ROČNÍK 25

říjen

26. 10. 2017

Kryblice se dočká
úprav v dopravě
V návaznosti na dopravní studii, kterou
město Trutnov nechalo vypracovat, dojde
k realizaci úprav provozu na komunikacích v městské části Kryblice. Změny, keré
již byly s veřejností projednány, budou
provedeny v týdnu od 30. 10. 2017 do
3. 11. 2017.
Dopravní fakulta Univerzity Pardubice
vypracovala pro město Trutnov studii, jež
obsahuje návrhy řešící dopravní situaci
v městské části Kryblice. „Jsme si dobře vědomi nedostatku parkovacích míst v této
části města. Bohužel v době jejího vzniku
se nepočítalo s tak velkým množstvím aut,
která tudy jezdí a parkují zde. Nicméně
i přesto se snažíme situaci řešit,“ vysvětluje
Mgr. Ivan Adamec, starosta města Trutnova. Nyní dojde k realizaci úprav provozu
na místních komunikacích v ulici Bratří
Čapků, V. Nezvala a M. Gorkého.

Výzva města Trutnova

Úpravy spočívají především v užití svislého a vodorovného dopravního značení
k vyznačení parkovacích stání. Dále dojde
k odstranění, doplnění a výměně stávajícího dopravního značení zakazujícího stání
nebo zastavení vozidel a k výměně dopravního značení upravujícího přednost jízdy
vozidel. Součástí změn je i instalace směrových kulatých sloupků, tzv. baliset.
Realizace se uskuteční na přelomu října
a listopadu. „Prosíme obyvatele této lokality, aby dbali přenosných dopravních
značení upravujících zastavení vozidel
v daném termínu, aby Technické služby
Trutnov mohly úpravy provést. Věříme, že
postupné změny dopravní situaci alespoň
trochu zlepší,“ dodává trutnovský starosta.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Foto: Renáta Tommová
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Uzávěrka listopadového čísla RL: 15. 11. 2017

Město Trutnov vyzývá občany a pořadatele akcí v Trutnově k DOPLNĚNÍ ČI
AKTUALIZACI již stávající obecně závazné
vyhlášky č. 3/2017, o nočním klidu, kterou
schválilo Zastupitelstvo města Trutnova
na svém zasedání dne 2. 5. 2017.
Nové návrhy, změny již ve vyhlášce zapsaných akcí nebo jejich vymazání, prosím, zasílejte nejpozději do 30. 11. 2017 na adresu:
Městský úřad Trutnov
Odbor Kancelář MěÚ
Mgr. Michaela Dědková
Slovanské nám. 165
541 01 Trutnov
Na obálku uveďte heslo:
„Návrh – Noční klid“
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.
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
Obecně platí, že doba nočního klidu je
od 22:00 do 06:00. V souvislosti se změnou
zákona o ochraně veřejného zdraví a s přijetím zákona o odpovědnosti za přestupky a řízení o nich přijalo město Trutnov
obecně závaznou vyhlášku, která udělila
výjimky z povinnosti dodržovat noční klid.
Byla učiněna výzva občanům, organizacím, spolkům, oddílům a podobně, aby
zaslali na Městský úřad Trutnov návrh
akcí, u kterých se domnívají, že by měly
být uvedeny v obecně závazné vyhlášce
o úpravě doby nočního klidu. U následujících akcí byla obecně závaznou vyhláškou
vymezena doba nočního klidu kratší, a to
od 00:00 do 06:00:
a) slavnosti Pálení čarodějnic v noci
z 30. dubna na 1. května;
b) slavnosti Trutnovský Majáles – jedna noc;
c) s lavnosti „Už ho nesou“ – jedna noc;
d) Trutnovské vinařské slavnosti – jedna noc;
e) t radiční akce Cirk-UFF – čtyři noci;
f) akce PIVOFEST – jedna noc;
pokračování >>
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g) akce Závody dračích lodí – jedna noc;
h) akce Dolce fest – jedna noc;
i) akce Open Air Festival Trutnov – čtyři
noci;
j) akce Garage párty – čtyři noci.
U akce Obscene Extreme Festival (pět nocí)
byla vymezena kratší doba nočního klidu
jiná pro jednotlivé dny. Dále byla v době
letních prázdnin vymezena doba nočního
klidu z pátku na sobotu a ze soboty na neděli od 23:00 do 06:00. O silvestrovské noci
pak nebyla vymezena žádná doba nočního klidu.
Upozorňujeme, že do obecně závazné vyhlášky mohou být zařazeny pouze kulturní, společenské a sportovní akce pořádané
ve venkovním prostoru, které jsou určeny
pro širokou veřejnost. Pořadatelé soukromých akcí jednotlivců, spolků, organizací
atd., na které nemá přístup široká veřejnost, však mohou využít omezení doby
nočního klidu, která je pro jednotlivé
akce v obecně závazné vyhlášce uvedena.
V ostatních dnech je nutné se řídit dobou
nočního klidu od 22:00 do 06:00.
Iva Trávničková
oddělení komunikace

listopad
Dvůr Králové nad Labem
16. 9. - 12. 11. 2017 – RUKOPIS KRÁLOVÉDVORSKÝ INSPIRUJÍCÍ
výstava v městském muzeu,
www.muzeumdk.cz
26. 11. 2017 – ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO
STROMU
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
11. 11. 2017 – MARTIN NA BÍLÉM KONI
POD BÍLOU VĚŽÍ
www.hkinfo.cz
Chrudim
25. 11. 2017 – KATEŘINSKÉ POSVÍCENÍ
www.chrudimsobe.cz
Jaroměř
listopad 2017 – JAZZOMĚŘ
www.jaromer-josefov.cz
Mělník
10. 11. 2017 – PRŮVOD SVATÉHO MARTINA
www.melnik.cz
Nový Bydžov
11. 11. 2017 – 10. MARTINSKÝ JARMARK +
SLAVNOSTI DŘEVA
www.novybydzov.cz
Polička
25. 11. 2017 – SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
www.tyluvdum.cz
Vysoké Mýto
20. - 24. 11. 2017 – CESTOVATELSKÝ FESTIVAL
OKOLO SVĚTA S PROMÍTÁNÍM
OUTDOOROVÝCH FILMŮ
Pořádá Regionální muzeum Vysoké Mýto,
www.muzeum-myto.cz
Více naleznete v kalendáriu na www.vennamesta.cz
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Během posledních několika měsíců byl
ve dvou městských částech Trutnova,
ve Vnitřním Městě a Horním Starém Městě,
nahlášen zvýšený výskyt potkana obecného (Rattus norvegicus). „Při prokazatelném
přemnožení může obec nařídit provedení
speciální ochranné deratizace, a to vydáním
obecně závazné vyhlášky. Její návrh budeme projednávat v pondělí 11. prosince 2017
na městském zastupitelstvu,“ říká Mgr. Ivan
Adamec, starosta města Trutnova.
Deratizace je dle zákona dělena na běžnou
a speciální ochrannou deratizaci. Běžnou
ochrannou deratizaci je povinna podle
potřeby provádět každá osoba, a to jako
součást čištění a běžných technologických
a pracovních postupů. „Speciální ochrannou deratizací se rozumí odborná činnost
cílená na likvidaci původců a přenašečů infekčních onemocnění a zvýšeného výskytu
škodlivých a epidemiologicky významných
hlodavců a dalších živočichů,“ vysvětluje
Vendula Kasperová, vedoucí Odboru životního prostředí Městského úřadu Trutnov.
Tuto deratizaci je povinna podle potřeby
ve své provozovně zajistit každá fyzická

osoba podnikající i každá právnická osoba.
U obytných místností, pobytových místností a nebytových prostor sloužících k podnikání deratizaci zajistí vlastník nemovitosti
nebo společenství vlastníků.
Při schválení vyhlášky bude termín celoplošné deratizace stanoven na jarní
měsíce. Oprávnění k provádění speciální
ochranné deratizace mají dle zákona pouze odborníci s osvědčením. Náklady nesou
majitelé nemovitostí. „Už nyní však mohou
naši občané podniknout kroky k prevenci
zvyšování počtu potkanů,“ vysvětluje trutnovský starosta a dodává, že „lidé by měli
zamezit přístup k potravě hlodavců, zejména vyspravit kanalizační přípojky, aby
potkani neměli přístup do potrubí a šachet. Zde pak nacházejí zbytky jídla splachované do WC. Dále by měli zabezpečit
popelnice a kontejnery.“ Jde o nejčastější
zdroje potravy pro hlodavce, kteří se pak
v těchto lokalitách soustřeďují, množí a vytvářejí si cíleně přístupy do kanalizační sítě.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Týden vzdělávání dospělých 2017 na úřadu práce

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU
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Chcete nové zaměstnání či třeba začít podnikat? Zajímají Vás specifické služby a nabídky trutnovských firem a organizací? Je
pro Vás lákavé rozšířit si obzory a zjistit
něco nového? Máme pro Vás již tradiční
akci „Týden vzdělávání dospělých 2017
v Královéhradeckém kraji“, který je určen
nejen uchazečům o zaměstnání, ale i široké veřejnosti a koná se 6. - 10. 11. 2017.
Vyberte si z desítek zajímavých přednášek,
workshopů, zájmových kurzů, ukázkových
hodin, dnů otevřených dveří či prezenta-

cí firem. Veškeré akce jsou pro Vás zdarma a budou probíhat v prostorách Úřadu
práce ČR, kontaktní pracoviště Trutnov,
nebo přímo v institucích a firmách, které
se do akce přihlásily.
Kompletní program si přečtěte během
října na úřadech práce v Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí, na vývěskách, ve veřejných prostorách nebo
na webu www.kr-kralovehradecky.cz. Těšíme se na Vás, budete srdečně vítáni!

Úřad práce ČR,
kontaktní
pracoviště Trutnov

Jazyková škola Quatro

pořádá přednášky k volbě povolání.
Určeno pro: rodiče dětí z posledních ročníků základní školy
Termíny: 20. 11., 13. 12. 2017, 8. 1. 2018
vždy od 15:30
Místo konání: školicí místnost č. 439 ve
3. patře, Úřad práce ČR, kontaktní pracoviště Trutnov, Horská 5
Dozvíte se:
- informace o síti škol a oborech,
- na co brát zřetel při volbě školy svého dítěte,
- jak postupovat při přijímacím řízení,
- praktické kontakty nápomocné při volbě
školy.
Podrobnější informace poskytnou:
Zuzana Peterová, tel. 950 168 451, zuzana.
peterova@uradprace.cz
Lenka Rychlovská, tel. 950 168 459, lenka.
rychlovska@uradprace.cz

se v letošním roce zapojí do akce „Týden
vzdělávání dospělých“. V rámci tohoto
celostátního projektu, který je zaštítěn
Úřadem práce ČR a Ministerstvem školství,
mládeže a tělovýchovy ČR, nabídne Quatro
zájemcům možnost otestovat a zjistit jejich
úroveň anglického a německého jazyka.
Účastníci zjistí nejen to, jak na tom s cizím
jazykem opravdu jsou, ale seznámí se také
se systémem označování úrovní podle evropské stupnice jazykových dovedností.
Dále pak dostanou tipy a rady, jak správně
uvádět svou znalost v životopise a jak se
dobře připravit na pracovní pohovor v cizím jazyce. Každý účastník navíc obdrží
písemné potvrzení o své jazykové úrovni.
Akce se uskuteční 8. 11. 2017 od 11:00
do 14:00 v prostorách jazykové školy Quatro na adrese Pražská 59, Trutnov.
Pokud Vás zajímá více podrobností, kontaktujte Bc. Lenku Muschovou
na muschova@quatro.cz, telefonním čísle
776 330 433, nebo navštivte webové stránky školy na www.quatro.cz.

Mateřské centrum KAROlínka
LISTOPAD
PONDĚLÍ
08:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 Svišti
14:00 – 15:00 Podpůrná skupina kojení
15:00 – 17:00 Maternité
ÚTERÝ
08:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka
09:30 – 10:15 Žížalky
10:30 – 11:15 Broučci
17:00 – 19:00 Keramické tvoření
STŘEDA
08:30 – 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
09:15 – 10:00 Svišti
10:15 – 11:00 Opičky
16:30 – 17:30 Výtvarný kroužek
13:00 – 17:00 Hudební stavebnice, Cvrček
muzikant
ČTVRTEK
08:30 – 14:00 Volná herna pro maminky
s dětmi
10:00 – 10:30 Zpívánky s Drážou a Blankou
15:30 – 16:30 BOBŘI
16:10 – 16:55 Hudební stavebnice, Cvrček
muzikant
PÁTEK
08:00 – 13:00 Volná herna pro maminky
s dětmi, kreativní dopoledne
10:00 – 10:30 Výtvarná dílnička
SOBOTA
Setkávání patchworkového klubu
Šití panenek z ovčí vlny

VÝROBA SENZOMOTORICKÝCH KOBEREČKŮ
– bosá chůze po nerovném terénu významně
přispívá ke zdravému vývoji chodidel
a celkově pohybového aparátu. Kdy: 24. 11.
2017 od 10:00 do 12:00. Cena: 120 Kč včetně
materiálu + pobytné. Můžete si donést vlastní
materiál na nalepení (mušličky, skořápky
vlašských
ořechů,
kamínky,
houbičky
na nádobí, kaštany). Prosíme zájemce
o nahlášení účasti v MC.
JAK SI NASTAVIT HRANICE VE  VZTAHU
– na semináři se dozvíte, jak si nastavit
a hlídat vlastní hranice a kde začíná a končí
naše zodpovědnost za vztah. Lektorka:
Mgr. Andrea Žilková, Ph.D., psychotera
peutka a speciální pedagožka. Kdy: 30. 11.
2017 od 17:00 do 20:00. Vstupné je 200 Kč,
prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.

Připravujeme:
PODPŮRNÁ SKUPINA KOJENÍ – setkání
vede diplomovaná porodní asistentka Olga
Fojtíková a dětská sestra a certifikovaná
laktační poradkyně Eva Havelková. Kdy: 6. 11.
2017 od 14:00 do 15:00. Vstupné je za pobytné,
prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – v rámci Týdne
vzdělávání dospělých můžete navštívit naše
centrum a připojit se k pátečnímu programu.
Kdy: 10. 11. 2017 od 09:00 do 13:00.
ZAOSTŘENO NA PÁNEVNÍ DNO – praktický
seminář pro ženy. Dozvíme se něco o anatomii
a funkci svalů pánevního dna. Kdy: 14. 11.
2017 od 17:00 do 19:00. Vstupné je 90 Kč,
prosíme o nahlášení účasti v MC. Lektorka:
fyzioterapeutka Mgr. Pavla Bradnová.

ODPOLEDNÍ KROUŽEK PRO DOSPĚLÉ
KERAMICKÉ TVOŘENÍ – pod vedením
lektorky Andrey Ohodí. Koná se vždy v liché
úterý, vstupné 180 Kč za lekci. Na lekce se
můžete hlásit v MC nebo formou SMS na tel.
736 677 236.
Výuka hry na klávesové nástroje od 9 do 99
let – lektor: Lukáš Chudoba. Více na www.
lukaschudoba.cz, sphinks@tiscali.cz, tel.:
602 702 360

ODPOLEDNÍ KROUŽKY PRO DĚTI
VÝTVARNÝ KROUŽEK – středa 16:30 – 17:30
BOBŘI – čtvrtek 15:30 – 16:30 – všeobecná
pohybová příprava pro děti od 3 do 7 let
CVRČEK MUZIKANT A HUDEBNÍ STAVEBNICE –
otvíráme nové skupiny pro Cvrčky muzikanty.
Lekce probíhají ve středu od 13:30 a 15:15
a ve čtvrtek od 16:10. Informace: Drahomíra
Tvrdíková, tel.: 603 150 473.
Program Hudební stavebnice je zaměřen
na hudební vzdělávání pro každého. Vhodné
pro děti od 6 let věku. Více informací na:
hudebnistavebnice.cz

Bližší informace o provozu na tel. 721 474 188,
736 677 236 nebo na www.mckarolinka.cz,
e-mail: info@mckarolinka.cz
Za mateřské centrum KAROlínka
Nicole Lisá

SPOLeČeNSKÁ RUBRIKA
Matriční události v září 2017
Narozené děti
V září 2017 se v trutnovské porodnici narodilo celkem 62 dětí, 35 chlapců a 27 děvčátek.
Trutnovskými občánky se stalo 22 dětí, z toho
13 chlapců a 9 děvčátek
Uzavřené sňatky
V září uzavřelo manželství 19 párů, z toho
1 sňatek byl uzavřen v Hajnici, 1 v Chotěvicích, 1 v Horní Olešnici, 1 sňatek byl uzavřen
před orgánem církve.
Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem
47 občanů, 29 mužů a 18 žen. Z tohoto počtu
zemřelo 22 trutnovských občanů, 14 mužů
a 8 žen. Jedno úmrtí bylo zapsáno do matriční knihy vedené pro obec Radvanice, 1 pro
obec Horní Olešnice a 2 pro obec Staré Buky.
Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti při významných životních jubileích osobně navštívily s kytičkou, gratulací a malým dárečkem
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26 občanů města Trutnova. Všem jubilantům
touto cestou ještě jednou srdečně blahopřejeme.
Karolína Kašparová
matrikářka

Týden s civilkami v Trutnově
Svaz postižených civilizačními chorobami
v ČR, z. s., již 13 let organizuje prezentační
akci „Týden s civilkami“, která představuje
veřejnosti činnost celorepublikové organizace pro osoby postižené civilizačními chorobami. ZO SPCCH Trutnov uspořádal v rámci
této akce ve čtvrtek dne 12. 10. 2017 vycházku s holemi Nordic Walking „Po památných
sochách v centru Trutnova“. V termínu 23.
– 27. 10. 2017 se uskutečnil rekondiční pobyt a kurz životosprávy nejen našich členů
na Sola Fide v Janských Lázních.
SPCCH v ČR, z. s., děkuje za podporu akcí
„Rozchoďme to s Lesy ČR“ a „Týden s civilkami“ generálnímu partnerovi Lesy ČR, s. p.
-js-

KRÁTCe

Klub zdraví Trutnov
zve všechny příznivce zdravého životního stylu na setkání u tématu: CVIČENÍ – příprava
na zimu. 6. 11. 2017 v 17:30, budova CASD, ul.
M. Majerové 86/10 (za nemocnicí), lektor Líba
Jobová. Ochutnávka – dýně, cuketa. Možnost
masáže šíje už v 16:30.
Najdete nás na http://trutnov.casd.cz
Témata na r. 2017
4. 12. – Vánoční inspirace

Tropik trhy Trutnov
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv, techniky a dalších potřeb. Možnost prodeje i jiných
zvířat a rostlin.
Místo: Národní dům, Trutnov
Datum: 4. 11. 2017 od 09:00 do 12:00
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky
Úniková hra Trutnov a www.stachelberg.cz
pořádají

HALLOWEEN V PODZEMÍ
4. 11. 2017 16:00 – 21:00
Vstupné 120 Kč
Dělostřelecká tvrz Stachelberg

Svaz tělesně postižených
Skončil čas prázdnin a dovolených a naše organizace připravila pro své členy 26. 9. 2017 podzimní setkání v restauraci Junior. Jak už je pro
tato setkání pravidlem, byla zajištěna přednáška. Pro tento čas velmi příznačná, a to na téma
„Poznej houby“.
Členové mykologického
kroužku Trutnov, pan předseda Petr Kuráň
a paní Hana Koseková, velice ochotně přijali
naše pozvání a připravili zajímavou, poutavou
a velice užitečnou prezentaci hub, zaměřenou
na rozpoznávání jedlých, nejedlých a hlavně
jedovatých hub. Svůj výklad doprovázeli ukázkami čerstvě nasbíraných různých druhů hub
a doplnili je obrázky z dostupných publikací.
Zajímavé povídání všechny zaujalo, čemuž odpovídala i bohatá diskuze. Několik přítomných
si přineslo své exempláře k určení druhu houby a členové mykologického kroužku se každému se zájmem věnovali a odpovídali na četné dotazy. Srdečně jim děkujeme.
Další setkání v Junioru se uskuteční 14. 11.
2017 od 14:00.
Výbor STP v ČR, z. s., MO Trutnov

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 08:00 do 12:00
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
4. 11. a 5. 11. – denTu, s.r.o., Horská 634, Trutnov,
tel.: 608 191 099
11. 11. a 12. 11. – MUDr. Rudolf Dušánek, Kladská 466, Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
17. 11. – MUDr. František Havelka, Veleslavínova
66, Trutnov, tel.: 499 818 509
18. 11. a 19. 11. – MUDr. Miroslav Voženílek, Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 814 867
25. 11. a 26. 11. – MUDr. Simona Vykouřilová,
Zubní ordinace čp. 35, Hajnice, tel.: 499 393 810
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
Zastupitelstvo města Trutnova na zasedání dne 18. 9. 2017 přijalo usnesení č. 2017120/4, kterým schválilo zveřejnit záměr města
na bezúplatný převod vlastnického podílu
města Trutnova ve výši 51 % na nemovitých věcech – domech č. p. 658 na pozemku
st. p. 1443, č. p. 659 na pozemku st. p. 1444
a č. p. 660 na pozemku st. p. 1445 – a záměr města na bezúplatný převod nemovitých věcí – pozemků st. p. 1443, st. p. 1444
a st. p. 1445 – vše v ulici Horská, v obci Trutnov, v části obce a k. ú. Horní Staré Město, na Bytové družstvo Horní Staré Město,
IČ 25940007.
Věci nemovité:
- bezúplatný převod vlastnického podílu
města Trutnova ve výši 51 % na nemovitých věcech:
domech č. p. 658 na pozemku st. p. 1443
o výměře 360 m2
č. p. 659 na pozemku st. p. 1444
o výměře 481 m2
č. p. 660 na pozemku st. p. 1445
o výměře 293 m2

- bezúplatný převod vlastnictví města Trutnova nemovitých věcí:
pozemků s t. p. 1443 o výměře 360 m2
st. p. 1444 o výměře 481 m2
st. p. 1445 o výměře 293 m2
vše v ulici Horská, v obci Trutnov, v části
obce a k. ú. Horní Staré Město.
K záměru je možno podat připomínky nebo
námitky písemným podáním, nejpozději však
do doby určené pro zveřejnění nabídky, tj.
do 2. 1. 2018 včetně.
O konečném schválení bezúplatného převodu 51 % spoluvlastnického podílu a výlučného vlastnictví k výše uvedeným nemovitým
věcem rozhoduje zastupitelstvo města. Město Trutnov si vyhrazuje právo od záměru odstoupit či změnit podmínky.
Bližší informace obdržíte v kanceláři č. 408
Městského úřadu Trutnov nebo na telefonu
499 803 281.

Dálnice D11
úsek 1109
Trutnov
státní hranice
ČR/PL
Město Trutnov ve spolupráci se zástupcem
investora Ředitelstvím silnic a dálnic ČR
a projekční firmou Valbek, spol. s r. o., Liberec připravuje jednání, na kterém bude pro
veřejnost prezentována trasa dálnice D11
v úseku 1109 Trutnov – státní hranice Česká
republika/Polsko.

Toto veřejné jednání se uskuteční v úterý
7. listopadu 2017 od 15:00 ve velkém
sále v budově Městského úřadu Trutnov,
Slovanské nám. 165, 541 01 Trutnov.
Zveme veřejnost k účasti na tomto jednání.

Ing. Radek Hojný

Ing. Hana Horynová

vedoucí Odboru majetku města

místostarostka

ZPRÁVY Z MĚSTA
Při Noci venku si můžete vyzkoušet,
jaké to je spát na ulici
Noc venku – to je jedinečná možnost, jak
strávit chladnou listopadovou noc venku,
a to bez běžného komfortu. Je to zároveň šance, jak upozornit na otázku bezdomovectví a podpořit místní lidi bez
domova. Noc venku byla poprvé v ČR pořádána v roce 2012 v Ostravě. Trutnov si
23. listopadu zopakuje akci, která se zde již
konala v roce 2013.
Jiří Roztočil jako jeden z pořadatelů akce uvádí: „Otázka lidí bez domova je aktuální a velmi palčivá. Je problémem ve všech větších
městech, Trutnov nevyjímaje. Bohužel v každé společnosti existují lidé, kteří z různých
důvodů nemají dovednosti nebo prostředky
k tomu, aby si bydlení zajistili nebo udrželi
sami. Bezdomovectví vnímáme jako extrémní sociální vyloučení, jehož je chudoba nejen
příčinou, ale i důsledkem. Faktory sociálního
vyloučení mají povahu jak individuální, tak
strukturální, přičemž je často nelze od sebe
navzájem jednoznačně rozlišit. Stávající poznatky poukazují na to, že propad do bezdomovectví téměř nikdy nemá jednu příčinu,
důvody pro vznik bezdomovectví jsou velmi
individuální, v čase proměnlivé a na začátku
mnohdy jen obtížně identifikovatelné. O to
hůře se nám poslouchá, že si osoby bez domova mohou za svou situaci sami, a kdyby
měli jen trochu vůle, mohou se z ulice snadno
dostat. Takhle jednoduché to ale není.“
Noc venku upozorňuje na zjevné bezdomovectví, které je nejvíce viditelné. Bezdomovectvím se však v širším smyslu nemyslí pouze
osoby, které spí venku, doslova bez střechy
nad hlavou, ale i osoby, které v důsledku nemožnosti zajistit si jiné bydlení žijí v ubytovacích zařízeních pro bezdomovce, dále osoby,
jejichž bydlení je nejisté, a také osoby, které
žijí v podmínkách, které neodpovídají mini-
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málním standardům bydlení v daném kulturním a sociálním prostředí.
Olga Trunečková, další z pořadatelů Noci
venku, k tomu dodává: „Vše proběhne jako
zážitková a sebezkušenostní akce, kdy si návštěvníci budou moci doslova na vlastní kůži
vyzkoušet, jaké to je nocovat na ulici. Doporučujeme vzít si teplé oblečení, spacáky
a karimatky. Jako vstupné budou přijímány
trvanlivé potraviny či oblečení v minimální
hodnotě 50 korun. Ještě před ulehnutím je
připraven bohatý program. V síni Bohuslava
Martinů se mimo jiné budou promítat krátké
dokumenty o bezdomovectví, proběhne divadelní představení Já Jája autorského divadla z Úpice, koncert skupiny Jakž - Takž. Dále
se o své životní příběhy podělí jedinci, kteří
mají osobní zkušenost s životem bez domova.
„Věříme, že touto akcí zprostředkujeme autentický zážitek těm, kterým není osud lidí
na ulici lhostejný. Víme, že samotným bezdomovcům bude tato akce užitečná pouze tím,
že vybrané trvanlivé potraviny, hygienické
balíčky, rukavice a čepice půjdou do organizací, které s nimi pracují, konkrétně do RIAPSu Trutnov, azylového domu Most k životu,
o. p. s., a Oblastní charity Trutnov. Doufáme
však, že upozorněním na to, že život na ulici není jednoduchý a návrat zpět ještě těžší,
alespoň trochu otupíme negativní vnímání
jedinců, kterým osud nadělil tento nelehký
životní úděl,“ uzavírají pořadatelé.
Hlavním pořadatelem akce je Kontaktní centrum RIAPS Trutnov, spolupořadateli azylový
dům Most k životu, o. p. s., a Oblastní charita
Trutnov.
Mgr. Ondřej Čalovka

Chorea Corcontica slaví
35 let
Pětatřicátníci hoši jako květ. A což teprve děvčata? Zvedáme kartu známé písničky Karla Hašlera, abychom navodili hudební notu. Stejné
výročí oslavuje v letošním roce smíšený pěvecký
sbor Chorea Corcontica. Abychom toto výročí
náležitě oslavili, zavzpomínali a ze všeho nejvíce
si zazpívali, připravuje sbor vystoupení s názvem
„Veselice k 35. výročí založení sboru“. TERMÍN:
neděle 5. 11. 2017 17:00, síň Bohuslava Martinů,
Trutnov. Místenky je možno vyzvednout v Turistickém informačním centru v budově Staré radnice na Krakonošově náměstí. Zbývající místenky
pak v den konání akce v síni Bohuslava Martinů
v Trutnově.
Na „veselici“ vyzpovídáme prvního dirigenta
sboru, kterým byl Václav Hátle, i současnou dirigentku Evu Slaninovou. Předvedeme kostýmy
používané za dobu existence sboru. Dáme nahlédnout do kroniky sboru. Nabídneme k prodeji fotografie či knihu, které zachycují život
sboru.
Zveme každého příznivce zpěvu. Speciální pozvání patří všem bývalým členům sboru, jakož
i všem hudebním skladatelům a aranžérům,
kteří svojí tvorbou přispěli k obohacení repertoáru našeho sboru. Rovněž speciální pozvání
adresujeme vedení města, členům zastupitelstva
i dalším, kteří jsou nápomocni činnosti sboru
jako jednomu z reprezentantů kulturních aktivit
města a regionu.
Za smíšený pěvecký sbor
Chorea Corcontica
Jan Vojáček, předseda spolku

Školské zařízení pro DVPP Královéhradeckého
kraje pracoviště Trutnov

POZVÁNKA DO UFFA
NA PŘEHLÍDKU
MATEŘSKÉ ŠKOLY,
TRUTNOV
Mateřská škola, Trutnov srdečně zve
veřejnost v sobotu 4. 11. 2017 v 16:30
do Společenského centra Trutnovska Uffo
na přehlídku všech svých 11 mateřských
škol.
Mateřská škola, Trutnov vznikla před
15 lety sloučením všech MŠ ve městě.
Chystaná přehlídka je v historii první společnou akcí této velké organizace, a proto
máte ojedinělou možnost spatřit všechny
MŠ pěkně pohromadě. V pestrém programu se Vám děti představí formou pódiových vystoupení v oblasti pohybové,
hudební, taneční, dramatické nebo sportovní. Dále uvidíte výstavu výtvarných prací a budete moci nahlédnout do kronik.
Vstupenky na přehlídku lze zakoupit v inforecepci Uffa. Děti do tří let mají vstup
zdarma.
Už teď se na Vás těší děti a učitelky z MŠ
Voletiny, Benešova, Gorkého, Kryblická,
Novodvorská,
Komenského,
Žižkova,
Tkalcovská, V Domcích, Úpská a Horská.

Vystoupení
k Mezinárodnímu
dni seniorů

Základní škola speciální a praktická škola
Diakonie ČCE Vrchlabí, odloučené pracoviště Trutnov, uspořádala k Mezinárodnímu
dni seniorů, který se slavil 1. října, vystoupení v Domově pro seniory Trutnov. Žáci
si kromě vystoupení v podobě básniček
a písniček připravili také vyrobená přáníčka. Přejeme všem oslavencům ze srdce vše
nejlepší k jejich svátku a jsme moc rádi, že
již třetím rokem můžeme s domovem pro
seniory spolupracovat, neboť tyto společně strávené chvíle jsou pro nás pro všechny
velmi příjemné.
Mgr. Lenka Šimůnková
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LISTOPAD
Jak se vyznat ve smlouvách
3. listopad 2017, 10:00 - 13:00, ŠZ pro DVPP
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 700 Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 27. října - stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096.
Zdraví z pohledu práva
4. listopad 2017, 09:00 - 12:00, ŠZ pro DVPP
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 300 Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 27. října - stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096.
Řemeslná dílna. Modrotisk a hliněná batika
7. listopad 2017, 09:30 - 13:30, ŠZ pro DVPP
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 650 Kč včetně materiálu. S sebou
přezůvky a pracovní plášť.
Přihlášky do 31. října - stierandova@cvkhk.
cz, mob. 720 516 096.
Aktivizační metody ve výuce i ve volnočasových aktivitách
10. listopad 2017, 08:00 - 13:30, ŠZ pro
DVPP KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč. S sebou přezůvky.

Přihlášky do 3. listopadu - stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096
Školení vedoucích zaměstnanců v oblasti
BOZP
15. listopad 2017, 08:30 - 12:45, ŠZ pro
DVPP KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 7. listopadu - stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096
Školení vedoucích zaměstnanců o požární
ochraně
15. listopad 2017, 13:30 - 16:30, ŠZ pro
DVPP KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 500 Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 7. listopadu - stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096
Prevence šikany a její řešení u dětí a dospívajících s Aspergerovým syndromem
23. listopad 2017, 09:30 - 16:30, ŠZ pro
DVPP KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 1.600 Kč.
Přihlášky do 15. listopadu - stierandova@
cvkhk.cz, mob. 720 516 096.
Ing. Stanislava Stierandová

První historicky doložený boční oltář ve farním
kostele v Trutnově
Dne 2. října 2017 uplynulo 620 let od založení oltáře sv. Vavřince, prvního historicky
doloženého bočního oltáře ve farním kostele v Trutnově. Pozornost tomuto výročí
bude věnována v článku, který ještě letos
otiskne vlastivědný sborník Rodným krajem. Přečíst si jej budete moci možná již
o letošních Vánocích, nejpozději však v novém roce v lednu 2018.
Sv. Vavřinec, římský jáhen, patron mnoha
profesí, se těšil u našich předků velké úctě.
Den jeho svátku (10. srpen) je opředen
mnoha lidovými pranostikami. Vavřinec –
první podzimec. Když na Vavřince prší, nalíhne se hodně myší. Na sv. Vavřince jdou
oříšky do věnce. (Moravský lid. Františka
Bartoše Sebrané rozpravy z oboru moravské lidovědy. V Telči. Nákladem českého
knihkupectví Emila Šolce. 1892. s. 82.).
Patrocinium tohoto světce nesou dodnes četné kostely (Náchod, Stará
Paka, Štítary) i kaple (kaple na Sněžce).
Původně mu byla také zasvěcena např.
kaple hradu v Lipnici nad Sázavou nebo
konventní kostel augustiniánského kláštera sv. Vavřince v Mělníku – Pšovce,
o němž se v souvislosti s Trutnovem dozvíte více příště. Postranní oltář zmiňovaný první konfirmační knihou k roku 1360
bychom nalezli v kostele sv. Jana Křtitele
v Náchodě – Starém Městě (A. Hejna,
Písemné prameny k dějinám severovýchodních Čech, Muzeum Podkrkonoší
Trutnov 1986, s. 42.).
Světcovo vyobrazení nechybělo ani
na středověkých nástěnných malbách. Jak
byl zpodobňován v době vzniku oltáře
zasvěceného mu v Trutnově, ukazují dvě
nástěnné malby z konce 14. stol. v kostele
sv. Jakuba Většího v Libiši. S laskavým souhlasem Petera Kováče, duchovního správ-

ce tohoto kostela, mohu nyní představit
malbu nacházející se v presbytáři kostela.
Světec je zde zpodobněn v oděvu jáhna
a v rukách drží palmový list a rošt. Druhá
nástěnná malba připomínající jeho mučednickou smrt doprovodí výše zmíněný podrobnější článek ve vlastivědném sborníku
Rodným krajem.
Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Foto: PhDr. Aleš Mudra, Ph.D.

Webrovkafest na Klučance 2017
– potřetí na novém místě
Dovolujeme si Vás pozvat na 16. ročník charitativního festivalu na podporu dětí z dětských domovů Webrovkafest na Klučance,
který od roku 2002 z výtěžku z akce spolufinancuje zážitkové pobyty pro děti z různých dětských domovů. Dříve se po třináct
let konal na chatě Webrovka v Trutnově,
od roku 2015 v Humanitárním středisku
Klučanka v obci Dědov (Teplice n. M).
Šestnáctý ročník se vrací ke svému tradičnímu formátu v podobě jednodenní hudebně-divadelní přehlídky s charitativním
podtextem. Uskuteční se v sobotu 18. listopadu od 14:30. Akci zahájí svým představením dámský divadelní spolek KaRaJaPeJi
a Ba. Dalším divadelním spolkem, který
zde vystoupí, a to hned se dvěma kratšími kusy, jsou vrchlabské KRYCHLIČKY.
Tentokrát pojmeme divadelní scénu zcela
netradičně a bude jistě pro mnohé velkým
překvapením. Hudební přehlídku odstartuje v 16:00 punková kapela z Police nad
Metují BEZ ŠANCE, následovat bude tradiční alternativně rocková POSLEDNÍ LEŽ
ze Dvora Králové a trutnovští PEPA LÁBUS
a SPOL, hrající folk/rock s prvky world music. Poté zaduje kerkonošský minibigband
Cémur šámur z Vrchlabí, letošní hlavní
hvězda, brněnská crossover-metalová
ISANIA, slavící letos své 30. výročí, k němuž si nadělila novou desku nazvanou
„Na počátku byl SPAM“, dále broumovská rave-punková kapela KLUCI a trutnovská grind-crust/Circumcised Hysterical
Undergrindová partička SILENTPIE & THE
PLEZÍRS. Závěr na hlavní scéně bude patřit společnému jam sessionu přítomných
muzikantů. Na sklepní scéně se postupně
vystřídají MARTA a RASPUTIN z Trutnova,
hrající akustickou world music, náchodská hardcore-undergroundová kapela
ASFALTO a mistr bluesové kytary Václav
„BAHŇOUS“ Blabolil od Chrudimi se svým

V pondělí 27. listopadu 2017

se koná od 14:00 do 17:30 hodin

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
ve všech prostorách

GYMNÁZIA TRUTNOV
Jiráskovo náměstí 325

Uchazeči i jejich zákonní zástupci mají příležitost
prohlédnout si prostory gymnázia,
získat informační materiály o škole
a pohovořit si s učiteli i vedením školy
o možnostech studia na trutnovském gymnáziu.
Srdečně Vás zveme!
www.gymnaziumtu.cz
gtu@gymnaziumtu.cz
Telefon: 499 840 093
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hostem. Od půlnoci do rána pak rozduní podzemí Drum and Bass trutnovských
COLORSOUND. Celým festivalem bude
opět provázet herec, moderátor a muzikant v jedné osobě TOMÁŠ GROHREGIN.
Letošní ročník bude symbolicky věnován
dětem celého světa a památce vynikajícího
kytaristy Radima Hladíka.
Opět budeme, s ohledem na životní prostředí, nalévat nápoje do bioplastových kelímků. S ČD jsme znovu vyjednali dočasné
zprovoznění vlakové zastávky Dědov, kde
by kromě zrychlených vlaků měly všechny
ostatní vlaky z obou směrů zastavovat.
Po skončení akce bude tradičně přistaven autobus, který návštěvníky rozveze
do Broumova, Náchoda a Trutnova.
Všichni účinkující vystupují buď pouze
za cestovní náklady, nebo za výrazně snížený honorář z důvodu charitativního poslání akce. Webrovkafest za dobu svého
trvání vynesl pro děti bez rodičů pouze ze
vstupného více jak 400.000 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.
Děkujeme touto cestou všem partnerským
městům, 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 a ze sociálně
slabých rodin!
Podrobný program a všechny důležité informace najdete na www.webrovkafest.
com
Vojtěch Lábus
Institut zážitkové pedagogiky - Webrovkafest
na Klučance

Oblastní charita
Trutnov zakoupila
díky darům nový
devítimístný vůz
S radostí všem oznamujeme, že z prostředků, které jsme získali díky finančním
darům, jsme zakoupili pro potřeby dopravy dětí do školy zánovní 9místné vozidlo
Volkswagen Transporter s hydraulickou
plošinou určenou k nakládání invalidního vozíku do auta. Vozidlo od září tohoto roku zajišťuje dopravu našich klientů
do speciálních školských zařízení. Chceme
touto cestou velmi poděkovat všem níže
uvedeným sponzorům a dárcům, kteří finančně podpořili Tříkrálovou sbírku
a Benefiční koncert pořádaný první adventní neděli loňského roku. Na nákup
vozidla se touto cestou podařilo nashromáždit celkem 417.362 Kč.
Akci významně finančně podpořili následující firmy a jednotlivci: manželé Hojní,
MUDr. Jana Kunčarová, KASPER KOVO
s. r. o., Autostyl a. s., PhDr. Robin Böhnisch,
Kristensson spol. s r. o., TK OBALY s. r. o.,
Pojišťovna Kooperativa, Up GROUP, firma Milan Šlégr, Linia s. r. o., GAMATEC
s. r. o., ZPA Smart Energy a. s., Posel - inzertní noviny s. r. o., PRATR, a. s., Roman
Béla, KMM reklama, REFINAL, s. r. o., Josef
Poděbradský – truhlářství.
Za Oblastní charitu Trutnov
Alena Šimková

Nové výstavní prostory

V nově vzniklé galerii Solum v Centru podlah na Malém náměstí právě probíhá výstava Trutnov očima Milana Lhotáka. První
část výstavy zachycuje všem dobře známá
místa a zákoutí Trutnova na černobílých
širokoúhlých fotografiích většího formátu.
V druhé části si Milan Lhoták hraje s technikou a nechává nám velký prostor k fantazii. Nechává nás v nejistotě, je-li fotografie
pravá, či jedná-li se o fotomontáž. Je krásné
se na chvilku pozastavit nad fotkou a přemýšlet, jakpak se ta kráva vlastně dostala
na most. Krásné vytržení z reality. Výstava
potrvá do začátku prosince. Galerie Solum
bude veřejnosti představovat práci trutnovských umělců. Doražte a objevujte!
Lucie Buková

Dny otevřených dveří na
České lesnické akademii Trutnov
Zájemci o studium na ČLA se mohou dozvědět podrobné informace na dnech otevřených dveří, které se konají:
v sobotu 11. 11. 2017 od 10:00 do 14:00
v pátek 1. 12. 2017 od 13:00 do 15:00
v pátek 19. 1. 2018 od 13:00 do 15:00
Po předchozí telefonické dohodě na čísle
499 811 413 lze navštívit školu i mimo uvedené termíny.
Nabízíme naše obory:
v Trutnově – lesnictví (i dálkové studium)
ekologie a životní prostředí
ve Svobodě nad Úpou – mechanizace
a služby lesní mechanizátor se stipendiem
Nově je v oboru lesní mechanizátor možnost získání měsíčního a prospěchového
stipendia!
Přijímáme chlapce a dívky, kteří mají ukončené základní vzdělání. Většina našich
absolventů nastupuje do zaměstnání, velká část pak studuje na vysokých školách.
Zájemci si dále mohou doplnit vzdělání
i v oboru lesní mechanizátor se specializací na těžebně dopravní stroje. Škola nabízí
i 5leté dálkové studium maturitního oboru
lesnictví.
Praktickou výuku zajišťuje akademie
na svém školním polesí, které má zázemí
v Horním Starém Městě, a to včetně budovy Centra odborného vzdělávání v lesnictví
s moderní výukovou učebnou simulátorů
harvestorů. Absolventi během studia získávají oprávnění pro práci s motorovou pilou,
křovinořezem, zbrojní průkaz, řidičský prů-

kaz na osobní automobil, navíc podle oborů
a zájmu i na nákladní automobil a traktor.
Škola se stará o odbornou i sportovní zájmovou činnost v různých kroužcích, kde
studenti celostátně dosahují zajímavých
výsledků, například ve střeleckém, trubačském či vábičském. Velký zájem je i o hokejový kroužek a včelařský kroužek, který má
k dispozici vlastní včelařský areál. Zájemci
o kynologii mají pro své psy vlastní kotce,
sokolnický kroužek disponuje voliérami.
Lesáci se umí bavit, a tak jsou Hubertské zábavy a maturitní plesy školy v Trutnově proslulé výbornou organizací, bohatou tombolou a skvělou výzdobou.
Lesnická škola byla vždy známa svými mezinárodními kontakty a akcemi. Studenti
ČLA již potřetí za sebou zvítězili v národním kole soutěže YPEF (Young people in
european forests – Mladí lidé v evropských
lesích), a tím postoupili do Mezinárodního
kola YPEF, kde pravidelně obsazují přední
pozice. V poslední době byl zahájen evropský projekt Erasmus+ s názvem Thermal
Waters and Spas, a to ve spolupráci se spřátelenými školami ve Francii a na Slovensku.
Odborné exkurze, učební praxe a sportovní
kurzy se v uplynulém školním roce uskutečnily ve Švédsku a Rumunsku.
Česká lesnická akademie je školou, která si
zachovává své tradice, a je místem, kde se
naprosté většině studentů líbí a dobře žije.
I v dalších letech bude potřeba pečovat
o naše lesy a chránit přírodu! Proto se k nám
přijďte podívat, budete srdečně vítáni!
Česká lesnická akademie Trutnov
www.clatrutnov.cz

DEN JAZYKŮ NA KOMENDĚ
V rámci celoevropské akce Den jazyků se dne
29. září 2017 na ZŠ Komenského uskutečnil
projekt Veletrh jazyků. Projektu se zúčastnili
žáci druhého stupně, kteří si týden dopředu
vylosovali „svůj nový jazyk“, přičemž měli
v nabídce široké spektrum jazyků od angličtiny, španělštiny či francouzštiny až po vlámštinu, finštinu či svahilštinu. V nabídce nechybělo
ani esperanto nebo třeba kerkonošské nářečí.
V daný den pak žáci pracovali ve skupinách
pod vedením jednotlivých vyučujících.
Jejich úkolem bylo vhodnou formou předsta-

vit „svůj“ jazyk a zemi ostatním. Žáci mohli
využívat internet, knihovnu, osobní zkušenosti, zkušenosti učitelů a vlastní materiály donesené z domova. Na závěr dopoledního bloku
proběhla společná prezentace. Jednotlivé skupiny jazyků vytvořily ve třídách i na chodbách
stánky s různými zajímavostmi, mapami, fotkami, slovníky. Nechyběly ani scénky v daném
jazyce, průvodcovské služby, fotoateliér či velmi populární stánky s občerstvením.
Během prezentací měli žáci za úkol vyplňovat
znalostní kvíz vytvořený z otázek jednotlivých
zemí a po skončení Dne jazyků vyplnili někteří ještě evaluační dotazník týkající se průběhu
dne, příprav, spolupráce a jiných forem práce
apod. Z výsledků dotazníku mimo jiné vyplynulo, že se naprosté většině dětí taková výuka
líbila.
Cílem projektu Veletrh jazyků není naučit se
novým jazykům. Snažíme se spíše o to, aby se
žáci zbavili strachu z jazyků a aby se seznámili
s jazykově a kulturně odlišným prostředím.
Kateřina Klimešová
ZŠ, Trutnov, Komenského 399
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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 těžce zrakově postiženým občanům
Trutnova bezplatný doprovod (na úřad, k lékaři atd.), tato služba je hrazená z příspěvku
města Trutnova. Kromě těchto služeb provozujeme i půjčovnu kompenzačních pomůcek.
A co se u nás děje konkrétně? Dne 13. 9. jsme
měli v plánu zdolat Sněžku, a to společně
s našimi kolegy z náchodské odbočky. Sešlo
se nás hodně, ale bohužel počasí nám opravdu nepřálo. Nakonec jsme se vrátili promoklí a zmrzlí i jen z malého výšlapu do Obřího
dolu. Za zmínku stojí, že z Náchoda dorazil
i nejstarší člen tamní odbočky, kterému je
104 let. Dne 20. 9. proběhl na naší odbočce
seminář Braňte se! – osvěta v oblasti nekalých
praktik prodejců, proti manipulaci ze strany
rodinných příslušníků, jak se ubránit „šmejdům“. Na konci září jsme ještě stihli navštívit Dům pod jasanem, kde jsme si prohlédli
Tkalcovské muzeum, ale také jsme si vlastnoručně vyrobili voňavá mýdla. Dne 2. 10. jsme
uskutečnili tradiční návštěvu pražské ZOO.
A 11. 10. jsme se zúčastnili celorepublikové finanční sbírky Bílá pastelka. Tímto bych
chtěla poděkovat všem dobrovolníkům, kteří
se sbírky zúčastnili, a hlavně všem těm, kteří
nám koupí pastelky přispěli na dobrou věc,
na dofinancování programů a projektů podporujících zrakově postižené osoby.
Chcete-li se k nám příště přidat nebo potřebujete radu, pomoc, setkáváme se každé pondělní dopoledne v budově úřadu práce, 3. mezipatro, č. dveří 707. Další informace na www.
sons.cz/trutnov nebo na tel.: 778 702 410.
„NEŽIJTE V TEMNOTĚ SAMI A PŘIJĎTE MEZI NÁS!“

Adriana Teplá
SONS Trutnov

1. prosince 2017
15:00–18:00

dny
otevřených
dveří!
6. ledna 2018
8:00–12:00

Budete mít možnost prohlédnout si
všechny prostory školy a získat odpovědi
od učitelů i studentů na všechny otázky,
které Vás zajímají.

Procházkova 303, 541 01 Trutnov | www.szstrutnov.cz

„Oči dokořán 2017“ s oceněním pro ZUŠ Trutnov
Prostory bývalého augustiniánského kláštera ve Šternberku u Olomouce znovu
po třech letech ožily nevšední výtvarnou
podívanou, vysoce oceněné byly i práce
žáků výtvarného oboru ZUŠ Trutnov.
Za významné podpory MŠMT, města Olomouce a Olomouckého kraje byla v pátek
6. 10. (již ve svém 13. ročníku) zahájena
tradiční výstava ústředního kola přehlídky
výtvarného oboru základních uměleckých
škol České republiky „Oči dokořán 2017“,
tentokrát s podtématem Skrývání – odkrývání. Velký sál Kulturního domu ve Šternberku se o prvním říjnovém víkendu stal
nejenom slavnostní scénou pro vyhlášení
samotných výsledků, ale pod přiléhavou
parafrází „Učitelé sobě“ i velkou posluchárnou a seminární učebnou pro nezištné
metodické sdílení úspěšných výtvarných
projektů, výtvarných řad i jednotlivých

prací žáků pod zkušeným a citlivým vedením výtvarných pedagogů z celé republiky.
Součástí šternberského „svátku“ učitelů
„výtvarky“ na ZUŠ, kterých se tu sešlo
na několik set, byly i workshopy „Multimédií“. Oprávněný zájem sklidilo lektorské
vystoupení zástupců pražské Aeroškoly,
představení jejích bohatých aktivit jak pro
veřejnost laickou, tak i náročnější zájemce,
již částečně profilované v oblasti filmu,
animace, scenáristiky, komiksu, dokumentárního filmu, experimentu a fotografie.
Jako pomyslný programový zlatý hřeb se
však sálem nesla zásadní přednáška ak.

soch. Věry Roeselové, členky odborné poroty všech dosavadních třinácti ročníků
ústředního kola přehlídky „Oči dokořán“.
Opírajíc se o dlouholeté zkušenosti jednak
své a jednak zkušenosti trutnovské Zdislavy Holomíčkové připomenula nejvýznamnější zásady onoho citlivého výtvarného
pedagogického vedení v návaznosti
na ústřední krédo právě Z. Holomíčkové:
„Úkolem učitele je, aby dovedl svého žáka
na jeho cestě co nejdál.“
A jak daleko v duchu didaktické myšlenky široko-daleko uznávané paní učitelky od nás z Trutnova letos došli naši žáci
s přihlášenými pracemi? Slušně daleko…
V kategorii jednotlivých plošných a prostorových prací z houště stovek jiných
přihlášených přímo zazářili! S volnými
zvětšeninami, architektonickými variacemi
na téma sršních hnízd potvrdili roli favoritů, když i v ústředním kole (stejně jako
v kole krajském) znovu získali tzv. zlatá
a stříbrná pásma:
„Žlutý objekt“ (kolektivní žákovská práce
– autorem nápadu Jakub Martinec, práci
vedla Mgr. Dita Prouzová, zlaté pásmo),
„Sloupoví“ (kolektivní žákovská práce –
autorem nápadu Ondřej Rypan, práci vedla Mgr. Dita Prouzová, zlaté pásmo), „Sršní
hnízdo“ (kolektivní žákovská práce, práci
vedla Mgr. Dita Prouzová, stříbrné pásmo),
„Světelný objekt“ (kolektivní žákovská
práce, práci vedla Mgr. Dita Prouzová, stříbrné pásmo), „Sršní půdní příbytek“ (kolektivní žákovská práce – autorem nápadu
Vít Rudolf, práci vedl Mgr. Jaroslav Dvorský, stříbrné pásmo).
Ostatně o úspěchu žáků VO ZUŠ Trutnov se
jako diváci máte možnost přesvědčit sami.
Výstavu všech mnoha set prací, které se
probojovaly do kola ústředního z kol krajských a které se na rok zabydlely ve většině
místností rozsáhlého bývalého klášterního
areálu, můžete ve Šternberku zhlédnout
až do 20. září 2018.
Mgr. Jaroslav Dvorský

Trutnovský adventní festival 2017
Letošní adventní festival tentokrát začne
v sobotu 2. 12., všechny 4 koncerty proběhnou v kostele Narození Panny Marie
v Trutnově a vyvrcholí tradičním svatoštěpánským koncertem v úterý 26. 12. Můžete se těšit na pestrost programu i účinkujících souborů. Velmi děkujeme městu
Trutnovu za finanční podporu.
Sobota 2. 12. 16:00 – Polyfonní sdružení
z Nového Města nad Metují provede pod
vedením Lukáše Janka a varhaníka Jiřího Tymela Mši B dur W. A. Mozarta, Mši
L. Vierna a Miserere J. D. Zelenky.
Sobota 9. 12. 16:00 – Sbor místního gymnázia Colours of GTU nás nechá nahlédnout do svého barevného repertoáru.
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Sobota 16. 12. 16:00 – Pravidelní hosté
festivalu soubor Krkonošské Collegium
Musicum spolu s místním komorním smyčcovým orchestrem Musica Antiqua provedou slavnostní Vivaldiho Gloria.
Úterý 26. 12. 16:00 – Svatoštěpánský koncert s Anežkou Mišoňovou a Martinem
Matyskou a gotickou kapelou SPLENDOR
Prodej vstupenek na místě od 15:30.
Vstupné: děti do 10 let zdarma, dospělí
120 Kč, studenti a senioři 60 Kč
Srdečně Vás zveme!
Za realizační tým
Martin Matyska

Vážení rodiče a příznivci školy,

Obchodní akademie
Trutnov Vás srdečně zve

na
Dny otevřených dveří,
které se budou konat v pátek
24. listopadu 2017 od 14:00 do 17:00
a v pondělí 22. ledna 2018 od 14:00
do 17:00.
Těšíme se na Vás!
OA Trutnov, Malé náměstí 158/1,
tel.: 499 599 300
oatu@oatrutnov.cz, www.oatrutnov.cz,
www.facebook.com/OATrutnov/

STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA
A STŘEDNÍ ODBORNÉ
UČILIŠTĚ
VOLANOVSKÁ 243, 541 01 TRUTNOV
UČEBNÍ OBORY
Zedník /finanční podpora!/
Tesař /finanční podpora!/
Truhlář
Instalatér /finanční podpora!/
Pekař /-ka/
Cukrář /-ka/
Kuchař /-ka/
Číšník – Servírka
Kuchař – Číšník
MATURITNÍ OBOR
Logistické a finanční služby
Dny otevřených dveří
Prohlídky dílen, učeben, osobní konzultace
s vyučujícími, ukázky práce žáků.
6. 12. 2017, 10. 1. 2018, 31. 1. 2018
vždy 14:00 až 17:00
tel.: 724 896 165, 724 896 170
sekretariat@sou-trutnov.cz
www.sou-trutnov.cz

Dance festival
Trutnov 2017
V srpnovém týdnu 21. - 27. 8. se v Trutnově
konal již 7. ročník DANCE FESTIVALU TRUTNOV 2017, který byl v Uffu zakončen závěrečným představením s názvem Labyrint
života.

Výstava betlémů
Ani v dnešní technické době si někteří lidé
nedovedou Vánoce představit bez stavění
betlému. Díky staleté tradici jsou betlémy
vnímány jako symbol Vánoc u nás a najdou
si cestu do mnoha domácností. Proto ti, kteří se věnují jakémukoli tvoření, mají potřebu betlém nějak ztvárnit a ve volném čase
vytvořit dílo krásné pro oslavu vánočních
svátků.
Na Staré radnici v Trutnově (Krakonošovo
náměstí) chystáme opět výstavu betlémů,
která bude probíhat od 24. 11. do 10. 12.
2017. Letos bychom rádi výstavu obohatili
o výtvory dětských kolektivů z trutnovského regionu. Staňte se spolutvůrci výstavy a vytvořte s dětmi betlém. Třeba díky

této výzvě vznikne naprosto úžasné dílo,
na kterém se bude podílet celá škola. Co
nejdříve nás prosím informujte o svém záměru spolu s informací o použitém materiálu s předpokládanými rozměry. Hotový
výrobek se jmény spolutvůrců musí být připravený k odvozu do 20. 11. 2017.
Vzhledem k tomu, že se snažíme každým
rokem výstavu maximálně obměnit, vítáme jakoukoliv možnost zapůjčení betlémových exponátů na výstavu.
V případě, že jste ochotni Váš betlém představit široké veřejnosti, prosíme, přihlaste
se do 10. 11. 2017.
Kontakt: Šárka Rotterová, tel.: 776 341 208
e-mail: sarka@svctrutnov.cz

Jako každoročně se účastníci věnovali celý
týden pod vedením zkušených lektorů
z Čech i zahraničí především tanci, ale také
divadelním prvkům, hudbě a letos nově
i závěsné akrobacii pod vedením Stéphanie
N‘Duhirahe ze Švýcarska. Nechyběly ani večerní workshopy pro veřejnost, které byly
plně obsazeny.
Poděkování patří sponzorům festivalu, bez
kterých by nebylo možné takový projekt
uskutečnit: městu Trutnov, Královéhradeckému kraji a Ministerstvu kultury ČR a také
organizátorkám ze ZUŠ Trutnov Mgr. Blance Matyskové, Bc. Kateřině Talavaškové,
DiS., Janě Michaličkové a pozvaným lektorům.
-rl-

POHLeDY DO MINULOSTI
Trutnov v 19. století
Psal se rok 1848, 8. květen, neděle, tři
hodiny odpoledne. Na trutnovské střelnici bylo živo. Hloučky ostrostřelců, které
se tu shromáždily k slavnostnímu tradičnímu střílení o ceny, byly tak zabrány
do debat o událostech revolučních dnů,
že takřka ani nepostřehly, že důstojníci a členové trutnovské národní gardy
po předcházejících značných vzájemných
rozporech dospěly k dohodě. Došlo k ní
poté, když byl trutnovským střelcům předán a vysvětlen program národní gardy.
Ten podle úředních příkazů z národní
gardy vylučoval všechny, kteří „náleželi
do třídy řemeslnických tovaryšů a čeledínů, a ty, kteří pobírali denní nebo týdenní mzdu“.
V květnových dnech roku 1848, kdy nejméně dvakrát týdně a v neděli odpoledne
zavířil v trutnovských ulicích buben, když
se ubírali na cvičiště příslušníci národní
gardy ozdobeni červeno-bílými kokarda-
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mi, nebylo ještě mnohým gardistům jasno,
k čemu věci spějí, nevěděli, že jsou vlastně
jen nástrojem buržoazní moci, která tak
chtěla zastrašit městskou chudinu.
Situace ve městě se totiž počátkem června
ještě více zhoršila. Ceny denních potřeb
stále rostly, kovové peníze úplně zmizely
z oběhu a nastal takový nedostatek drobných mincí, že i majitelé továren si dávali
tenkrát tisknout vlastní pestré motýlkově
zbarvené peníze, kterým se říkalo „můrky“. Tyto peníze plnily tenkrát funkci
státní měny. Vydávali je nejen obchodníci, ale i drobní podnikatelé, města, obce,
peněžní ústavy, ale i kavárny, hostince
a dokonce i divadla. Tato nouzová peněžní platidla se užívala poměrně dlouho. Až
výnosem z 23. dubna 1849 byla nařízena
povinná výměna těchto soukromých poukázek za zákonná platidla, a sice do konce května 1849. Nouzových poukázek se
ale i potom ojediněle užívalo ještě v roce
1850.
Několik těchto nouzových peněžních poukázek se dochovalo i v Muzeu Podkrko-

noší v Trutnově, právě z let 1848 a 1849.
Byly vydány v Trutnově 8. listopadu 1848
obchodníkem Johanem Faltisem, který
v této době vlastnil už velkou mechanickou přádelnu lnu v Mladých Bukách.
Antonín Just

CVIČENÍ TCHAI-TI
ČCHUAN v Trutnově
a v Horním Starém
Městě
Zájemce o toto harmonizující, relaxační a regenerační cvičení zveme
na pravidelná cvičení každé pondělí
od 19:00 do 20:30 v zrcadlové tělocvičně ZUŠ ve Školní ulici v Trutnově
(pod Krakonošovým náměstím) a každé úterý od 17:30 do 19:00 v tělocvičně ZŠ speciální v Horním Starém
Městě (naproti kostelu).
Kromě tchai-ti rozcvičky a sestavy budeme cvičit i Chi-gong prvky
a s tchai-ti hůlkou. Cvičení je vhodné
i pro úplné začátečníky bez omezení
věku.
Zve Vás Naďa a Karel
Kontakt: 499 732 891, 774 288 558,
e-mail: cichovsky@spstrutnov.cz

SPORT
Stříbrná medaile z Budapešti pro Majeru
Obrovským úspěchem skončila účast Dominika Majery, který reprezentuje SKBU
Trutnov, na 20. ročníku turnaje karate s celosvětovou účastí Budapest Open Hayashi
Cup. Turnaj v hlavním městě Maďarska se
konal o víkendu 16. a 17. září 2017 a zúčastnilo se ho 1900 závodníků z 25 zemí
světa, mimo evropských zemí i například
z Egypta, Ghany, Kanady, Brazílie apod.
Dominik byl jediným závodníkem oddílu
karate Sportovního klubu bojových umění
Trutnov, který se tohoto prestižního turnaje zúčastnil. Nastoupil v kategorii kumite
junioři +76 kg, a to i přesto, že by mohl se
svojí váhou soutěžit v kategorii nižší.

V jeho váhové kategorii nastoupilo k zápasům o cenné kovy 22 závodníků nejen z evropských zemí, ale např. i z Egypta. Domi-

nik zúročil letní přípravu a hned na prvním
turnaji po letní pauze dokázal uspět, když
v prvním kole porazil ukrajinského závodníka Maltseva 1:0, ve druhém kole vyhrál
kopem mawaši-geri 2:0 nad Italem Erbou,
ve třetím kole porazil dalšího ukrajinského
borce Stetsenka na první techniku. V semifinále mu soupeř kvůli zranění nenastoupil. Finále se slovenským reprezentantem
Kósou bylo celý zápas velice vyrovnané.
Dominikovi neuznali kop na střed těla. Bohužel 3 sekundy před koncem zápasu ho
soupeř podmetl a následným úderem zabodoval. Dominik již neměl čas stav zápasu
otočit nebo srovnat, a obsadil tak vynikající druhé místo. Pro Dominika a trutnovský klub karate je to mimořádný úspěch.
Výsledek je příslibem do podzimní části
závodní sezóny 2017. Také je potvrzením
správně nastoupené cesty tréninkové přípravy sportovního kumite. Cílem je nejen
nominace a snaha o co nejlepší výsledky
na M-ČR v karate, ale i reprezentace na evropských, případně i světových turnajích.
Tomáš Souček
předseda SKBU Trutnov

Členové Kasper - Swix Teamu testovali formu na podzimních
běžeckých, cyklistických a extrémních závodech
Běžecky se již tradičně velmi dobře umísťuje Jan Hruška, který letos absolvoval takřka
celý seriál českého poháru v běhu do vrchu
a až zranění kotníku před posledním závodem ho vyřadilo z boje o zlepšení celkového 7. místa z minulé sezóny. V podzimních
krosech nás už reprezentovala početnější
skupina závodníků a neztratili jsme se ani
v horských půlmaratonech, kterých se zúčastnila dvojice Matyáš Dvorský a Hynek
Fátor. Níže uvádíme výčet regionálních
přespolních běhů s výsledky:
3. 9. Harrachov 1. Jan Hruška, 2. Michael Mráz
16. 9. Studenec 4. Jan Hruška, 27. Hynek
Fátor
17. 9. Horní Mísečky 2. Jan Hruška
23. 9. Jilemnice – Žalý 1. Eva Stoklasová,
50. Hynek Fátor
30. 9. Trutnov Memoriál Květy Lelkové
2. Jan Hruška, 7. Aleš Zlámal, 9. Tomáš
Tyrner, 13. Michael Mráz, 14. Jan Haas,
15. Matyáš Dvorský, 16. Hynek Fátor,
17. Michal Klauda
8. 10. Machov Borský kros 1. Jan Hruška,
1. Eva Stoklasová, 11. Jan Haas
Přestože se zima pomalu blíží, i podzim
je pro některé členy Kasper - Swix Teamu
ve znamení posledních cyklistických závodů. V září se konají v Krkonoších dva významné MTB závody družstev. Krkonošská
70, na které se Kasper - Swix Team umístil
na 2. místě v kategorii veteránů. Následovala Žacléřská 70, kde Kasper - Swix Team
obsadil 2. místo v absolutním pořadí a zví-
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tězil ve veteránské kategorii. Významným
silničním závodem, který se koná v Orlických horách, je GP Královéhradeckého
kraje, v tomto závodě Kasper - Swix Team
reprezentoval Petr Javůrek, který obsadil
po 118 km ve spurtu první skupiny pěkné
celkové 13. místo. Novým závodem v našem regionu byl silniční závod do vrchu
vedoucí z Horního Maršova přes Albeřice
a Lysečiny na Pomezní Boudy. V tomto závodě jsme měli trojí zastoupení, Petra Šípková zvítězila v kategorii žen, Petr Javůrek skončil celkově jen těsně druhý a Petr
Holub obsadil v celkovém pořadí 4. místo
a zvítězil v kategorii M 50.
Velkou výzvou a zároveň i neznámou pro
nás byla účast na otevřeném mezinárodním mistrovství ČR v extrémním závodu tříčlenných štafet (běh, MTB, kajak) na Bobr
cupu v Litovli. Štafeta žen ve složení Anita
Zikmundová, Karolína Pospíšilová a Tereza
Meislová obsadila 8. místo a štafeta mužů
ve složení Jan Hruška, Petr Javůrek a Michal Klauz obsadila 35. místo z celkového
počtu 220 štafet. Nyní nás již čekají poslední dva krosy, a to konkrétně v Polici nad
Metují a tradiční Ádrkros v Adršpachu, a jinak trénujeme a nabíjíme baterky na zimní
seriály závodů Stopa pro život a Ski Tour.
Máte-li zájem, pojďte do toho s námi, více
na webových stránkách www.kasperswixteam.cz
Kasper - Swix Team

ATLETI TRUTNOVSKÉ
PRŮMYSLOVKY JSOU
PŘEBORNÍKY OKRESU
I KRAJE

Dne 20. 9. 2017 proběhlo ve Dvoře Králové nad Labem okresní kolo Středoškolského atletického poháru. Vítězem se stala
Střední průmyslová škola Trutnov, a to
ziskem 8091 bodů před SŠIS Dvůr Králové
n. L., která dosáhla 8067 bodů. O vítězství
se průmyslováci strachovali až do poslední disciplíny, protože tým byl oslaben absencí některých sportovců se zdravotními
problémy. Vítězství ve štafetovém běhu
ale potvrdilo celkové vítězství a postup
do krajského kola, které se konalo v Jičíně
dne 27. 9. 2017. I když družstvu SPŠ Trutnov
i zde chyběly dvě opory, díky výborným výsledkům téměř ve všech disciplínách jsme
zvítězili a dosáhli celkově 8499 bodů, čímž
jsme předstihli stříbrné Gymnázium F. M.
Pelzla o 199 bodů a bronzovou SŠIS Dvůr
Králové nad Labem o 527 bodů. Vyzdvihnul bych především vítězství Jana Jankoviče v běhu na 100 m v čase 11,66 a v běhu
na 400 m v čase 51,87, dále 2. místo Martina Kubečka ve skoku vysokém s výkonem
176 cm, 2. místo Mika Ophoffa na 1500 m
s časem 4:21,84 a stříbrné umístění štafety,
která doběhla za první štafetou z Gymnázia Rychnov nad Kněžnou o pouhých 6 setin vteřiny. Poděkování za předvedené výkony si ale zaslouží i další členové družstva,
jmenovitě Lukáš Fér (koulař), Hynek Jónáš
a Matěj Kaizr (oba sprinteři a skokani
do dálky), Jan Lebloch (běh 1500 m), Matěj
Kalhous a Adam Šenfelder (oba běh 400
m), David Záplata (skok daleký a vysoký)
a Ondřej Hošek (skok vysoký a vrh koulí).
Za SPŠ Trutnov
Mgr. Karel Čichovský
Okresní svaz ledního hokeje Trutnov
– ZIMNÍ STADION TRUTNOV pořádá

40. ročník ŠKOLY BRUSLENÍ
Jirky Hradeckého
Pro chlapce i děvčata od 1. do 4. tříd základních škol. Přihlášky budou přijímány
ve čtvrtek 26. 10. a v pátek 27. 10. 2017
vždy od 16:00 do 18:00 na zimním stadionu v Trutnově.
První lekce se uskuteční v sobotu 28. 10.
2017 od 14:00, druhá v neděli 29. 10.
2017 od 14:00. Víkendová škola bruslení
dále bude pokračovat vždy o sobotách
a nedělích. Poplatek za jedno dítě činí
200 Kč za všechny lekce a v případě sourozenců je to 100 Kč na každé další dítě.
Další informace na telefonu: 604 283 424,
subrt@trutnov.cz

Bene Dance Art Team se těší na novou taneční sezónu
Taneční klub Bene Dance Art Team pod
vedením svého zakladatele, hlavního trenéra a choreografa Waltera Elscheka ml.
letos vstoupil již do své osmnácté sezóny.
V současné době má svá střediska v Trutnově a v Praze, kde připravuje tanečníky jak
ve street dance, tak také v latinskoamerických a standardních tancích, a to od nejmenších dětí až po seniorské páry.
Streetové formace v loňské sezóně zaznamenaly mnoho úspěchů, za všechny můžeme jmenovat 2. místo juniorské formace
a skvělé 1. místo formace dětí, které si přivezly ze své vůbec první soutěže FTM Hlinsko, a především zlaté medaile ze soutěže
Timedance Cup v Pardubicích, které vybojovala dětská i juniorská formace.
Taneční páry se v průběhu sezóny účastnily mnoha soutěží, kde si vytančily postup
do semifinálových i finálových kol, umístění na stupních vítězů i cenné body důležité
pro postup do vyšších kategorií. Ten se povedl například nejlepšímu trutnovskému
páru Aleš Holman a Markéta Mikulíková,
který si v únoru vytančil postup do druhé

nejvyšší třídy A.
Poměrně novou kategorií je latina synchro
duo, ve které si trutnovské tanečnice Adéla Fajfrová a Karolína Tučková odvezly ze
své teprve druhé soutěže v Nymburce zlaté
medaile.
Na novou taneční sezónu bylo třeba
se řádně připravit. Proto naši tanečníci
o prázdninách absolvovali několik soustředění. Streetové formace každoroční taneční a pohybové soustředění v Hlušicích, páry
nižších kategorií soustředění v Trutnově
a v Polici nad Metují a ti nejlepší pak v Praze pod vedením špičkových trenérů.
V září se opět rozjely tréninky a individuální přípravy. Streetové formace trénují
každé pondělí, středu a pátek v tělocvičně zdravotnické školy v Trutnově, taneční
páry každé úterý a čtvrtek na sále sportovního centra Olymp, v pátek opět v tělocvičně zdravotnické školy. Rádi mezi sebou uvítáme nové nadšené tanečníky a tanečnice!
-ib-

Oddíl plavání - REJNOCI
NÁBOR do plaveckého oddílu REJNOCI

www.spartaktrutnov.com

Muay-Thai/MMA
13. ročník „Den zdraví“ na ZŠ Úpice Lány
a oddíl HIGHLANDERS
27. 9. 2017 se konal již 13. ročník akce „Den
zdraví“ na ZŠ Úpice Lány. Aktivita, kterou vedení školy podporuje zdravý životní styl. Praktická
stanoviště, teoretické přednášky i ukázky všeho,
co ke zdravému životnímu stylu patří. Za oddíl
HIGHLANDERS Muay-Thai se jako lektor osvědčil „matador“ našeho oddílu Ondřej Marvan se
svojí přítelkyní Martinou Adamů. Co je to thajský
box, co je oddíl HIGHLANDERS, praktické ukázky
i možnost vyzkoušet si úderové techniky - to byly
4 vyučovací hodiny, kde se střídaly 2 – 3 třídy.

PILATES - BODY WORK

Oddíl REJNOCI rozšiřuje svoje působení
a od září 2017 se začal specializovat i na zdokonalování plaveckých dovedností dětí. 100%
individuální a kamarádský přístup a stejné
podmínky pro všechny. Máte doma sportovce, který chce i plavat? Jsme tu pro Vás. Oddíl
navíc provádí i zdokonalovací kurzy plavání
pro dospělé neplavce i mentálně postižené
občany. „Když pouze výkon není cíl …“

Trutboarders
Tréninky u UFFA – sezóna se pomalu uzavírá
Byla to ale jízda … naučili jsme se toho dost
a ještě se učit budeme. Jan Kopřiva jako
předseda oddílu je nejen výborný jezdec, ale
především „mentor“ pro všechny začínající jezdce. Sezóna se pomalu blíží¬ ke konci,
a tak v roce 2018 na novém „multifunkčním
parku“ … to bude teprve progres! Kdo chce
jezdit, tak jedině s TRUTBOARDERS.

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

TĚLOVÝCHOVNÁ
LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.
AlpskéJEDNOTA
lyžování

Sportovní středisko mládeže při TJ Lokomotiva Trutnov, ve kterém společně trénují lyžaři
oddílů TJ Lokomotiva Trutnov, TJ Slovan Pec
pod Sněžkou 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 10 dní formou dvou příměstských
soustředění, 5 dní v autokempu Dolní Kalná
a 7 dní ve středisku Osečná. Přípravu zaměřenou v letních měsících zejména na vytrvalost
(běh, cyklistika, in-line, plavání, míčové hry)
vedli odborní trenéři Mgr. Blanka Sochorová,
Martin David, Martin Ivanko a Barbora Hančíková. Hlavním sponzorem letní přípravy
byla firma ČEZ.
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.
Starší děti trénují ještě pravidelně každou
středu, kdy bývá trénink přizpůsoben aktuálnímu počasí a pátek, kdy dojíždí do Pece pod
Sněžkou a využívají hřiště TJ Slovanu Pec pod
Sněžkou nebo tělocvičnu místní ZŠ. V rámci
podzimní přípravy se žákovští závodníci zúčastní tří týdenních soustředění na ledovci
Hintertux a závodníci ze skupiny předžactva
jednoho týdenního soustředění na ledovci
Kaunertal. Více informací naleznete na internetových stránkách http://lokolyzovani.
webnode.cz.

Pilates v SOKOLOVNĚ
Každé pondělí od 19:00 do 20:00 se můžete opět
těšit na Pilates, kde si protáhnete a posílíte svaly celého těla, zejména hluboké břišní a zádové
svaly, svaly dna pánevního. Cvičení je vhodné pro
širokou veřejnost. Těší se na Vás Iveta.

Sportovní gymnastika
Mladé gymnastky z Trutnova ve finále soutěže o Zlatý oříšek Královéhradeckého kraje
V neděli 8. 10. 2017 se odehrávalo již potřetí
v sále Hankova domu ve Dvoře Králové krajské
finále talentové soutěže pro děti do 15 let Zlatý
oříšek. Prestižní přehlídka nadaných, šikovných
a výjimečných dětí, které se věnují něčemu zajímavému, ať už v oblasti sportu, hudby, umění či
vědy. I Trutnov měl na soutěži své želízko v ohni,
mladé TeamGymové družstvo osmi gymnastek
ve složení Sabina Chaloupková, Adéla Seifertová, Alena Hauptová, Natálie Kolínová, Barbora Oravcová, Karolína Slavíková, Lenka Tylová
a Pavlína Hellingerová. Jak to celé dopadlo? Naleznete na našich stránkách.

Judo
Čtyři vítězství, jedna porážka a judista Linhart má bronz z MS
K evropskému titulu přidal světový bronz!
Judista Lokomotivy Jaroslav Linhart má v letošní sezoně neuvěřitelnou formu. V červnu
se v chorvatském Záhřebu stal mezi veterány
mistrem Evropy v kategorii do 81 kg a před
pár dny vybojoval bronzovou medaili na světovém šampionátu v italském městě Olbia,
ležícím v severní části ostrova Sardinie.
Varšavský bronz a teplické zlato pro judistu
Honzu Lisého
Na Českém poháru, ale i na zahraniční soupokračování >>
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těži se dokázal výrazně prosadit trutnovský
judista Jan Lisý. Starší žák Lokomotivy o uplynulých víkendech uspěl nejdříve na mezinárodních závodech ve Varšavě a poté dobrou
formu potvrdil v posledním kole národní pohárové soutěže.
Na turnaji v Polsku startovalo přes 1000
závodníků ze všech koutů Evropy. Barvy
trutnovského klubu hájili Jan Lisý, Radek
Gottwald a Matěj Krčmář. Radek a Matěj
se neprosadili, zato Honza vybojoval skvělé třetí místo. V kategorii U15M ve váze
o 66 kg, kde se pralo 39 závodníků, vyhrál
nad Polákem Chromikem, Litevcem Karklinsem a pak i dalším Polákem Moćkunem. Podlehl až v semifinále, kde nestačil na Ukrajince Zaichenka.
V sobotu 7. 10. 2017 se konalo poslední kolo
Českého poháru v Teplicích. Na Memoriálu V. Prokeše potvrdil Jan Lisý svou fazónu
a přidal se k němu i David Šopinec. Honza
bez zaváhání zvítězil a David vybojoval třetí
místo. Více na www.lokotrutnov.cz/oddily/
judo

Plavání
Velká cena Trutnova: obhajoba Elhenické,
rekord Grupáče, dobrá zpráva Bartůňka
V tomto období se jednalo zřejmě o nejkvalitněji obsazený plavecký mítink u nás. Velká cena města Trutnova přivítala o víkendu
7. – 8. 10. 2017 v krytém bazénu 340 závodníků z 37 oddílů. „Byl to jeden z nejkvalitnějších
ročníků,“ konstatoval o „třiatřicítce“ ředitel
závodu Tomáš Břeň. Domácí oddíl TJ Loko
UP Group získal devět medailí. Tu nejcennější Martina Elhenická po vítězství v hlavním
finálovém závodě na 200 m kraul, kde třetí
dohmátla i Klára Šimánová. Mužskou dvoustovku ovládl Polák Jakub Kiszczak.

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ
Útulek pro opuštěné a zatoulané psy,
Vrbová 459, Trutnov (v Poříčí naproti Kaře
přes most a doprava)

e-mail: utulek@trutnov.cz, tel.: 603 872 653
(v prac. dny), 731 143 002 (víkend)

MeBYS Trutnov, s. r. o.

Listopad a den zdraví s MEBYSEM
25. 11. 2017 Vám provozovatel sportovních zařízení MEBYS Trutnov, s. r. o., přináší den zdraví
a péče o své tělo ve fitness a sauně. Co Vám
tedy přinášíme? Pro každého návštěvníka fitness je připravena proteinová tyčka od společnosti FIT-PRO a návštěvníci sauny obdrží v době
od 10:00 do 14:00 malý dárek. V prosinci pak
připravujeme pro všechny vyznavače těžké
váhy již 3. ročník amatérského závodu v bench-pressu v místním fitness s podtitulem „Zvedni
svoji váhu“. Bližší informace o akcích na www.
sportoviste-trutnov.cz

SAUNA:
Provoz
sauny

Oddělené
sauny

Společné sauny

Pondělí

10:00 – 21:00

10:00 – 21:00 19:00 – 21:00

Úterý

10:00 – 21:00

10:00 – 21:00

Středa

10:00 – 21:00

10:00 – 21:00

Čtvrtek

10:00 – 21:00

10:00 – 19:00 19:00 – 21:00
10:00 – 21:00

Pátek

10:00 – 21:00

Sobota

10:00 – 20:00

10:00 – 18:00 18:00 – 20:00

Neděle

10:00 – 18:00

10:00 – 16:00 16:00 – 18:00

* mimo dobu společného saunování probíhá
saunování odděleně v dámské i pánské části

Sledujte aktuální změny na www.sportoviste-trutnov.cz

Nová tenisová hala, ale stejné ceny pro
návštěvníky
Tenisový areál uzavře své venkovní tenisové
kurty dle klimatických podmínek na přelomu
října a listopadu. MEBYS Trutnov, s. r. o., provozovatel sportovních zařízení města Trutnova, připravuje nejen pro sportovce, ale především pro návštěvníky z řad široké veřejnosti
novou vyhřívanou přetlakovou tenisovou
halu, která bude splňovat všechny potřebné
technické parametry. Ceny za pronájem tenisových kurtů zůstávají stejné.
Pro pohodlné využívání tenisového areálu je zde možnost platby na účet 1151843400277/0100 a především využití prověřeného rezervačního systému.
Radniční listy vydává město Trutnov jako periodický tisk územního samosprávného celku. Vychází jednou měsíčně
s výjimkou července v nákladu 13 500 výtisků.
Registrováno u MK ČR pod číslem E 12907.
Adresa: Městský úřad Trutnov, Slovanské náměstí 165, 541 16 Trutnov
Redakční rada: Ing. Hana Horynová, Mgr. Tomáš Hendrych, MgA. Libor Kasík, Ing. Marek Šváb, Romana
Malá, Michal Šubrt, Zuzana Trösterová, Iva Trávníčková, Rudolf Korbelář, Mgr. Michaela Dědková
Odpovědný redaktor: Iva Trávníčková, e-mail: travnickova@trutnov.cz, tel.: 499 803 104, 731 242 272
Redaktor Kulturní nabídky RL: Romana Malá, e-mail: mala@uffo.cz, tel.: 499 300 991
Korektury: Mgr. Ivana Balánová
Výroba: SAMAB PRESS GROUP, a. s.
Distribuce: Česká pošta, s. p., Trutnov
Radniční listy jsou ZDARMA.
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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
Telefonicky lze domluvit návštěvu i v jinou dobu.
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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