ROČNÍK 25

ÚNOR

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA HLEDAJÍ
SVOU KRÁLOVNU!
I v letošním roce hledají Královská věnná
města svou královnu, a to opět na veletrhu
cestovního ruchu Infotour a cykloturistika,
který se koná ve dnech 10. – 11. března
2017 v královéhradeckém Aldisu. „Každá
dáma či dívka si tak může splnit svůj sen
a stát se královnou. Stačí navštívit některý
z červených stánků věnných měst na veletrhu a zapojit se do soutěže,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.
Podmínkou je pouze věková hranice 18 let
a výše.
Ve stánku Královských věnných měst je každá soutěžící vyfocena. Fotografie všech
dívek a žen budou následně umístěny
na webových stránkách www.vennamesta.
cz. a na Facebooku. Zde se ve fotogalerii
soutěžící představí a každý může hlasovat pro svou vítězku. Královna vyhraje
víkendový pobyt pro dvě osoby v jednom

z Královských věnných měst dle vlastního
výběru. V loňském roce o titul královny
bojovalo celkem 31 soutěžících. Výherkyní
se stala Veronika Dostálková, která si jako
odměnu vybrala víkendový pobyt v Chrudimi.
Stánky Královských věnných měst budou
na veletrhu lákat nejen krásné ženy a dívky, ale všechny, kteří rádi cestují. Po celý rok
města nabízejí tipy na výlety pro milovníky
kultury, historie či architektury i zapálené
sportovce. „Na stáncích KVM návštěvníci
naleznou společné propagační materiály.
Město Trutnov dále nabídne informace
o turistických atraktivitách i o tradičních
regionálních produktech Trutnovska,“ dodává Ivan Adamec.  
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TRUTNOVŠTÍ SENIOŘI SE MOHOU
TĚŠIT NA ZAJÍMAVÉ ZÁŽITKY
Následující dva roky budou pro trutnovské seniory ve znamení nových zážitků. Město Trutnov se společně s dalšími
pěti městy zapojilo do projektu Aktivní
senior polsko-českého příhraničí, reg.
č. CZ.11.4.120/0.0/0.0/15_006/0000057.
„I naše město myslí na své seniory a jsem
velmi rád, že díky tomuto projektu mohou
svůj čas aktivně využít a poznávat nová
města a nové tradice,“ vysvětluje Ivan Adamec, starosta města Trutnova.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Najdete v tomto čísle:
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Foto: Günter Fiedler
Představení projektu se uskutečnilo
na úvodní konferenci 31. ledna 2017
v Trutnově. Na tuto zahajovací akci dorazili zástupci z dalších zúčastněných měst,
a to z Náchoda, České Skalice, Świdnice,
Kłodzka a Kędzierzynu-Koźle. „Každé
z měst prezentovalo, jakým způsobem se
seniory spolupracuje a jak je podporuje.
Účast v projektu pro nás navíc znamená
možnost výměny zkušeností a informací,“
říká Ivan Adamec.
Senioři z výše uvedených měst budou
během následujících dvou let poznávat
partnerská města a zúčastní se zážitkových programů, které jim města připraví.
Vyzkouší si nejrůznější aktivity, ať už malování, tanec nebo se mohou těšit na hudební zážitky. „Díky tomuto projektu se
budou senioři ze všech zúčastněných měst
společně setkávat na akcích nejrůznějšího
typu. Například k nám do Trutnova jsme je
pozvali na květnové dračí slavnosti Už ho
nesou!,“ dodává trutnovský starosta.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Fotoklub KDÚ Trutnov vyhlašuje
fotografickou soutěž

SOUČASNÝ TRUTNOV
OČIMA FOTOGRAFŮ
Cílem je shromáždit pestrý soubor fotografií, které budou dokumentovat současnou
podobu našeho města a život v něm očima fotografů. Pořadatel bude preferovat
výtvarné, emotivní a méně obvyklé pojetí
snímků.
Přijímány budou snímky, které nejsou starší nežli 2 roky a které zachycují například:
- architekturu Trutnova
- přírodu ve městě i v nejbližším okolí
- různá zákoutí nacházející se ve městě
i v jeho nejbližším okolí
- reportážní fotografie ze společenských,
kulturních či sportovních akcí konaných
v Trutnově
- reportážní fotografie zachycující běžný
každodenní život ve městě a jeho okolí
Žádáme autory, kteří mají zájem se soutěže
zúčastnit, o zaslání svých fotografií na adresu kdutrutnov@seznam.cz. Každý autor
může zaslat max. 10 fotografií v digitální
podobě ve formátu JPEG (delší strana min.
2000 obrazových bodů). U každého snímku
uveďte jméno autora, název a datum vytvoření.
Podmínky soutěže najdete např. na stránkách MÚ, v Infocentru na Krakonošově
náměstí a v Radničních listech. Vaše případné dotazy k soutěži zodpoví pořadatel
na výše uvedené mailové adrese.
Zaslané soutěžní fotografie vyhodnotí
odborná porota jmenovaná pořadatelem.
Autoři, jejichž fotografie porota vybere
do výstavní kolekce, budou následně vyzváni k dodání zvětšenin formátu cca 30 x
45 cm. Tyto fotografie jim budou po ukončení výstavy vráceny. Tři nejlepší fotografie
budou oceněny finanční odměnou. K výstavě bude vydán reprezentativní katalog.
Kalendář soutěže:
Vyhlášení: leden 2017
Ukončení přijímání fotografií: 30. 6. 2017
Vyhodnocení: červenec 2017
Výstava: 15. 8. – 10. 9. 2017
(foyer Společenského centra UFFO)
Navrácení fotografií: říjen 2017
Za KDÚ Trutnov
Zbyněk Šanc

ROZPTYL – VSYP
Termíny rozptylů a vsypů v roce 2017 jsou:
27. května 2017
1. července 2017
2. září 2017
7. října 2017
Bližší informace poskytne správa hřbitova. Telefon: 499 819 060, 603 332 210,
732 109 365. V době rozptylů budou taktéž
úřední hodiny.
Správa hřbitova Trutnov
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ÚSPĚCH MRAZIVÉ TŘÍKRÁLOVÉ SBÍRKY 2017
V prvních lednových dnech již po sedmnácté proběhla Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou Trutnov. I přes pravé
zimní mrazivé počasí se díky obětavým
koledníkům a ochotným dárcům může pochlubit nádhernou částkou 185.369 Kč. Přímo ve městě Trutnov bylo do pokladniček
vybráno 88.961 Kč. Tříkrálových skupinek
jste mohli na Trutnovsku potkat celkem 50.
Dalších 7 pokladniček bylo umístěno na základních a středních školách.
Výtěžek sbírky je určený na nákup vícemístného automobilu s plošinou, který
bude sloužit k přepravě dětí s hendikepem
do speciálních základních škol. Část bude
použita na podporu dobrovolnických aktivit a realizaci dvou dobrovolnických programů; program Michaela pomáhá hendikepovaným, sociálně slabým a seniorům
a program Štěpán pomáhá dětem, mládeži
a rodinám v jejich volném čase. Malá část
výtěžku je určena také na podporu vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii a na pomoc
při humanitárních katastrofách.
Tradicí sbírky se stal Tříkrálový koncert po-

řádaný a podporovaný pěveckým sborem
Chorea Corcontica, jeho letošním překvapením bylo vystoupení dětského pěveckého sboru ZUŠ Trutnov vedeného M. Horáčkem. Finanční částka věnovaná do pokladniček účastníky koncertu byla krásných
7.888 Kč.
Oblastní charita Trutnov touto cestou
děkuje všem dárcům za jejich příspěvek
do tříkrálových pokladniček a vám všem,
kteří jste se jakýmkoliv způsobem zapojili
do organizace a průběhu Tříkrálové sbírky.
Zvláštní poděkování tak patří pěveckému
sboru Chorea Corcontica, dětskému pěveckému sboru ZUŠ Trutnov a rovněž všem
obětavým koledníkům, dobrovolníkům,
vedoucím skupinek a rodinám z trutnovské farnosti. Poděkování patří i všem těm,
kteří pomohli a zapojili se do realizace
sbírky v patnácti okolních obcích a městech na Trutnovsku.
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.             
Za Oblastní charitu Trutnov
koordinátor sbírky Martina Vágner Dostálová

Turistické informační centrum Trutnov
vydalo další ze série letáků o našem městě. Tentokrát je leták určený především
vyznavačům městské turistiky a jmenuje se
„Od sochy k soše v centru města“. V letáku
je popsaný okruh z Krakonošova náměstí
přes nábřeží Václava Havla, kolem UFFA
a po Horské s odbočkou k pivovaru zpět
na Krakonošovo nám. a dále do parku.
Cestou míjíte spoustu soch, jichž si možná

Bakalářské
a magisterské
studium na Slezské
univerzitě v Trutnově
V akademickém roce 2017/2018 otevírá
Slezská univerzita v Opavě tříleté bakalářské studium oboru Veřejná správa a sociální politika (kombinované,
dříve dálkové studium), a to pro absolventy maturitního studia – bez přijímacích zkoušek. Otevírá i následné
dvouleté magisterské studium, rovněž
bez přijímacího řízení. Bližší informace:
kotrba.s@seznam.cz
Výuka probíhá jedenkrát za dva týdny,
v pátek a v sobotu v prostorách Konzultačního střediska Fakulty veřejných politik Slezské univerzity v Opavě v Základní
škole V Domcích, Trutnov.
Prof. PhDr. Vladimír Wolf
vedoucí konzultačního střediska

v každodenním shonu ani obyvatelé města
nevšimnou. Pokud chcete popsaný okruh
obejít, vyzvedněte si v TIC ve Staré radnici
leták s popisem trasy, ve kterém najdete
i základní informace o jednotlivých sochách.
Ing. Hana Nýdrlová
ředitelka TIC

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

březen
Dvůr Králové nad Laben
24. – 25. 3. 2017 – JUNIORFILM – MEMORIÁL
JIŘÍHO BENEŠE
www.ddmdvurkralove.cz
Hradec Králové
4. – 5. 3. 2017 – MISTROVSTVÍ ČR V HALOVÉ
LUKOSTŘELBĚ 2017
www.czecharchery.cz
10. – 11. 3. 2017 – VELETRH INFOTOUR
A CYKLOTURISTIKA
www.infotourhk.cz
Vysoké Mýto
23. 3. 2017, 19:30 – MONIKA NAČEVA & MICHAL PAVLÍČEK & Pavel Bořkovec Quartet
Málokdo si to uvědomuje, ale oblíbená zpěvačka s jedním z našich nejlepších kytaristů
průběžně spolupracuje už přes dvacet let.
www.mklub.cz
Více naleznete v kalendáriu na
www.vennamesta.cz

Mateřské centrum KAROlínka
BŘEZEN
PONDĚLÍ
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti – cvičení pro maminky
s chodícími dětmi
14:00 – 15:00 Podpůrná skupina kojení
15:00 – 17:00 Maternité – kurzy pro těhotné
a ženy po porodu, laktační poradenství
ÚTERÝ
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka –
volný prostor pro vzájemné sdílení nastávajících
a novopečených maminek
9:30 – 10:15 Žížalky – cvičení pro maminky
s ležícími miminky (od 5 měsíců)
10:30 – 11:15 Broučci – cvičení pro maminky
s lezoucími miminky
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
9:15 – 10:00 Svišti – cvičení pro maminky
s chodícími dětmi
10:15 – 11:00 Opičky – cvičení pro maminky
s dětmi od 2 let
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek – děti od 4 do
7 let, lektorky Jana Švecová a Pavla Valnohová
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice, Cvrček
muzikant – lektorka Lenka Jiranová
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, lektorka Ivana Krejčí
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, 605 545 160
Šití panenek z ovčí vlny – informace Lucie
Pavlíček Migdalová, 605 720 011

Připravujeme:

JARNÍ BAZAR v termínu od 4. do 7. dubna 2017
Úterý 	
4. 4.
9:00 – 17:00
prodej
Středa 	 5. 4.
9:00 – 17:00
prodej
Pátek 	
7. 4.
9:00 – 17:00
výdej
			
neprodaných věcí
Přijímáme dětské (vel. 56 – 176) a těhotenské
oblečení. Nepřijímáme kočárky a hračky. Výdej
archů na domácí zapisování bude od února
v pondělí, středu a pátek od 8:00 do 16:00 nebo
po telefonické domluvě. Více informací na webu
MC KAROlínka.

HOMEOPATIE PRO DĚTI A MAMINKY – další
z cyklu přednášek MUDr. Nadi Řehůřkové,
homeopatky s dvacetiletou praxí v tomto oboru.
Tentokrát se budeme zaměřovat na kožní
problémy (ekzém, opary, bradavice apod.)
a poradíme si s jarní únavou. Kdy: 9. 3. 2017
od 17:00. Vstupné je 50 Kč, prosíme o nahlášení
účasti v MC.
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ – setkání vede
diplomovaná porodní asistentka Olga Fojtíková
a dětská sestra a certifikovaná laktační
poradkyně Eva Havelková. Kdy: 6. 3. 2017
od 14:00 do 15:00. Vstupné je za pobytné,
prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
4 PRINCIPY EFEKTIVNÍ KOMUNIKACE S DĚTMI –
Jednou z věcí, které rodiče ve výchově dětí trápí,
jsou časté konflikty. Děti jakoby neslyšely, co
jim chtějí rodiče říct, mají tendence porušovat
domluvy, zkoušet pevnost stanovených hranic,
prozkoumávají rodičovskou trpělivost. Konfliktů
přibývá a někdy se doma křičí víc, než by si
všichni přáli. Z rodiny se vytrácí pochopení,
zhorší se komunikace, konflikty rostou a je
dusno. Jsem přesvědčena, že když se v rodině
dobře mluví, vytváří se pocit bezpečí. A jenom
v bezpečí je každý z nás schopný dobře dávat
i přijímat jakékoliv limity. Kdy: 23. 3. 2017
od 17:00 do 19:30, vstupné: 200 Kč. Lektorka:
Mgr. Andrea Žilková, Ph. D. (psychoterapeutka,
rodinná terapeutka, koučka).
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. Lekce
probíhají ve středu a ve čtvrtek od 13:30 a 15:15
(časy jsou orientační). Informace: Drahomíra
Tvrdíková, tel.: 603 150 473.
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. Vhodné pro děti od 6 let věku. Více
informací na: hudebnistavebnice.cz  
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.
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 lednu 2017

38 trutnovských spoluobčanů, kterým touto
cestou ještě jednou srdečně blahopřejeme.

Narozené děti

Bc. Helena Potočková
matrikářka

V prvním měsíci roku 2017 přišlo v trutnovské
porodnici na svět celkem 49 dětí, 24 chlapců
a 25 děvčátek. Novými občánky města Trutnova se stalo 8 chlapců a 9 děvčátek.

Uzavřené sňatky
V lednu bylo uzavřeno před Městským úřadem Trutnov 1 manželství.

Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem
59 občanů, 33 mužů a 26 žen. Z tohoto počtu
zemřelo 26 trutnovských občanů, 10 mužů
a 16 žen. 3 úmrtí byla zapsána do matriční
knihy vedené pro město Pilníkov a k 1 úmrtí
došlo v obci Chvaleč.

Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti při významných životních jubileích osobně navštívily s kytičkou, gratulací a malým dárečkem
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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
2017.

KRÁTCE

Klub zdraví Trutnov

zve všechny příznivce zdravého životního
stylu na setkání u tématu: KOMUNIKACE
– základy, má-li fungovat. 6. 3. 2017
v 17:30, budova CASD, ul. M. Majerové
86/10 (za nemocnicí), lektor: Líba Jobová.
Ochutnávka, možnost masáže šíje už
v 16:30.
Více na: http://trutnov.ceskesdruzeni.cz
Témata na r. 2017
3. 4. – Jarní tvoření
8. 5. – Komunikace 1
5. 6. – Zelené potraviny
Červenec, srpen – prázdniny
4. 9. – Komunikace 2
2. 10. – Bio produkty
6. 11. – Cvičení (příprava na zimu)
4. 12. – Vánoční inspirace

Tropik trhy Trutnov
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv,
techniky a dalších potřeb. Možnost prodeje
i jiných zvířat a rostlin. Z důvodu omezení
vyvolaných ptačí chřipkou nebude možný
prodej ptáků.
Adresa: Národní dům, Trutnov
Datum: 4. 3. 2017 od 9:00 do 12:00
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky   
Srdečně Vás zveme na cyklus přednášek
MÍT PRO CO ŽÍT. Klíčem k úspěšnému
a spokojenému životu je nalezení jeho
smyslu. O tom, jak nám v jeho hledání
může pomoci psychologie, filozofie a náboženství, bude mluvit teolog a religionista Mgr. Jiří Koun.
Pátky 3., 10., 17. a 24. března 2017, vždy
od 17:30, Sbor CASD, M. Majerové 86/10,
Trutnov. Vstupné dobrovolné. Těšíme se
na Vaši návštěvu.
Zveme Vás na přednášku z cyklu Mít pro
co žít JAK NA VZTAHY. V pátek 31. 3.
2017 v 17:30, budova CASD, M. Majerové
86/10, Trutnov.
Vztahy jsou nejdůležitější součástí našeho života. Vztahový poradce O. Wagenknecht poradí, jak je rozvíjet a případně
získat zpět. Vše doplní příběhy z praxe
a obrazovou přílohou. Vstupné dobrovolné.

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 8:00 do 12:00 hodin
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
4. 3. a 5. 3. – MUDr. Miroslav Voženílek,
Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 814 867
11. 3. a 12. 3. – MUDr. Miroslava Vojáčková, Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 815 229
18. 3. a 19. 3. – StoDent s. r. o., MDDr. Ondřej
Krčmář, Říční 102, Trutnov, tel.: 720 656 274
25. 3. a 26. 3. – MUDr. Jarmila Novotná, U Hřiště
212, Trutnov, tel.: 499 733 427
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
OZNÁMENÍ

R O ZM Í STĚNÍ K O N TEJNE R Ů
NA M A L Á EL EK TR O Z AŘ Í Z E NÍ
A DROBNÉ KOVY

Rada města Trutnova na své 1. schůzi dne
16. ledna 2017 přijala usnesení RM č. 201711/1, kterým schválila záměr města obecně
zveřejnit

* uzavření smlouvy o právu stavby s budoucí koupí
k p. p. 4369 (1796 m2) v k. ú. Starý Rokytník,
k výstavbě rodinného domu, za následujících podmínek:
- smlouva o právu stavby bude uzavřena
na dobu určitou 4 roky,
- stavební plat je stanoven ve výši 10 Kč/m2/
rok + DPH,
- kolaudace stavby bude do 4 let od podpisu smlouvy o právu stavby,
- prodej bude realizován do 60 dnů po kolaudaci stavby za nabídnutou kupní
cenu, přičemž úvodní cena pro jednání je
250 Kč/m² + DPH,
- v případě nedodržení termínu kolaudace stavby se smlouva o právu stavby prodlouží o jeden rok s tím, že bude sjednána smluvní pokuta 1.000 Kč za každý započatý měsíc do doby kolaudace stavby,
- v případě nezkolaudování stavby ani do
5 let právo stavby zaniká s tím, že oprávněný nemá právo na náhradu za rozestavěnou stavbu,
- zatížení práva stavby není povoleno,
- náklady spojené se zřízením práva stavby
(daň z nabytí nemovitých věcí, DPH, kolek
atd.) hradí kupující.
Žádosti obsahující cenovou nabídku zasílejte nejpozději do 1. 6. 2017 do 12:00.
Obálky budou otevírány v zasedací místnosti č. 407 Městského úřadu Trutnov
2. 6. 2017 v 8:05. Žadatel, který podá svoji
nabídku včas, má možnost zúčastnit se otevírání obálek v termínu výše uvedeném.         

Na obálku uveďte adresu s heslem:
„RD Nový Rokytník“
k. ú. Starý Rokytník
„NEOTVÍRAT“
Městský úřad Trutnov – p. Šmída
Slovanské náměstí 165
541 16  Trutnov
Katastrální mapy na uvedené pozemky
a bližší informace poskytuje Odbor majetku města Městského úřadu Trutnov, kancelář č. 411 ve 4. poschodí, telefonní číslo
499 803 285.
Každý je oprávněn podat nabídky, námitky
nebo připomínky k uvedenému záměru.
Tyto adresujte na Městský úřad Trutnov,
Odbor majetku města, Slovanské nám. 165,
nejdéle do 1. 6. 2017 do 12:00. Po zhodnocení nabídky konečné rozhodnutí přísluší
radě a zastupitelstvu města.
Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města

Dotace na technickou a dopravní infrastrukturu
Město Trutnov i v letošním roce poskytuje
dotaci na technickou a dopravní infrastrukturu (dále jen infrastrukturu) za účelem podpory bytové výstavby městem Trutnovem.
Infrastrukturou se rozumí veřejně přístupná
komunikace (vč. chodníků), veřejné osvětlení a další sítě technické infrastruktury.
Dotace se poskytuje stavebníkům rodinných domků a bytových domů v lokalitách
na území města Trutnova, kde se město
Trutnov nepodílí na provádění infrastruktury. Dotace se poskytuje na základě písemné žádosti a činí max. 80.000 Kč na
1 nově postavenou bytovou jednotku
a nesmí překročit 50 % celkových nákladů
stavebníka vynaložených na infrastrukturu. Užívání bytové jednotky musí být započato nejpozději do pěti let od řádného
provedení infrastruktury.
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Žadatel je povinen provést infrastrukturu
vlastním nákladem nejpozději do 30. listopadu 2017 a v této lhůtě Odboru rozvoje města prokázat náklady (fakturou
a dokladem o uhrazení) efektivně a hospodárně vynaložené žadatelem na infrastrukturu. Předkládané faktury a doklady
nesmí být starší jednoho roku. Po splnění
všech podmínek bude příspěvek zaslán
na účet žadatele.
Žádosti o dotaci pro letošní rok lze podat
nejpozději do 30. dubna 2017 na Odbor
rozvoje města Městského úřadu Trutnov.
Odbor rozvoje města prověří žádosti po technické stránce a předloží je
ke schválení zastupitelstvu města.
Ivana Vlasáková
Odbor rozvoje města

Po území Trutnova jsou postupně rozmisťovány kontejnery na malá elektrozařízení
a drobné kovové předměty.
Kontejnery budou rozmístěny následovně:
- HSM naproti Kauflandu
- HSM parkoviště Slovenská/Dlouhá
- Šestidomí „U Rubínu“
- ul. P. Holého „U Družby“
- Poříčí náměstí
- ul. M. Gorkého u obchodu
- ul. Lomní
- ul. Čsl. armády u garáží
- ul. Za Komínem
- lokalita sídliště „Smeťák“
Kontejnery jsou do ulic města rozmisťovány za účelem separace drobného elektrozařízení, které jinak běžně končí ve směsném komunálním odpadu, což může vést
k ohrožení kvality životního prostředí
z důvodu úniku nebezpečných látek či
ke ztrátě recyklovatelných a využitelných
materiálů. Sběr drobných kovových předmětů v rámci lokálně umístěných sběrných
nádob je zaveden na základě žádostí obyvatel města.
Na kontejnerech bude umístěna nálepka
s označením, co je do kontejneru možné
vhazovat.
Do kontejneru lze odevzdat:
1) Baterie a drobné elektrozařízení (např.
varné konvice, kuchyňské roboty, fény,
rádia, DVD přehrávače, satelitní přijímače, drobné počítačové vybavení, telefony, herní konzole, CD nosiče, nabíječky,
elektrické nářadí atp.)
Z elektrozařízení do kontejneru rozhodně nepatří: televizory, počítačové monitory, zářivky, úsporné žárovky, autobaterie, chladicí technika. Tyto komodity vč.
velkých spotřebičů a zahradní techniky
na elektrický pohon můžete bezplatně
odevzdat na sběrný dvůr nebo přímo zpracovateli.
2) Drobné kovové předměty (např. prázdné nápojové plechovky, vymyté konzervy bez zbytků potravin, uzávěry, víčka,
kabelové svazky, alobal)
Nevhazujte: znečištěné potravinové obaly
(patří do směsného komunálního odpadu), obaly se zbytkem nebezpečných látek
- např. plechovky od barev, rozpouštědel
atp. (patří na sběrný dvůr).
Apelujeme tímto na občany, aby do kontejnerů nevhazovali odpady, které tam
nepatří, příp. aby se nesnažili do kontejneru vložit objemnější předměty, které
snadno neprojdou sklopným systémem.
Zakazuje se odkládat separovaný odpad
mimo kontejner!
Partnery projektu jsou:
RETELA, s. r. o. – kolektivní systém – dodavatel sběrných nádob
Transport Trutnov s. r. o. – svozová společnost
ELEKTROODPADY RECYKLACE, s. r. o.,
Trutnov – zpracovatel elektroodpadu
Město Trutnov
Ing. Tomáš Síč
Odbor životního prostředí

Osobní doklady
v roce 2017
Městský úřad Trutnov si dovoluje informovat širokou veřejnost o současných postupech v oblasti vydávání cestovních pasů
a občanských průkazů. V roce 2016 se naplno osvědčilo nové odbavování klientů pomocí vyvolávacího systému instalovaného
na oddělení osobních dokladů a evidence
obyvatel. I v tomto roce občané, kteří přijdou na městský úřad požádat o občanský
průkaz nebo cestovní doklad, případně
požádají o změnu údaje o místu trvalého
pobytu, budou odbaveni tímto nově instalovaným vyvolávacím systémem. Sytém
nabízí rychlé a bezproblémové odbavování
klientů a zajistí snadnou orientaci klientů
u jednotlivých přepážek.
Samotné odbavení jednoho klienta v případě žádosti (vydání) osobního dokladu je
v délce přibližně 10 minut. V případě změny údaje o místu trvalého pobytu je délka
vyřízení podstatně delší, a to až 30 minut
u jednoho klienta. Z těchto důvodů doporučujeme občanům ještě před návštěvou
městského úřadu využít nadstandardní
služby v podobě objednávacího systému.
Jde o rezervační systém, na základě kterého mají klienti možnost si přímo na webových stránkách města Trutnova (www.trutnov.cz) objednat vlastní návštěvu na konkrétní datum a čas. Klient pak přichází
v termínu, na který se objednal, je vyvolán
s prioritou a vyhne se dlouhým čekacím dobám. Je třeba uvést, že tento systém v roce
2016 využilo přibližně 10 % klientů.
Pokud v roce 2017 plánujete dovolenou
v zahraničí a nemáte platný cestovní pas,
požádejte nyní o vydání nového cestovního pasu s biometrickými údaji a se strojově čitelnou zónou. Nenechávejte podání
žádosti až do doby před hlavní turistickou
sezónou. Vyhnete se tak zbytečným frontám na úřadech, které vznikají především
v období květen až srpen. K podání žádosti o vydání nového cestovního pasu předkládáte platný občanský průkaz a správní
poplatek v dané výši (děti do věku 15 let
100 Kč, osoby starší 15 let 600 Kč). K podání žádosti nepotřebujete předložit fotografii ani vyplněnou žádost. Upozorňujeme však, že vaší zákonnou povinností
je vrácení neplatného cestovního pasu.
Máte-li platný cestovní pas, zkontrolujte
si dobu jeho platnosti. Hodláte-li cestovat
mimo Evropskou unii, zjistěte si na stránkách Ministerstva zahraničních věcí České
republiky (www.mzv.cz), jakou minimální dobu platnosti cestovního pasu daný
stát vyžaduje. Některé státy vyžadují např.
dobu platnosti cestovního pasu minimálně
6 měsíců po výjezdu z dané země.
Od 1. 1. 2016 již nelze vydávat cestovní pas
bez strojově čitelných údajů (zelená knížka), který byl vydáván prakticky na počkání.
Nově lze vydat ve zkrácené lhůtě pouze cestovní pas s biometrickými údaji a se strojově
čitelnou zónou. Tento doklad je vyroben
ve zkrácené lhůtě 6 pracovních dnů (nikoliv na počkání). Správní poplatek je vybrán
ve výši u dětí do věku 15 let 2.000 Kč, u osoby starší 15 let 4.000 Kč. Od roku 2016 lze
o výše uvedený typ pasu požádat u které-
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hokoliv obecního úřadu obce s rozšířenou
působností v rámci České republiky.
Stále zůstává v platnosti, že občanský průkaz umožňuje českým občanům (včetně
dětí do 15 let) cestovat pouze do jiných
států EU/Schengenu a do některých balkánských států. I zde si před vycestováním
proveďte kontrolu platnosti občanského
průkazu. V případě vydání občanského
průkazu dětem do 15 let se vybírá správní
poplatek ve výši 50 Kč. Pokud s vámi cestují
vaše děti, musejí i ony mít vlastní cestovní
doklad.
Jakékoliv případné dotazy týkající se vydávání cestovních dokladů a evidence obyvatel vám rádi zodpoví pracovníci oddělení
osobních dokladů a evidence obyvatel MěÚ
Trutnov – osobně (č. dv. 183) nebo telefonicky (499 803 220, 499 803 115, 499 803 326,
499 803 224).
Pokud nebudete realizovat cesty do zahraničí, doporučujeme vám, abyste si i tak
provedli kontrolu doby platnosti stávajících osobních dokladů. V následujícím roce
proběhnou v České republice dvoje volby.
Jde o volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky a volby prezidenta
republiky. Volič musí při těchto volbách prokázat svoji totožnost platným občanským
průkazem. Platnost občanského průkazu si
může každý ověřit i na stránkách Ministerstva vnitra České republiky (www.mvcr.cz),
a to v sekci „neplatné doklady“.
Mgr. Jiří Henych
ved. odd. osobních dokladů a evidence obyvatel

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

Uhrazení poplatku za psa
neznamená, že po něm majitel nemusí uklízet
Stále mezi námi žije mnoho lhostejných
lidí, kteří znečišťují své okolí a znepříjemňují život svým sousedům. Patří mezi
ně i někteří majitelé psů, kterým přijde
samozřejmé nechat povalovat psí exkrementy tam, kde jejich miláček vykonal potřebu. Jejich bezohlednost nemá
hranic a přitom stačí jen málo – vzít si
na každou procházku se psem obyčejný
igelitový sáček, který každému z nás zbude po konzumaci pečiva nebo ovoce a zeleniny, hromádku s jeho pomocí sebrat
a vyhodit do nejbližšího odpadkového
koše. Zcela zdarma si lidé mohou sáčky
na psí exkrementy vyzvednout také přímo v budově městského úřadu.
Je povinností každého majitele psa nebo
toho, kdo má zrovna za zvíře zodpovědnost, exkrementy uklízet. Město dělá vše,
co je v jeho silách, aby škody této skupiny občanů napravilo. Platí statisíce korun
ročně firmě, která pravidelně obchází
celé město a sbírá psí hromádky, strážníci
městské policie se na majitele psů pravidelně zaměřují. V případě, že hříšníka
chytí při činu, uloží mu za tento přestupek pokutu až do výše 5.000 Kč.
Mnozí občané si na bezohlednost některých svých sousedů oprávněně stěžují.
Pokud jsou lidé svědky takového jednání,
měli by dotyčného sami upozornit. Rodiče by také měli o povinnosti sbírat psí
exkrementy dostatečně poučit své děti
a vybavit je předem sáčky. Fakt, že majitel za svého psa uhradí poplatek, ještě
neznamená, že uklízet za něho bude někdo jiný.
Eva Žáková
Odbor finanční

Nemáš plány
na jarní
prázdniny? Přijď
do NZDM Shelter!
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
Shelter je místem, kam mohou přijít děti
a mládež od 6 do 26 let. Mohou si zde
popovídat o všem, co je zajímá nebo trápí
(škola, rodina, práce, kamarádi …), zahrát
si hry a pobýt v příjemném a bezpečném
prostředí, a to anonymně a zdarma.
O jarních prázdninách na vás čeká spousta
zajímavých akcí. Od 6. do 10. března bude
mít klub otevřeno pondělí – čtvrtek 11:00
– 16:00, pátek 9:00 – 12:00. Těšit se můžete
na xboxové soutěže, návštěvu bazénu,
rukodělky, venkovní aktivity i promítání
filmů.
Pro více informací navštivte naše webové
stránky: www.riaps.cz/shelter, Facebook:
NZDM Shelter nebo napište na e-mail:
shelter@riaps.cz. Najdete nás na adrese
Procházkova 818, Trutnov.

ZPRÁVY Z MĚSTA
Výroční schůze dobrovolných
hasičů
V pátek 20. ledna 2017 se v hasičské
zbrojnici konala výroční valná hromada
Sboru dobrovolných hasičů Trutnov - Horní
Staré Město. Schůze se zúčastnili nejen
členové sboru, ale také významní hosté:
velitel stanice HZS Trutnov mjr. Ing. Jiří
Böhm, za město Trutnov paní Jana
Suchánková a vedoucí Odboru Kancelář
MěÚ Ing. Jiří Masařík.
Po zahájení schůze se zhodnotil uplynulý
rok činnosti sboru. V minulém roce náš
sbor nezahálel a zúčastnil se několika
akcí: bowlingový turnaj s SDH Mladé
Buky, dozor při pálení čarodějnic na hřišti
v HSM, dětský den, taktéž na hřišti
v HSM, ukázky techniky při branném dnu
na ZŠ Mládežnická, účast na oslavách
145. založení SDH Žacléř, pomoc při plnění
Bambi vaku na zemědělských oslavách,
dálková doprava vody v Prkenném dole.
Sbor také sám uspořádal několik akcí:
25. ročník Výstavy hasičské techniky
s oslavou 130 let založení sboru, tradiční
předvánoční prodej kaprů ve zbrojnici,
5. ročník sborového ping-pongového turnaje
a 3. ročník sborového turnaje v pokeru.
Zhodnotily se také výjezdy jednotky
za uplynulý rok. Jednotka vyjížděla celkem
k 29 událostem (15 požárů, 2 technické
pomoci, 6 planých poplachů, 3 dopravní
nehody, 2 zálohy na stanici a 1 transport
pacienta). Konala se také dvě velká cvičení: výcvik plnění Bambi vaku zavěšeného
pod helikoptérou na volanovském letišti
a cvičení v poříčské elektrárně zaměřené na únik nebezpečné látky. Další malé
cvičení bylo zaměřeno na seznámení se
s prostory bioplynových stanic a na rizika
při jejich požáru. Při běžném výcviku s řetězovými motorovými pilami jsme se pustili

do kácení náletových dřevin na pozemku,
který město Trutnov zakoupilo pro stavbu
nové hasičské zbrojnice. Jelikož měla naše
jednotka zastaralé zásahové obleky, byl
nám v minulém roce díky městu Trutnov
navýšen rozpočet o 180.000 Kč, za které
sbor nakoupil nové.
Ani ve sportovní činnosti sbor nezahálel.
Naše sportovní družstvo se zúčastnilo
deseti závodů. V soutěži o pohár starosty
OSH obsadil náš tým krásné třetí místo.
Velitel stanice HZS Trutnov mjr. Ing. Jiří
Böhm poděkoval jednotce za velmi dobrou
činnost a spolupráci s profesionálními
hasiči. Vedoucí Odboru Kancelář MěÚ
Ing. Jiří Masařík poděkoval jménem
města Trutnova a jménem starosty
Mgr. Ivana Adamce za výbornou činnost
sboru i jednotky. Ujistil nás, že již brzy
budeme využívat větší prostory nové
hasičské zbrojnice. Se slovy díků přinesl
pro sbor malý dar a vyznamenal tři
členy sboru statutem Medaile za aktivní
práci v jednotce SDH obce – III. stupeň.
Vyznamenáni byli: Jiří Chrtek, Petr Vojtěch,
Milan Klossovski.
Jak je vidět, práce v jednotce je velice
pestrá a zajímavá, ale také časově, odborně
i fyzicky náročná. Není vždy jednoduché
skloubit pracovní a osobní život s členstvím
v jednotce. Přesto bylo i v uplynulém roce
členy jednotky vykonáno velké množství
práce, a to na úkor jejich vlastního volného
času a bez nároku na finanční ohodnocení.
Celá činnost hasičské jednotky včetně
rozvoje a její další zlepšování ku prospěchu
všech nestojí jen na lidských zdrojích, ale
také na dobrém finančním zázemí. Tuto
oporu má jednotka ve svém zřizovateli
a tím je město Trutnov.
Jakub Šlégr

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého kraje
pracoviště Trutnov
Nabídka akcí
BŘEZEN

Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč. S sebou si přineste přezůvky.
Přihlášky do 8. března 2017, více informací
– stierandova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Jazz dance
4. – 5. březen 2017, so 10:00 – 18:00, ne
9:00 – 13:00, ZUŠ Trutnov, Školní 151
Poplatek: 2.700 Kč. S sebou si přineste oděv
a obuv vhodnou k pohybu.
Přihlášky do 25. února 2017, více informací
– rockova@cvkhk.cz, mob. 720 569 512.
Velikonoce pro malé
13. březen 2017, 8:30 – 12:00, OA Trutnov,
Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč včetně části materiálu.
S sebou si přineste přezůvky.
Přihlášky do 5. března 2017, více informací o pomůckách – stierandova@cvkhk.cz,
mob. 720 516 096.
Školení vedoucích zaměstnanců o požární
ochraně
(lektor Robert Křepinský)
16. březen 2017, 9:00 – 13:00, OA Trutnov,
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Řemeslná dílna. Modrotisk
21. březen 2017, 9:30 – 13:30, OA Trutnov,
Malé náměstí 158
Poplatek: 650 Kč včetně materiálu. S sebou
si přineste přezůvky.
Přihlášky do 16. března 2017, více informací – stierandova@cvkhk.cz, mob.
720 516 096.
Vzdělávání žáků s poruchami autistického
spektra v běžné škole
(lektorka PaedDr. Věra Čadilová)
28. březen 2017, 9:00 – 16:00, OA Trutnov,
Malé náměstí 158
Poplatek: 1.600Kč. S sebou si přineste přezůvky.
Přihlášky do 12. března 2017, více informací – stierandova@cvkhk.cz, mob.
720 516 096.
Ing. Stanislava Stierandová  

Město Trutnov na mapě
rekonstruované podle
souřadnicových tabulek
z 1. pol. 15. století
Mapa se nachází v knize Karla Kuchaře
nazvané Naše mapy odedávna do dneška
(Nakladatelství Československé akademie věd, Praha 1958, s. 19). Z této odborné publikace, pocházející z pozůstalosti
RNDr. Ladislava Křivského, jsou převzaty
i veškeré následující zajímavé informace.
Na středověkou evropskou kartografii poč.
15. stol. měly sice vliv navigační mapy a rukopisy s kosmografickými výklady z italských univerzit, ale na starých zdejších univerzitách a v klášterech, hlavně benediktinských, se již tenkrát střádal materiál pro
daleko přesnější a úplnější mapy domácího
původu.  

Středoevropští kosmografové 1. poloviny
15. stol. měli o zeměpisné poloze a hlavních rysech našich zemí již celkem správné
představy. Žádná mapa našeho území z té
doby se sice nedochovala, ale ze soupisu
měst a míst, jež v nich mají být zobrazeny, vyplývá, že informace a předlohy byly
značně podrobné.
Zeměpisné souřadnice, podle nichž se polohy míst vnášely do nějaké sítě rovnoběžek a poledníků, byly známy jen pro několik málo evropských měst. V seznamech té
doby však překvapivě nacházíme i správnou zeměpisnou šířku Prahy, zaměřenou
roku 1416 velkým kovovým kvadrantem
na pražské univerzitě. Autor jedněch takových tabulek, jakýsi Reinhard Pražský,
odešel po vydání kutnohorského dekretu
z Prahy a za svého pobytu v Bavorsku a Rakousku podal podrobné informace o Čechách tamějším benediktinským klášterům.  
Soupisy míst byly nalezeny v mnichovské
státní knihovně. Podle nich lze rekonstruovat mapu, neboť jsou tu uvedena nejen
města, ale také prameny řek, jejich soutoky či ústí a zvlášť je rozlišeno, která z měst
leží na zmíněných řekách a která mimo ně.
Je tu uvedeno přes 100 měst a téměř každé
z nich můžeme ztotožnit s některým dnešním. Mezi nimi nechybí ani Trutnov.
Přiložená mapa rekonstruovaná podle
uvedených souřadnicových tabulek z 1. poloviny 15. století vznikla patrně v 50. letech
20. století a jejím autorem je pravděpodobně autor knihy, Karel Kuchař.
Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

TRUTÍNEK

RODINNÉ CENTRUM, z. s.
PROGRAM NA BŘEZEN:
4. 3. sobota 10:00 – 15:00 – S TRUTÍNKEM
V AREÁLU MLADÉ BUKY – soutěžní úkoly,
odměny, vstupné zdarma
13. – 17. 3. – BAZAR DĚTSKÉHO A TĚHOTENSKÉHO OBLEČENÍ, OBUVI, HRAČEK,
SPORTOVNÍCH A JINÝCH POTŘEB PRO DĚTI
(kočárky, autosedačky, postýlky a jiné)
PŘÍJEM:
13. 3.
8:30 – 20:00
14. 3.
8:30 – 12:00
PRODEJ:
14. 3.
14:00 – 22:00
15. 3.
8:30 – 18:00
VÝDEJ:
17. 3.
8:30 – 16:00

ČSBS Trutnov v novém roce
Oblastní výbor ČSBS v Trutnově navazuje
na svoji činnost v r. 2016 tím, že připomíná Den památky obětí holokaustu a předcházení zločinům proti lidskosti (27. 1.).
Proto znovu upozorňujeme na výjimečný
počin v této oblasti – vydání knihy Dopisy z koncentračního tábora Sachsenhausen, vztahující se k věznění Oswalda
Illicha ze Žacléře a Josefa Čapka z Prahy.
Kniha je dostupná v budově Úřadu práce v Trutnově, Horská 5, kancelář č. 403,
nejlépe po tel. dohodě na č. 777 490 349,
723 713 637. Kniha je významným historickým materiálem pro zájemce o minulost,
učitele dějepisu a studenty, k nahlédnutí
bude i v místních muzeích.
S předstihem informujeme o připravovaném zájezdu do Terezína (polovina května, autobus pro všechny účastníky zdarma,
pro žáky a studenty do 18 let nutný zodpovědný pedagogický nebo jiný rovnocenný
doprovod). Doporučujeme již nyní uvažovat o této velkorysé nabídce ÚV ČSBS
a včas (do 17. 4. 2017) se informovat o termínu, nástupních místech apod. a přihlásit se na výše uvedených tel. číslech. Tato
tradiční akce je organizačně i materiálně
velmi náročná a je nanejvýš vhodné ji využít. Zde je na místě připomenout veřejným
spolkům a zejména školám, že oblastní
výbor ČSBS zprostředkuje i besedy s účastníky – dnes již posledními pamětníky národně osvobozeneckého boje za 2. světové války. Pro školy je vhodná přednáška
a následující beseda v rozsahu 1 – 2 hodin.
Na váš zamýšlený termín se vám pokusíme
při jednoměsíčním předstihu zajistit lektory – přímé účastníky.
Podrobnosti lze operativně dojednat
e-maily (ovcsbs.tu1@gmail.com) nebo telefonicky. V každém případě vám nabízíme
vzácná svědectví přímých účastníků válečných operací. Je na vás, jak této nabídky
využijete. I současná doba vyžaduje připomenutí varovných historických zkušeností.
To jsou důvody, pro které vám přejeme
šťastnou ruku při výběru z našich akcí.
OV ČSBS Trutnov
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Možnost vyzvednutí lístečků předem –
přednostní odběr. Vybíráme oblečení
do velikosti 152. Podrobnější informace
najdete na našich stránkách.
17. 3. v 16:30 – KARNEVAL  
18. – 19. 3. – KURZ RESPEKTOVAT A BÝT
RESPEKTOVÁN
23. 3. v 9:30 – Podpůrná laktační skupina
24. 3. v 9:00 – Kurz šátkování

pro ženy funguje v Trutnově nyní druhým
rokem a není určen jen pro veřejná
vystoupení. Zatančit si sem chodí dívky
a ženy bez rozdílu věku. Pravidelné lekce
se konají v sálech ZUŠ v Trutnově, ZŠ
Náchodská v Trutnově-Poříčí a v Sádhana
yoga studiu pod vedením Nadi Čichovské.
Taneční skupina tímto děkuje městu
Trutnov za podporu a těší se na další
protančený rok.

Připravujeme interaktivní pohádku pro
děti – datum bude upřesněno. Rezervace
na všechny přednášky i většinu akcí je nutná.
Podrobné informace o našich akcích se
dozvíte na: WWW.TRUTINEK.CZ nebo
na telefonním čísle: 777 035 856, adresa:
Mládežnická 536 – Základní škola Mládežnická, levý vchod.

Naděžda Čichovská

Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR
Posláním naší organizace je poskytovat konkrétní služby vedoucí k integraci zrakově
postižených občanů do společnosti. Kromě
volnočasových aktivit zprostředkováváme
kontakt se společenským prostředím, pomáháme při vyřizování běžných záležitostí
i při uplatňování práv a oprávněných zájmů,
nabízíme doprovod (na úřad, k lékaři atd.).
Kromě těchto služeb provozujeme i půjčovnu kompenzačních pomůcek.
Letošní rok jsme zahájili aktivně a chodíme pravidelně plavat a do solné jeskyně.
Také jsme již navštívili výstavu Z pohádky
do velkého světa ve Dvoře Králové nad Labem. Zde jsme se například dozvěděli, co si
obléci, kdybychom byli pozváni na Pražský
hrad, jaké menu se podává při návštěvách
vzácných osobností apod. 23. února jsme navštívili Knihovnu města Hradce Králové, kde
se konalo Setkání s literaturou, další z pravidelných komponovaných literárních pořadů
zvukové knihovny, ve kterém jsou představovány nové tituly na CD-MP3. A 16. března se
opět chystáme do Hradce Králové. Tentokrát
navštívíme představení Kati v Klicperově divadle. Jedná se o nejnovější hru oblíbeného
irského dramatika Martina McDonagha.    
Chcete-li se k nám příště přidat nebo potřebujete radu, pomoc, přijďte mezi nás. Setkáváme se každé pondělní dopoledne v budově Úřadu práce v Trutnově, 3. mezipatro, č.
dveří 707. Další informace na tel. 778 702 410
nebo na e-mailu: trutnov-odbocka@sons.cz.
„NEŽIJTE V TEMNOTĚ SAMI A PŘIJĎTE MEZI
NÁS!“  
Adriana Teplá

TANEC pro ženy – LADY LATINA
Pod krásným a hravým názvem „Lištičky“
odtančila v lednu svá první vystoupení
trutnovská skupina dívek a žen, které
se věnují sólovým latinsko-americkým
tancům. V Trutnově i ve Vrchlabí vystoupily
s několika různými choreografiemi, a to jak
v intimním počtu 3 tanečnic, tak ve větší
a složitější formaci 8 – 10 tanečnic.
Většina žen stála na parketu před diváky
vůbec poprvé, a přesto že se na povrch
prodraly různé obavy, při tanci dokázaly
vše odhodit a zaujmout publikum
strhujícím tancem. Lady Latina a tanec

Fotoklub NADRAKA
V družebním městě Swidnice byla za peníze
z EU provedena rekonstrukce Radniční věže
na náměstí, ve které vznikly nové úžasné
výstavní prostory. Jedna z prvních fotografických výstav byla trutnovského fotoklubu
NADRAKA. Osm členů a dva hosté vystavili celkem 140 fotografií. Celá výstava byla
koncipovaná jako prezentace jednotlivých
fotografů. Na fotografiích bylo vidět využívání současné digitální techniky.
Jaroslav Šubr měl černobílé fotografie v retro stylu, Ivan Knotek ukázal detaily dřevěných sudů a městská zákoutí, Vladimír Klůz
našel zalíbení ve fotografii detailů starých
automobilů, Radovan Kremlička vystavoval
snímky industriálních zákoutí, Roman Dula
jako jediný udělal fotografie z klasického
svitkového filmu, Martina Makovská představila detaily květin, které použila i na tištěný firemní kalendář, Karel Řezníček vystavoval grafické detaily, Mon Simek Fulková
se prezentovala sérií koláží, Ivana Lhotáková předvedla svoje mistrovsky zvládnuté detaily přírody a Milan Lhoták ukázal dva soubory, tančící dívky a nový cyklus Tak se žilo.
Prostory v Radniční věži jsou rozděleny
do tří poschodí a při instalaci byly fotografie rozděleny podle autorů. Celkový dojem
z výstavy byl příznivý. Již na vernisáži bylo
hodně dotazů, hlavně od mladých návštěvníků. Zajímali se o námět snímků, jak naaranžovat a jak upravit fotografii. Starší
návštěvníky zajímala hlavně technika, čím
se fotografovalo, jak se fotografie dělaly
a kde.
Na základě této výstavy máme pozvánku
na konec letošního roku pro dva autory
na vystavení nových kolekcí do výstavních prostor Galerie Fotografie na náměstí
ve Swidnici a pozvánku na 30. ročník Dnů Fotografie, které se konají první víkend v září.
Foto a text: Milan Lhoták

Základní škola R. Frimla
vás srdečně zve na

zápis do prvních tříd
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14:30 - 18:00
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7. 4. 2017
13:00 - 17:00
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vezměte s sebou občanský průkaz a rodný list dítěte
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Info:

499 813 073, 603 817 467

skola@4zsrf.cz

www.4zsrf.cz

-

-
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i
i

Základní škola, Trutnov,
Komenského 399
Vás zve 6. – 7. 4. 2017
od 15:00 do 18:00
na zápis do 1. tříd

h

- škola je moderně vybavená
- příjemné a ochotné třídní
učitelky 1. tříd
- otevřenost novým přístupům
a metodám
- školní jídelna se zdravými trendy
stravování
- skvělá péče o děti ve školní
družině a dětských klubech
- účast v mezinárodních
projektech

h
h

o
í

-

í
t
.

S sebou přineste rodný list dítěte
a občanský průkaz.
Další informace: www.zskomtu.cz
Těšíme se na Vás!
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Základní škola speciální
a praktická škola Diakonie
ČCE Vrchlabí – odloučené
pracoviště TRUTNOV
Školní 13, 541 01 Trutnov, tel.: 739 379 290
www.specialniskolatrutnov.cz
pořádá DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ve středu
15. března 2017 od 10:00 do 17:00
Posláním školy je výchova a vzdělávání
žáků s lehkým, středně těžkým, těžkým
mentálním postižením, kombinovaným
postižením a autismem.
Nabízíme:
- Přípravný stupeň (4 – 7 let)
- 1. – 10. ročník (7 – 26 let)
- Praktickou školu dvouletou
- Rehabilitační program, relaxační místnost,
muzikoterapii, canisterapii, hipoterapii,
logopedii, netradiční výukové metody
a další
- Hlavní pro nás je: POHODA PROSTŘEDÍ,
ZDRAVÉ UČENÍ A OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ

Bigwall 2017

Stříbrná expedice DofE
V pátek 3. 2. 2017 se skupina čtyř členů
z Klubu instruktorů SVČ, Trutnov (ve složení Veronika Scholzeová, Kristýna Rypanová, Barbora Kopecká a Albert Ondráško)
vypravila na jih republiky do šumavských
lesů a kopců.
Verča, hlavní organizátorka výpravy, se totiž vydala plnit stříbrnou expedici v rámci
programu DofE. Zbytek týmu ji doplnil,
aby mohla tento úkol splnit. Využili pololetních prázdnin, jelikož stříbrná expedice
musí trvat dvě noci, museli vyrazit v pátek
ráno a vrátili se až v neděli v pozdních nočních hodinách. Jako cíl si vybrali projít východní část Šumavy a do některých krmelců doplnit trochu ze zásob, které nesli s sebou. Velkou výzvou pro ně bylo vyzkoušet
si zimní táboření. Při jejich putování se jim
podařilo v nelehkých podmínkách zdolat
téměř 45 km v často velmi náročném terénu. Nejnáročnějším dnem byla sobota, kdy
zdolali necelých 20 km. Za odměnu si mohli
z vyhlídky na Bučině díky inverzi užít výhled na Alpy. Celá expedice byla možností
zjistit si své limity a vyzkoušet dovednosti,
které často znali pouze z teorie.

Orientační trasa expedice: Volary – Strážný
– Knížecí pláně – Bučina – Borová Lada
Jako bonus můžeme přiložit několik úryvků z Albertova expedičního deníku:
… Za 20 minut nám jede bus směr Praha
a s Barčou stále čekáme na Kiku a Verču.
Jsme plní nadějí, sil a očekávání …
… K místu přespání nás večer dělilo asi
1200 m neupravené cesty do kopce, nohy
se nám bořily, dost nás to vyčerpalo, víc než
celý den. Během 1,5 hodiny jsme postavili
stan a uvařili jídlo, stan byl poškozen, jako
by ho někdo zmuchlal a hodil na zem. Uvařili jsme a šli si lehnout …
… Hodinu po půlnoci nás zastihl obrovský
liják, stan byl promáčen skrz na skrz, naštěstí jsme zůstali poměrně v suchu. Modlíme se, aby se další den počasí umírnilo
a dovolilo nám pokračovat v naplánované
trase …
… Z naší naděje, že červená trasa je protažená a čistá, jsme byli rychle vyvedeni
z omylu. Peklo se vrátilo, opět nasazujeme
sněžnice. Ale jelikož je čas oběda, tak si dáváme drobnou pauzu …

Příprava na sezónu
V těchto měsících se tanečníci ze soutěžních družstev TS Angeles (moderní tance),
Rodeo (country tance, clogging) a Sarra
(mažoretky) pilně připravují na nadcházející taneční sezonu. Děvčata z mažoretkového družstva Sarra a TS Angeles již
absolvovala dvě soustředění, při kterých
nacvičovala nové choreografie. Tanečníky
z Rodea II hlavní soustředění teprve čeká,
ale mají za sebou ukázkové vystoupení pro
rodiče, kterého se účastnily i děti z Rodea
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I a Kloboučku. To se konalo v Národním
domě v Trutnově a navštívilo ho zhruba
80 diváků převážně z řad rodičů. Pro některé děti to bylo vůbec první vystoupení
na veřejnosti. Zvládly ho ale skvěle, a zasloužily si tak velký potlesk. Všem tanečníkům držíme palce a přejeme hodně úspěchů při nadcházejících soutěžních kláních,
na která se soutěžní družstva vydají např.
do Dvora Králové nad Labem, Rychnova
nad Kněžnou, Jilemnice, Hořic či Znojma.

28. – 29. 1. 2017 se uskutečnila akce Bigwall expedice 2017 na lezecké stěně ZŠ Komenského Trutnov. Lezení   bigwallových
stěn je velmi náročné. Jedná se o lezení
cest, které dosahují délky více než jednoho
kilometru, a proto se musí lézt tzv. vícedélkově. Za takovými stěnami je nutné jezdit
do zahraničí. Z lezení vícedélkových cest je
z poslední doby nejznámější výstup českého lezce Adama Ondry na stěnu El Capitan
v amerických Yosemitech.

Členové z řad horolezeckého oddílu TER-MIX si mohli alespoň přibližně vyzkoušet,
jak náročné to je. Cílem akce bylo během
9 hodin vylézt co nejvíce výškových metrů
a zároveň získat co nejvyšší počet bodů.
O zahájení akce se postaral Ján Smoleň,
který jakožto zkušený lezec má na svém
kontě již mnoho zajímavých stěn z celého
světa. Pro motivaci účastníků prezentoval
svou cestu do Patagonie,  kde zdolal stěnu
Cerro Torre. Hned poté byl zahájen závod,
kterého se zúčastnilo 13 lezeckých dvojic
(chlapci a dívky) ve věku 13 – 24 let. Kromě klasického lezení se lezlo také se zátěží, kterou představovalo šedesátimetrové
lano o váze téměř čtyř kilogramů. Zároveň byla připravena cesta pro technický
výstup po laně a také se měnily podmínky
lezení (den/noc/bouřka). Celkem se podařilo nalézt krásných 5194 lezeckých metrů
(nejlepší dvojice B. Kopecká a K. Rypanová
nalezla 880 m). Pro lezce nebyla ani tak
protivníkem některá z ostatních dvojic,
ale nejtěžší bylo překonat sám sebe, bylo
nutné dobře naložit se silami a energií. Pro
všechny byl tento lezecký maraton určitě
velikou zkušeností. Poděkování patří vedoucím horolezeckého oddílu TER-MIX,
kteří akci připravili, ZŠ Komenského za zapůjčení prostor pro akci a samozřejmě HO
Yetti club(u) za umožnění realizace akce
na jejich lezecké stěně.

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

SPORT
Basketbalistky Gymnázia Trutnov znovu na republice stříbrné
Dívčí basketbalový tým Gymnázia Trutnov v posledních letech pravidelně bojuje na republikových finále postupových soutěží středoškoláků
o nejvyšší příčky. Právem vítěze je totiž reprezentovat ČR na světovém finále ISF, kde se poměřují
nejlepší středoškolské týmy z celého světa. Šest
družstev, která si možnost startovat na republikovém finále vybojovala vítězstvím v jednotlivých kvalifikačních skupinách složených z vítězů
krajských kol, letos o postup na světové finále
ISF bojovalo na republikovém finále na konci
ledna v Jindřichově Hradci.
Letošní ročník přinesl zajímavou novinku, která výrazně zvýšila konkurenci týmů a sportovní
úroveň celého mistrovství. Poprvé jsou totiž postupové soutěže otevřeny i pro sportovní gymnázia specializující se na dané sportovní odvětví. Výběru trutnovského gymnázia los přidělil
ve skupině soupeřky ze Sportovního gymnázia
Pardubice a Gymnázia Mladá Boleslav. Ve druhé
skupině o postupová místa bojovala SG L. Daňka
Brno, Gymnázium Havířov a Gymnázium Litoměřice. Dva nejlepší týmy z každé skupiny postupovaly do semifinále.
Hned v úvodním utkání turnaje se rozhodovalo
o pořadí postupujících do semifinále. Vítěz skupiny A se totiž v další fázi turnaje mohl vyhnout
respektovanému superfavoritovi, výběru SG Ludvíka Daňka Brno (Žabiny). Ve velmi vyrovnaném
vstupním utkání jsme dokázali v celém jeho průběhu udržet mírný náskok a nakonec jsme jej
dovedli do vítězného konce. Druhé naše utkání
ve skupině s výběrem Gymnázia Mladá Boleslav
bylo formalitou. První cíl, vyhrát skupinu, se splnit
podařilo, a druhý hrací den na nás již čekalo semifinále a soupeř z Gymnázia Havířov. První polovina utkání byla velmi vyrovnaná a byla to doslova
bitva o každý míč a koš. Hračky trutnovského výběru však postupně dokázaly přednosti soupeřek
zlepšující se obranou eliminovat a ve druhé polovině utkání zlomit jeho průběh na svoji stranu. Vítězstvím v tomto zápase jsme si vybojovali postup

TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.
www.lokotrutnov.cz

TENIS

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.

Sourozenci Křepinští zazářili, Tom má stříbrný double a Simča bronz z halových oblastních přeborů
V termínu 2. – 3. 2. 2017 proběhly halové
oblastní přebory staršího žactva, kde se bojovalo o postupová místa na halové mistrovství ČR. Kvalifikoval se Tomáš Křepinský,
který získal stříbro ze singlů i z deblů, jeho
sestra má bronz ze singlů.
V Poličce se utkali nejlepší starší žáci východočeské oblasti. Tomáš Křepinský ziskem stříbrného double potvrdil stoupající
formu. V singlech postupně porazil Petra
Ptáčka z Náchoda (6:2, 6:3), poté Lukáše
Kelnara z Pardubic (6:0, 6:1) a v semifinále nadělil dva kanáry Dominiku Horálkovi
ze Žamberku. Ve finále po více než dvou-
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do finále, kde na nás čekal tým SG Ludvíka Daňka
Brno. S velkým favoritem jsme ve finále dokázali držet krok tři čtvrtiny zápasu. V první polovině
utkání jsme soupeře zaskočili kvalitní obranou,
bojovností i produktivitou v útoku a udržovali
si těsné vedení. Do druhého poločasu jsme však
bohužel nastoupili bez Zuzky Šimkové a Kristýny
Holubcové, které po srážce na hřišti musely zamířit na ošetření. Obě hráčky velmi chyběly v dalším
průběhu zápasu do rotace, a tak jsme v závěru
utkání již nedokázali čelit velkému tlaku favorita
a po porážce 28:41 v turnaji obsadili druhé místo. I přes finálovou porážku jsme odehráli skvělý
turnaj a všechny hračky zaslouží velkou pochvalu
za vynikající reprezentaci školy, klubu i města. Zisk
stříbrných medailí je možno považovat za opravdový úspěch. Je totiž velmi pravděpodobné, že
za současných podmínek a regulí soutěže bude
v budoucnu velmi obtížné znovu na tak kvalitní
umístění dosáhnout.
Gymnázium Trutnov reprezentovaly: Anna Rylichová, Adéla Vymazalová, Tereza Patočková,
Dominika Vašáková, Zuzana Šimková, Kristýna
Holubcová, Štěpánka Ježková, Klára Švarcová,
Karolina Votočková, Tereza Doubková. Zvláštní
poděkování patří Petrovi Kapitulčinovi za vstřícnost a spolupráci při organizaci naší účasti
na turnaji a hlavně za trenérské vedení týmu.
Výsledkový servis: pondělí 30. 1. 2017 - výsledky
ve skupině: Gymnázium Trutnov : SG Pardubice
36:34 (11:7, 18:16, 28:24), Gymnázium Mladá Boleslav : Gymnázium Trutnov 7:76 (0:25, 3:41, 5:60)
Úterý 31. 1. 2017
Semifinále: Gymnázium Trutnov : Gymnázium
Havířov - Podlesí 37:30 (13:8, 18:16, 27:22)
Finále: Gymnázium Trutnov : SG Ludvíka Daňka
Brno 28:41 (10:10, 18:20, 27:27)
Petr Skokan
vedoucí družstva

hodinovém zápolení nakonec podlehl prvnímu nasazenému hráči Vojtovi Veigertovi
6:7, 3:6 a bral stříbro. Stejný kov vybojoval
spolu s Jáchymem Typlem z České Třebové,
když nejprve přešli přes domácí pár Jelínek – Lopur 6:0, 6:1, poté přes pardubickou
dvojici Novotný – Skokan 6:0, 6:2 a podlehli
až ve finále první nasazené dvojici Veigert
– Horálek 1:6, 2:6.
Ve stejnou dobu si to v Žamberku rozdaly starší žákyně a mezi nimi též tři hráčky
oddílu tenisu Lokomotiva Trutnov – Simona
Křepinská, Ester Köhlerová a mladší žákyně Eliška Hrabalová. Cenný bronz ze singlů
vybojovala Simona. V prvním kole si bez
problémů poradila s oddílovou spoluhráčkou Eliškou, kterou vyprovodila z kurtu
výsledkem 6:1, 6:1 a poté ve čtvrtfinále
po bojovném výkonu porazila i Andreu Tobiškovou z Kvasin (6:7, 6:3, 6:1). Její vítězné
tažení zastavila až v semifinále o rok starší
první nasazená hráčka Adéla Moravcová
z místního klubu, které v třísetové bitvě
podlehla 3:6, 6:4, 1:6 a brala bronz. Oddílové spoluhráčky skončily v osmifinále. Eliška
porazila Zuzanu Sperátovou ze Skutče 6:0,
7:6 a poté ji vyřadila Simona, Ester přehrála Kateřinu Marešovou z Hradce Králové
6:1, 6:2 a v dalším kole ji vyřadila Zuzana
Kmínková 2:6, 0:6.

VÍCE NA WWW.SPARTAKTRUTNOV.COM
NEBO NA FB

KRASOBRUSLENÍ
Úspěšný závod v Chrudimi
V sobotu 4. 2. 2017 se konal již 6. ročník
„Chrudimské brusličky“ a pohár ČKS. Děvčátka z oddílu krasobruslení SPARTAK Trutnov rozhodně nezahálela. Největší zastoupení měly trutnovské krasobruslařky v kategorii B2. Vyhrála Amélie Šimková, bramborovou medaili a své nejlepší umístění získala
čtvrtá Tereza Sekyrová, 11. byla Štěpánka
Škopová, 12. Nikol Vondráčková. V kategorii B1 byla 10. Viktorie Příhodová. V kategorii nejmladších C2 byla 12. Julie Dufková,
18. Eliška Fléglová. Mezi nejstaršími děvčaty
byla Zuzana Vojtěchová 5., Adéla Dyrcová
10. a Lucie Vojtěchová 15.
Obrovskou zkušeností byl pro krasobruslení Spartaku Trutnov závod „Velká cena
Náchoda“ konaný také v sobotu 4. 2. 2017.
Zúčastnily se ho v rámci pohárové soutěže
sedmá mezi mladšími nováčky Tereza Mináriková a osmnáctá mezi staršími nováčky
Anna Kühnlová.

MUAY THAI
Národní zpravodaj ČUS informuje o našem
sportovci
Dostat se do národního zpravodaje mezi
takové hvězdy, jako je Krpálek či Koukalová, není jednoduché, a přesto to náš svaz
C.M.T.A. se svým reprezentantem Jakubem
Klaudou dokázal. Krátkou zmínku o úspěšném tažení Jakuba Klaudy na ME v chorvatském Splitu EUROPEAN CHAMPIONSHIP
MUAY THAI, které se konalo ve dnech
22. – 29. 10. 2016, uvedl právě i národní
zpravodaj ČUS 1/2017 na straně 19. Jakub
Klauda se stal ve váhové kategorii –86 kg
mistrem Evropy. Nyní ho čeká na konci
března prestižní mezinárodní turnaj v Plzni
„Souboj Titánů“ a od 3. do 12. 5. 2017 mistrovství světa v běloruském Minsku.

REJNOCI - PLAVÁNÍ
Tréninky v roce 2017 v plném proudu
Plavecký oddíl REJNOCI – to je zábava
a zároveň i trénink. Nejen pro děti, které
k nám chodí na zdokonalovací kurz každé
úterý a pátek, ale i pro mentálně postižené
občany, kterým se věnujeme každý čtvrtek.
Oddíl REJNOCI se specializuje na zdokonalování plaveckých dovedností a individuální přístup. Máte doma sportovce, který
chce i plavat? Jsme tu pro Vás:  „Když pouze výkon není cíl …“.

SUPER ATMOSFÉRA V TÝMU KASPER SWIX TEAM PANOVALA
I BĚHEM JILEMNICKÉ 50 A ORLICKÉHO MARATONU

MEBYS Trutnov, s. r. o.
TENIS
Březen a polovina dubna jsou poslední měsíce halového tenisu. Interiér budovy se pomalu mění před očima a správce nemovitostí
MEBYS vše pomalu připravuje na tu pravou
tenisovou sezonu 2017. Využijte výhodné nabídky a poslední šance 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).

FIS MASTERS CUP 2017
Po loňském mimořádném březnovém týdnu, kdy se nám jako prvnímu z členských
států Mezinárodní lyžařské federace FIS,
dřívějších východoevropských členů, podařilo realizovat World Criterium Masters,
každoroční Mistrovství světa kategorie
Masters, nás letos čeká již 12. ročník Světového poháru této kategorie. Ve dnech 4.
a 5. března letošního roku tak budete mít
opět příležitost potkat v Peci pod Sněžkou
na sjezdovkách Javor to nejlepší, co lyžařská
federace v kategorii Masters (30+) v dané
sezoně nabízí. V sobotu 4. března na sjezdovce Javor III proběhne dvoukolový slalom
a v neděli se pak v jednokolovém obřím slalomu na Javoru I utkají dvě mužské kategorie, mladší muži kat. A a starší kat. B, a ženy
za kategorii C.
Nejenom sportovní klání přitahuje české
a zahraniční závodníky, ale i doprovodný
program a velice oblíbený společenský večer spojený s vyhlášením výsledků. Tento
večer probíhá již tradičně v hotelu Horizont
za účasti skoro většiny závodníků z až 18
zemí světa, hostů a partnerů celé mezinárodní sportovní akce. Roli mezinárodního
technického delegáta pro letošní sezonu
přijal bývalý československý reprezentant
Míla Sochor, sám rodák z Pece, účast v závodech přijali závodníci z tak vzdálených lyžařských koutů světa, jako je např. Kazachstán,
již nyní máme přihlášené Australany a borce z USA. Doufejme, že se budeme těšit
i z účasti předsedy FIS Masters, pana Stefana
Arnholda z Brazílie.
Tímto srdečně zveme fanoušky sjezdového
lyžování z Trutnova, aby se přijeli do Pece
pod Sněžkou podívat.
Iva Kárníková
jednatelka společnosti SJ SKI, s. r. o.

TURISTICKÝ POCHOD PRVNÍ JARNÍ
KILOMETRY 2017
Klub českých turistů, odbor Trutnov, pořádá
v sobotu dne 1. 4. 2017 35. 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. Bližší informace a trasy jsou umístěny na webu: www.
kcttrutnov.cz.
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Během posledního lednového víkendu posbírali borci z KST šest pódiových umístění, z toho 3x zlato, 2x stříbro a 1x bronz,
na tratích jubilejního 10. ročníku Jilemnické 50. Hned 16 závodníků stále se rozrůstajícího týmu hájilo barvy stáje Kasper
Swix. Závodníci v oranžových kombinézách
se ve startovním poli rozhodně neztratili.
Na trati 25 km volně vybojovali ve svých
kategoriích zlato Petr Holub a Eva Stoklasová, stříbrnou medaili získali Petr Javůrek
a Přemysl Macl, bronz patřil Tomáši Tyrnerovi, čtvrté místo obsadil Vladimír Šír. Neztratili se ani ostatní závodníci, v top 10 se
dále umístili 5. Jan Hruška, 8. Pavel Vozka,
8. Tereza Opočenská a Honza Haas skončil
23. V neděli na trati 25 km klasickou technikou ve svých kategoriích zopakoval 5. místo Jan Hruška a 8. pozici obsadil Pavel Vozka, Hynek Fátor dojel 14. a Petr Krákora
16. V hlavním závodě na 50 km klasicky se
blýskl vynikajícím výkonem Tomáš Veber,
který vyhrál svoji kategorii a celkově skončil na 3. místě, na 6. místě pak dojel Petr
Javůrek, který se po nemoci dostává pomalu do loňské formy. V součtu obou dnů byl
bodově Kasper Swix Team nejúspěšnějším
týmem 10. ročníku Jilemnické 50.
Hned další víkend čekal na KST další díl
seriálu SkiTour 2017, a to Orlický maraton.
V sobotu bylo na programu 20 km volně
a v neděli 20 km/40 km klasicky. Oba víkendové dny se nesly ve znamení oteplení
a mlhy, což prověřilo nejen fyzickou připravenost závodníků, ale zapotili se i kluci,
kteří se starali o přípravu lyží. Již tradičně
se o lyže staral Jiří Stráněl ze Swixu, kterému zdatně sekundoval Pavel Vozka, jenž
se kromě přípravy lyží sám vydal v sobotu
i v neděli na trať. Zapracování formou přípravy lyží mu evidentně sedělo, a stal se

tak největším překvapením. Na startu se
během víkendu představilo hned 13 závodníků týmu včetně Evy Stoklasové a Terezy Opočenské, které pro letošní sezonu
posílily výhradně mužský tým. V celkovém
umístění jsme sázeli především na zkušené
mužské opory Petra Javůrka, Petra Holuba,
Honzu Hrušku a v ženách na Evu Stoklasovou. Naše očekávání se potvrdilo celkovým třetím místem Petra Javůrka (1. v kategorii) na sobotních 20 km volným stylem
a celkovým 8. místem (2. v kat.) na trati
40 km klasicky. Petr Holub obsadil v sobotu
celkové 8. místo (1. v kat.) a Eva Stoklasová
obsadila na 20 km volným stylem celkové
7. místo (3. v kat.).

Nyní se pilně připravujeme na Krkonošskou 70 a věříme, že se nám podaří obhajoba loňského vítězství. Otevřeli jsme také
přihlašování na letní sportovní kempy pro
děti, pro více info přejděte na webové
stránky www.kasperswixteam.cz.
Kasper Swix Team

14. ROČNÍK MEZITŘÍDNÍ HALOVÉ KOPANÉ SPŠ TRUTNOV
OBHÁJILO DRUŽSTVO 3. IT
Na Střední průmyslové škole v Trutnově se
každoročně koná mezitřídní halový turnaj
v kopané „O pohár ředitele školy“. Této
pro žáky prestižní soutěže se letos zúčastnilo 22 tříd školy a více než 150 studentů.
Letos to byl již 14. ročník a do finále dne
1. 2. 2017 se kvalifikovalo 8 nejlepších tříd.
Ze dvou skupin po čtyřech družstvech prošla do superfinále 3. IT, 2. C, 1. B a 1. ST.
V něm uspěl tým 3. IT, který po zásluze
zvítězil, a navázal tak na svůj úspěch z loňského roku. Překvapením byl i výkon „stříbrných“ z 2. C, kteří s vítězi prohráli jen
o jedinou branku. Na třetím místě skončila
třída 1. B, když porazila 1. ST při penaltovém rozstřelu. Ve vítězném týmu se představili: Matěj Kalhous, Jakub Handlíř, Miroslav Macek, Dominik Hrnčíř, Jakub Lhoták,
Petr Kábele a Martin Borůvka. Tento tým
získal trofej již podruhé v řadě a má naději jej získat příští rok potřetí. Nejlepším
střelcem finále byl vyhlášen Matěj Kalhous
(3. IT) a nejlepším brankářem Josef Těžký
z 2. C.

Před závěrečným ceremoniálem vyhlášení nejlepších týmů soutěže vystoupily
s krátkým programem mažoretky skupiny
NEMESIS. Tato děvčata v roce 2016 vybojovala titul mistryň světa v kategorii seniorských družstev. V jejich přítomnosti
a za asistence trenérky Mgr. Jany Šichové
byly nejlepším týmům i hráčům předány
věcné ceny. Putovní pohár předal vítězům ředitel školy Ing. Vladislav Sauer.
Text: L. Serbousek
Foto: L. Dušek

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 prac. dny), 731 143 002 (víkend)
e-mail: utulek@trutnov.cz,
informace: Odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz
Úplnou nabídku útulku najdete na webových stránkách města:
http://www.trutnov.cz/organizace-instituce/
utulek-pro-opustene-a-zatoulane-psy
Návštěvní doba:
pondělí 	 13:00 – 16:00
středa 	 13:00 – 16:00
sobota 	 11:00 – 13:00
Pro případné dárce finanční hotovosti máme
č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční banky
v Trutnově. Všichni psi jsou očipováni, oočkováni
kombinovanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veterinárním lékařem. Noví majitelé po zaplacení poplatku 500 Kč dostanou i očkovací průkaz a jsou po dobu tří let osvobozeni od placení
poplatku ze psa. V případě nalezení opuštěného
nebo zatoulaného psa na území města Trutnova
můžete kdykoliv zavolat Městskou policii Trutnov,
tel. 156 nebo 499 813 064, která se o psa postará.
Jiří Hejna
Odbor životního prostředí
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