN, která v ČR vystupovala pouze dvakrát, Totem´s HardTremp a program hlavní
scény uzavře vokalista PAT FULGONI z britské kapely Kava Kava s uznávanou DnB DJ
Babe LN. Na sklepní scéně během přestaveb
hlavního pódia zahraje mystický písničkář
Oldřich Janota, poté česko-anglická skupina
100% a nakonec novozélandská kapela MR
STERILE ASSEMBLY.
Děkujeme touto cestou všem partnerským
městům a obcím, firmám, živnostníkům
i drobným dárcům, s jejichž pomocí se opět
podařilo dopředu pokrýt všechny náklady spojené s organizací této akce. A samozřejmě Vám, návštěvníkům festivalu, za to,
že Vám není lhostejný osud dětí bez rodičů! Odvoz z akce po oba dva dny zajištěn
(Trutnov, Broumov, Náchod). Podrobný program a všechny důležité informace najdete
na www.webrovkafest.com
Institut zážitkové pedagogiky Trutnov

Druhý ročník výstupu
prváků trutnovské
průmyslovky na Sněžku
Dne 29. září žáci prvních ročníků Střední průmyslové školy Trutnov opět vystoupali na naši
nejvyšší českou horu a strávili společně s pedagogy školy příjemný den. Třídy 1. S pod vedením pedagogů L. Kotka a L. Řezníčka, 1. B
J. Mareše a P. Cinka, 1. IT M. Švába a Z. Knapa
a v neposlední řadě 1. EP s N. Šandovou a L.
Serbouskem zahájili cestu na Sněžku z hraničního přechodu na Pomezních Boudách.
Další třídy, 1. A s pedagogy E. Obstem a M.
Rejmontem, 1. ST s J. Pacákem a Z. Bušákem
a 1. C s M. a K. Ždárskými, se k vrcholu vydaly
z Pece pod Sněžkou.
Počasí bylo ideální pro horskou turistiku
do chvíle, než jsme dorazili na Sněžku. Vítr
dosahoval rychlosti až kolem 90 km/h. Byl
dost nepříjemný a pro zpocená záda i studený. I přesto jsme na našem nejvyšším vrcholu
nějakou dobu pobyli a samozřejmě pořídili
společné foto pro paměť budoucím generacím i nám samým. Většina žáků a pedagogů
si vybrala pro sestup trasu přes Luční boudu,
Výrovku a Richterovy boudy. Výborné povětrnostní podmínky nám umožnily dohlédnout
až na Ještěd. Zajímavá byla i návštěva Luční
boudy, nejvýše položeného hotelu ve střední
Evropě v nadmořské výšce 1410 m n. m. Jeho
existence trvá bezmála již 400 let. Od roku
2012 se tu vaří pivo, k jehož výrobě se používá voda z pramene Bílého Labe. O pár metrů
výše se nachází památník obětem Krkonoš,
kde jsou uvedena i jména legendárního běžce Bohumila Hanče a jeho kamaráda Václava
Vrbaty. Žáci se chovali ukázněně a zajímali se
o nové informace, které se dozvídali od svých
pedagogů.
Všichni se stihli dostavit včas k odjezdu autobusů do Pece pod Sněžkou ve zdraví a v dobré náladě z podařeného výletu. Za všechny
žáky Miroslav Šplíchal z 1. A: „Přestože jsem
byl na Sněžce již mnohokrát, líbila se mi atmosféra, byl krásný výhled a i za ostatní můžu
říci, že se jim to líbilo.“
Za sekci TEV
Luboš Serbousek

POHLEDY DO MINULOSTI
Trutnov v 19. století
Počátky trutnovského sklářství ve 20. letech 19. století připomíná v roce 1828 svým
kronikářským záznamem trutnovský měšťan Johan Jeřábek, tehdejší hejtman místního domobraneckého ostrostřeleckého
spolku. Ten mimo jiné uvádí, že v tomto
roce žila v našem městě jménem bohužel
neuvedená židovská rodina, která se zabývala nejen správou skladu tabáku a jeho
distribucí, ale i vařením kořalky, oblíbené
pálenky a hodně i výrobou potaše, základní suroviny pro výrobu skleněného zboží.
Potaš, označovaná také jako flus, se vyráběla tavením křemičitého písku, vápence,
různých chemických příměsí pro zabarvení
skla, a sice při vysoké teplotě až 1500 stupňů. Tím se spojily uvedené suroviny ve skelnou hroudu, sklovinu, ze které se potom
další činností vyráběly potřebné skleněné
věci. Při tavení písku se jevil jako nejvhodnější jemný o velikosti 0,5 mm. Potaš měla
vzhled bílého prášku a byla využívána i při

výrobě mýdla, pracích prostředků, voňavek a léků. Potaš se vyráběla ve flusárně
(Flushaus), která se musela nacházet někde
na okraji Trutnova pro stálý pach páleného
dřeva a množství nepořádku vznikajícího
přívozem dřevěného popela, který se sem
z domácností soustřeďoval. Všude se tenkrát topilo dřevem, kterého bylo v bohatě
zalesněné trutnovské krajině dostatek. Potaš se získávala loužením vodou z popela
spalovaného dřeva.
Spolupráci Trutnova s markoušovickou
sklárnou, která byla vzdálena jen asi tři kilometry cesty, potvrzuje archivní „Soupis židovských rodin v Čechách“ z roku 1793, který uvádí tentokrát už jménem velmi početnou židovskou rodinu Wienerových se třemi
syny Salomonem, Hermanem a Karlem a se
šesti dcerami Juditou, Mandlou, Ludwikou,
Annou, Pavlou a Frondlou. A právě patrně
příslušníci této rodiny se mohli v uvedeném
roce 1828 zabývat v Trutnově už zmiňovanou výrobou potaše.

ZKAŽENÁ GENERACE ?
V roce 2006 začal tým pracovníků SVČ Trutnov pracovat s první skupinkou mladých
lidí pod názvem „Klub instruktorů“. Myšlenku tohoto klubu vnesli do organizace
vedoucí táborových oddílů. Tábory se staly
ideálním prostorem pro předávání zkušeností dalším generacím a z jejich programů
se dala dobře připravit koncepce pro nově
založený klub. Hlavní náplní činnosti klubu jsou hry. Krátké či dlouhé, pro zábavu
nebo k zamyšlení. Každopádně je to forma
každému člověku blízká. Když se do her
přidá špetka „pedagogických“ cílů a troška
životní reality, vznikne nám úžasný nástroj
pro vzdělávání - zážitková pedagogika. Její
účinky mohou být velmi silné a dokážou
ovlivnit a nasměrovat účastníky v různých
oblastech života. Za deset let fungování
Klubu instruktorů víme, co dokáže tzv.
výchova zážitkem. Její princip je založen
na bezprostřední zkušenosti a smyslovém
poznání. Ne slovy, ale zajímavou činností

s dobrodružnými znaky se lidé učí. Zážitkové aktivity většinou probíhají v přírodě, ale
není problém realizovat program v městských podmínkách. Můžete se o tom sami
přesvědčit, pokud navštívíte připravovaný
pořad na téma: mládež - volný čas - zážitková pedagogika u příležitosti 10. výročí
založení Klubu instruktorů. Uvidíte ukázky
z jeho činnosti, poznáte zajímavé lidi, kteří se problematikou zážitkové pedagogiky
soustavně zabývají, a dozvíte se, co se v oblasti volného času v našem městě v blízké
budoucnosti chystá.
Termín: úterý 8. 11. 2016, 16:30 – 18:00 h
Vstupné: 50 Kč/osoba
Místo: Společenské centrum UFFO Trutnov
Rezervace vstupenek: SVČ Trutnov, R. Frimla 816, 541 01 Trutnov, svc@svctrutnov.cz,
tel. 731 610 519
Předprodej: od 27. 10. do 4. 11. 2016, SVČ
Trutnov

Výstava betlémů
Charakteristické panorama s pastýři a jezulátkem v jesličkách zůstává spolu s vánočním stromem stále symbolem Vánoc, stavění betlémů můžeme označit bez nadsázky
za nejrozšířenější vánoční zvyk.
Na Staré radnici se od 25. listopadu do
11. prosince 2016 budete moci přesvědčit,
že betlemářská tradice je u nás dosud živá.
Vystavované betlémy budou ze soukromých i muzejních sbírek, vyrobené z tra-
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dičních i nezvyklých materiálů různými výrobními technikami.
V případě, že jste majiteli nebo tvůrci
betlému a jste ochotni jej představit široké trutnovské veřejnosti, přihlaste se co
nejdříve, nejpozději však do 11. listopadu
2016.
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208

Sklářské pracovní propojení sousedících
obcí Trutnova a Markoušovic pokračovalo i ve 30. letech 19. století. V roce 1827
si tenkrát sklárnu pronajali na šest let
za roční plat 120 zlatých tři sklářští tovaryši Josef, Anton a Johan, kteří sem přišli
ze Šumperska. Jejich prvním opatřením
ve sklárně byla přeměna vytápění sklářských pecí už ne uhlím, ale dřevem, což
vyšlo i levněji. Ve své výrobě se zaměřili
především na užitkové, duté, zelené a bílé
sklo (to odebíraly hlavně okolní lékárny),
dále na tabulové sklo do oken a výloh. To,
nařezané podle přání zákazníka, se potom
rozváželo až do 50kilometrové vzdálenosti od Trutnova. Zasklívání oken v Trutnově
bylo v této době výsadou místního sklenářského cechu. Tvořili ho čtyři sklenářští
mistři. Ti ovšem těžce snášeli, že tuto práci
ve městě i v okolí vykonávali jako nekalou
konkurenci tzv. fušeři. Trutnovští skláři si
tenkrát stěžovali až u českého gubernia
v Praze, které sice vyhovělo jejich stížnosti,
ale fušerskou práci sklenářů při zasklívání
oken a výloh tím nezastavilo.
Antonín Just

15. 11. 2016
17.30 hod.

kurz věnovaný
vánočním dekoracím
a ozdobám

ADVENTNÍ
KERAMICKÁ DÍLNA
pro dospělé i děti

První lekce je věnovaná modelování
a druhá dekorování výrobku.
Termín druhé lekce bude dohodnut
na kurzu. Výrobky obdržíte do
týdne po druhé lekci.
Lektor: Jana Babková
Místo: keramická dílna SVČ Trutnov,
R. Frimla 816
Cena: 350,- Kč za obě lekce
Přihlášky přijímáme do 11. 11. 2016
Kontakt: Šárka Rotterová,
sarka@svctrutnov.cz, tel.: 776 341 208

SPORT
Okresní svaz ledního hokeje Trutnov
– ZIMNÍ STADION TRUTNOV pořádá

39. ročník ŠKOLY BRUSLENÍ Jirky Hradeckého
Pro chlapce i děvčata od 1. do 4. tříd základních
škol, přihlásit se mohou i pětileté děti. Přihlášky
budou přijímány ve čtvrtek 27. 10. a v pátek 28.
10. 2016 vždy od 16:00 do 18:00 h na zimním stadionu v Trutnově.
První lekce se uskuteční v sobotu 29. 10. od 14:00
h, druhá v neděli 30. 10. 2016 od 14:00 h a dále se
bude pokračovat vždy o sobotách a nedělích. Poplatek za jedno dítě činí 200 Kč za všechny lekce,
v případě sourozenců je to 100 Kč na každé dítě.
Další informace na telefonu: 604 283 424,
subrt@trutnov.cz

ČERNÁ HORA – BĚŽECKÝ RÁJ
NEJEN PRO KASPER – SWIX TEAM
Trutnovský sportovní klub Kasper – Swix oslavil první rok své existence. Naše roční snažení v souvislosti s úspěchy na laufech, dračích
lodích, triatlonu a běžeckých závodech bylo
velice výstižně glosováno v Kasper journalu
„Kasper – Swix team „válí“ na sněhu, vodě
i souši“. V pořadatelských aktivitách jsme si
vytyčili dva hlavní cíle. Ve spolupráci s firmou
ABB letos proběhl III. ročník Trutnovského
maratonu na Paradráze a za podpory firmy
Kasper byly v létě uspořádány dva sportovní kempy pro 100 dětí z Trutnova a okolí.
Třešničkou na dortu bylo spolupořádání říjnového soustředění pro norské týmy Jardar
a Bærums Skiklub.
V nadcházející sezóně se přinejmenším pokusíme obhájit letošní výsledky a díky rozšíření závodní skupiny se pokusíme prověřit síly laufařských mazáků. Podzim se pro
běžce na lyžích nese ve znamení přespolních
běhů, kde se výrazně prosazoval Jan Hruška.
Pavel Šimek na střídačku se zbývajícími členy
více sázeli na výjezdy na kolečkových lyžích,
kde se týmu nakonec podařilo vybojovat
8. místo v týmové soutěži družstev.

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

ALPSKÉ LYŽOVÁNÍ
Sjezdaři Lokomotivy Trutnov trénují
i v létě s finanční podporou skupiny ČEZ, a. s.
Sportovní středisko mládeže při TJ Lokomotiva
Trutnov, ve kterém společně trénují lyžaři oddílů TJ LOKO Trutnov, TJ Slovan Pec pod Sněžkou,
SK Janské Lázně a pražského oddílu Sokol Nusle,
nezahálelo ani o prázdninách. V červenci a v srpnu proběhly celkem 4 tréninkové kempy, kdy
mladí závodníci měli možnost odtrénovat 9 dní
formou příměstského soustředění, 5 dní v autokempu Dolní Kalná a 7 dní ve středisku Osečná.
Přípravu zaměřenou v letních měsících zejména
na vytrvalost vedli odborní trenéři Mgr. Blanka
Sochorová a Martin David.
Od září navazují tréninky na hřišti a v tělocvičně Základní školy R. Frimla, se kterou sportovní
středisko dlouhodobě spolupracuje. Tréninky
probíhají každé pondělí od 15:30 do 17:00 a mohou se přijít zapojit i noví zájemci o sjezdové
lyžování ve věku 6 – 8 let. V rámci podzimní přípravy se závodníci zúčastní jednoho týdenního
soustředění na ledovci Kaunertal a dvou týdenních soustředění na ledovci Hintertux. Více na:
http://lokolyzovani.webnode.cz.

Stanislav Opočenský
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JUDO
Krajský přebor a Mistrovství České republiky
veteránů
V sobotu 24. 9. vyjeli trutnovští judisté na dva
turnaje. Mladší a starší žáci bojovali v Pardubicích
a získávali cenné body do národního rankingu.
Pět závodníků vybojovalo pět medailí – David Šopinec čtyřikrát zvítězil a vybojoval zlato! Michal
Imerlišvili zvítězil třikrát a rovněž vybojoval zlato!
Radek Gottwald a Vojtěch Vach vybojovali stříbro
a Šimon Brezáni vybojoval bronz. Příkladem šli
i trenéři a starší a zkušenější kolegové. V Praze
na XII. mezinárodním mistrovství České republiky
veteránů hájili barvy trutnovské Lokomotivy Jaroslav Linhart, Rudolf Bradler, Vladimír Žižka a Richard Kulda. Za účasti 151 závodníků z 10 států se
na bednu postavili i naši borci. První místo a mistrem republiky v kategorii M2 ve váze do 81 kg
se stal Rudolf Bradler. Jaroslav Linhart v kategorii
M6 ve váze do 81 kg vybojoval stříbrnou medaili. Vladimir Žižka a Richard Kulda, kteří bojovali
v kategorii M2 ve váze do 90 kg, neměli tentokrát
štěstí a oba shodně v prvním kole prohráli své zápasy a ani v repasáži se jim nedařilo.

PLAVÁNÍ

TENIS
Sněhový příděl dorazil do hor nečekaně
brzy a my už se nemůžeme dočkat prvních
tréninkových dávek na vrcholku Černé hory.
Nejdříve se ovšem část výpravy vydá v půlce
listopadu do rakouského Tauplitz. Tréninky
se budou zaměřovat na najíždění kilometrů a pilování techniky. Další část přípravy se
bude odehrávat zejména ve SkiResortu Černá hora – Pec. Tato lokalita je známá především jako ráj pro sjezdové lyžaře, ale při dostatku sněhu jsou zde perfektně upravené
běžecké tratě, které velice rádi a hojně využíváme během přípravy. Přičteme-li k tomu
ještě SkiResortem poskytnuté zvýhodněné
tréninkové permanentky, je to pro závodníky tohoto „laufařského“ týmu obrovská pomoc, za kterou jsme velice vděční.
Teď už jen hodně sněhu a pevné zdraví!
http://www.kasperswixteam.cz/

Bicek, Jakub Havelka a Sofie Köhlerová dosáhli
výrazného úspěchu v soutěži smíšených družstev
minitenisu východočeského kraje, pořádané ČTS
pod názvem Memoriál Zdeňka Kocmana. Této
kategorie se účastní děti ve věku 6 až 7 let. Hrálo
se dvoukolově, každý tým odehrál ve své skupině
celkem deset utkání. Minitenisté Lokomotivy se
umístili na druhém místě, což jim zajistilo postup
do semifinálové skupiny. Semifinálová skupina
se odehrála v Hradci Králové, měla čtyři účastníky, kromě Trutnova ještě družstva Tennis club
Dvůr Králové, Tenis-Centrum DTJ Hradec Králové
A a jeho béčko. Po dvou vítězstvích a jedné remíze obsadil Trutnov první místo ve skupině a tím
se kvalifikoval do finálové skupiny. Trutnov, Svitavy, Dvůr Králové a Česká Třebová, takové bylo
obsazení finálové skupiny. Trutnovští minitenisté
porazili obsadili celkově třetí místo.

Skvělá Křepinská na Masters, její hru oživil
nový trenér
Lepší zakončení letní sezony si tenistka Simona
Křepinská nemohla přát. Ve svém posledním zápase kategorie mladších žákyň vybojovala zlatou medaili na turnaji Tennis Arena Kids Tour - Masters.
Turnaj, který se odehrál na kurtech v Milovicích, si
mohlo zahrát jen šestnáct dívek s nejvyšším součtem bodů získaných na třech turnajích kategorie
A a jednom „béčku“ ze série Kids Tour. Simona
Křepinská prokázala pověst bojovnice. Na výborném výkonu trutnovské tenistky má nemalou zásluhu její nový trenér – Libor Davídek, který její hru
obohatil novými herními prvky. Vítězství na Masters je završením úspěšné letní sezony, ve které
Simona dokázala mimo jiné zvítězit v singlech
i deblech na Východočeském oblastním přeboru
a získala bronzové medaile v singlech i deblech
na turnajích kategorie B na kurtech v Roudné
a Valašském Meziříčí.
Východočeská jízda minitenistů Lokomotivy
s bronzovou tečkou
Malí tenisté TJ Loko Trutnov ve složení Tadeáš
Klacek, Marek Johan, Tomáš Martinec, Lukáš

Velká cena města Trutnova
Nejdřív rekord mítinku Seemanové a pak
„mrtvý závod“ Tchórz a Elhenické
Velké věci se děly v hlavní disciplíně letošního 32.
ročníku Velké ceny Trutnova v plavání. A to především v ženském podání. Závod na 200 metrů
volný způsob se nejdřív v sobotní kvalifikaci dočkal
přepsání letitého rekordu, nedělní finále pak přineslo zlatou „remízu“ polské olympioničky Alicje
Tchórz a domácí Martiny Elhenické. Mužský závod
vyhrál náchodský olympionik Pavel Janeček. Nejvýraznější olympijskou stopu ze tří účastníků v Riu
zanechala v trutnovském bazénu Barbora Seemanová. Šestnáctiletá plavkyně pražského Motorletu
se postarala o to, že po třinácti letech už nebude
na kraulové dvoustovce u nejlepšího výkonu jméno Jany Myškové, která v roce 2003 na Velké ceně
plavala čas 1:59,32. Seemanová v sobotu dohmátla o necelou půl vteřinu rychleji. Její nový osobák
1:58,87 se zároveň zapsal do plaveckých tabulek
jako nový český dorostenecký rekord.

MEBYS Trutnov, s. r. o.

Školení instruktoři seznámí děti s lezeckým materiálem, ukážou sedák i práci s karabinou. Na lezecké stěně si pak děti zahrají několik boulderingových her a vyzkouší různé tematické aktivity.
Lekce boulderingu se uskuteční vždy od 9:00
do 10:00 a od 10:30 do 11:30 h. Kapacita stěny je
max. 20 dětí, pokud jich přijde víc, budou rozděleny do skupinek. Vstupné je stanoveno na 30 Kč
za dítě, chybět nebudou samozřejmě malé odměny – certifikáty, bonbony a placky. Minimální skupina 20 dětí, max. skupina 30 dětí (pokud bude
dětí méně, platí se jako za skupinu 20 dětí).

MEBYS a SVČ zvou děti
na „BOULDER DAY II“
Druhý ročník „BOULDER DAY II“ s MEBYSem
a SVČ navazuje na úspěšný první ročník, a to se
vším, co k tomu patří. Se speciální nabídkou pro
děti z mateřských škol přichází opět trutnovské
Středisko volného času a MEBYS, provozovatel městských sportovišť. Ve sportovním areálu
Na Nivách proběhne ve dvou cyklech v listopadu
(úterý 15. 11. 2016 a středa 16. 11. 2016) a také
na jaře v roce 2017 (středa 15. 3. 2017 a čtvrtek
16. 3. 2017).
Zkoušet, kam vylezou, kde se udrží a kdo dřív
spadne. Malí nezbedové chvíli neposedí. Když
není zrovna počasí na procházky, hodí se mít
po ruce možnost, jak je zabavit. Vyzkoušejte
s námi „BOULDER DAY II“ – lezení v malé výšce
nad žíněnkou a bez horolezeckých pomůcek je
bezpečné a zábavné.

Ať si chvíli
hrají na stěně.
MEBYS A SVČ ZVOU
DĚTI NA BOULDERING

„BOULDER DAY II“ je určen samozřejmě všem
MŠ, ale pokusíme se vyhovět primárně novým
kolektivům a těm, které se loni nedostaly. Kolektivy dětí můžete přihlásit u Ondřeje Těžkého,
tel.: 721 772 463, e-mail: heavy@svctrutnov.cz .

dění v Nymburku a Jakuba následně ME v chorvatském Splitu.

POWERLIFTING TRUTNOV
Úspěchy trutnovských lifterů na MS v Srbsku
Sedm trutnovských zástupců Spartak Powerlifting Trutnov, a to Filip Pilný, Libor Hurdálek, Vlastimil Kužel, Patrik Till, Jaroslav
Tomanec, Ondřej Kratochvíl a Valerie Mirič,
úspěšně reprezentovalo ČR na Mistrovství
světa GPC v silovém trojboji v Srbsku. Mistrovství probíhalo v Knjaževaci ve dnech 18. –
24. 9. 2016 a zástupci našeho města po týdnu
bojů přivezli 6 zlatých medailí, 1 stříbrnou, 1
bronzovou a třikrát stáli na stupních vítězů
v absolutních pořadích. Na MS pak ještě Libor
Hurdálek absolvoval zkoušky na mezinárodního rozhodčího a po jejich úspěšném složení
získal certifikát na 1. (nejvyšší) kategorii. Členové Spartaku Powerlifting Trutnov tak svým
vystoupením na MS, kterého se účastnilo přes
550 závodníků, zanechali velice dobrý dojem
a opět výborně reprezentovali nejen ČR, ale
i naše město.

PREDATORS CF
Attitude challenge II
10. 9. 2016 se ve Dvoře Králové na Tyršově
koupališti konal již druhý ročník závodů s podtitulem „Attitude challenge II“ o nejzdatnějšího sportovce na poli atletiky, gymnastiky
a olympijského vzpírání, zkráceně prostě Cross
Fit. Sportovci z Predators CF Spartak Trutnov
rozhodně nezklamali a první závod pro „nováčky“ absolvovali na výbornou. Pořadatelé
připravili nečekaně 5 WOD, a tak bylo na celý
den o zábavu postaráno. Celkově atleti z Predators CF Spartak Trutnov obsadili 12. místo,
16. a 17. místo. Jirka Svoboda, Patrik Jindra
a „Johny“ Petira jsou atleti, kteří byli účastníky tohoto závodu. Příklady WOD .... WOD 1:
30 - 20 - 10 KB clean, KB S20H, WOD 2 : 30 kg
- 9 min. AMRAP (3 - 6 - 9 - 12 - 15 …), Thruster,
46 m swim, WOD 3 : 126 m run with plate, 23 m
swim, move 100 kg plate ....

KRAKONOŠOVI JEZDCI
Pekelný downhill vol. 6
Pekelný downhill vol. 6, který se konal 10. 9.
2016 v České Třebové, měl zastoupení oddílu
„Krakonošovi jezdci SPARTAK Trutnov“ v podobě jezdce Miroslava Jirmana, který si ve velké konkurenci a celkově po 4 jízdách vydobyl
krásné celkové 12. místo ze 44 účastníků.

VLČKA TRAILS 4

VÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM
NEBO NA FB

MUAY THAI/MMA
Pretorian fight night
16. 9. 2016 se v pardubickém Ideonu konal
galavečer v sérii Super Ligy Series a bojovníci
z Highlanders nemohli chybět. Dva bojovníci,
dva zápasy a téměř dva totožné průběhy se stejným vítězným koncem pro náš oddíl. Matěj Trčka (Highlanders) vs Jakub Miller (Dragon Gym)
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ve váhové kategorii -63,5 kg na 3 x 2 min. full
muay-thai IFMA rules. Matěj nastoupil do zápasu velmi dobře takticky i fyzicky připravený. Soupeře nepouštěl téměř do žádné akce a po celou
dobu byl aktivnější. Ve třetím kole poslal svého
soupeře i do počítání a tím jen potvrdil svoji
nadvládu v ringu. V zápase zvítězil 3:0 na body.
Jakub Klauda (Highlanders) vs Cyril Pohl (Biceps
Gym Praha) ve váhové kategorii -91,0 kg na 3
x 3 min. full muay-thai rules. Jakub několikrát
velmi dobře přečetl tvrdým krytem Pohlův low
kick a následně přebral v druhé polovině prvního kola iniciativu, která byla ukončena po několika tvrdých úderech pravým hákem, který
poslal Pohla k zemi. Vypadalo to, že se soupeř
již nezvedne, ale opak se stal pravdou. Zápas
se nakonec dobojoval na plný počet kol, kdy se
jasným vítězem stal Jakub opět 3:0 na body. Jakuba a Matěje nyní čeká reprezentační soustře-

24. 9. 2016 se konal již po čtvrté tradiční závod
na Vlčce. Tři nejrychlejší jezdci v jedné vteřině.
K tomu snad není potřeba nic dodávat. Letošní
ročník Vlčka Trails byl tím nejnapínavějším, co
se za čtyři roky závodění odehrálo v trutnovském bikeparku. Absolutním vítězem se stal
Marek Petelík, který na druhé místo odsunul
domácího obhájce Adama Semeráka. Bronzový
stupínek si vyjel Martin Picek. Ucelenou reportáž, a to včetně obsáhlé fotogalerie naleznete
na: www.spartaktrutnov.com

TRUTNOVSKÝ PŘESPOLÁK
NA PARA
První říjnovou sobotu se v lesoparku uskutečnil 31. ročník Memoriálu Květy Lelkové – veřejný závod v přespolním běhu a přebor Královéhradeckého kraje v přespolním běhu. Atmosféra závodu byla skvělá a Krakonoš seslal
do Trutnova ideální počasí pro téměř tři sta
závodníků bojujících o medaile v jednotlivých
kategoriích. Závodníci z domácího oddílu Olfin Car Ski team na domácí půdě zcela ovládli
tři kategorie – starší žáky, starší dorostence
a ženy a juniorky. Celkem se „Olfiňákům“
podařilo získat čtyřiadvacet medailí – šest zlatých, osm stříbrných a deset bronzových.
Vítězové přespoláku dle jednotlivých kategorií
minižákyně: Anna Natali Machytková (SA
Špindlerův Mlýn)
minižáci: Josef Jon (TJ LO Spartak Vrchlabí)
nejmladší žákyně: Eliška Polonská (TJ LO
Spartak Vrchlabí)
nejmladší žáci: Marek Beneš (Wikow Ski
Skuhrov)
mladší žákyně: Eliška Bímanová (Olfin Car Ski
team Trutnov)

mladší žáci: Jan Vašátko (Wikow Ski Skuhrov)
starší žákyně: Jana Leblochová (Olfin Car Ski
team Trutnov)
starší žáci: Vojtěch Fišer (Olfin Car Ski team
Trutnov)
mladší dorostenky: Kateřina Jebavá (Krkonoše Vrchlabí)
mladší dorostenci: Marek Vašátko (Wikow Ski
Skuhrov)
starší dorostenky: Zuzana Holíková (Wikow
Ski Skuhrov)
starší dorostenci: Jan Lebloch (Olfin Car Ski
team Trutnov)
ženy a juniorky: Marie Havlová (Olfin Car Ski
team Trutnov)
muži a junioři: Jan Hruška (Kasper Swix Team)
masters: Lukáš Havel (Hladoví vlci Trutnov)
Děkujeme tímto všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu akce, ať již dobrovolníkům či
sponzorům, velký dík za podporu patří městu
Trutnov, Lesům a parkům Trutnov a generálnímu partnerovi klubu společnosti Olfin Car.
Více informací a fotogalerii ze závodu naleznete na našich stránkách: http://www.olfincarskiteam.cz/
Ing. Tomáš Síč

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře
přes most a doprava)
tel.: 603 872 653 (v pracovní dny),
731 143 002 (víkend),
e-mail: utulek@trutnov.cz
informace: odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Úplnou nabídku útulku včetně
podrobnějších informací najdete na
webových stránkách města:
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy
Návštěvní doba:
pondělí 13:00 – 16:00 h
středa 13:00 – 16:00 h
sobota 11:00 – 13:00 h
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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