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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany města, že ve čtvr-
tek 29. 3. 2018 a v úterý 3. 4. 2018 bude 
z provozních důvodů uzavřena INFO-
RECEPCE ve vestibulu Městského úřadu 
Trutnov.
Děkujeme za pochopení.

-rl-

Uzávěrka březnového čísla RL: 16. 3. 2018

Najdete v tomto čísle:

Vyhláška o provedení speciální ochranné deratizace   /   4

Postup při výkupu nemovitostí v rámci realizace výstavby dálnice D11   /   5

Zápisy do prvních tříd   /   8

Město postaví dobRovolnýM 
hasičůM novou zbRojnici 
Dosavadní zázemí jednotky dobrovolných 
hasičů z Horního Starého Města je v ne-
vyhovujícím stavu. Budova kdysi sloužila 
jako stodola. Přibližně v roce 1969 prošla 
rekonstrukcí, kdy byla zbudována přístavba 
šatny, kuchyňky a sociálního zařízení s pul-
tovou střechou. V roce 2006 byly provede-
ny stavební úpravy, a to především zřízení 
nového teplovodního vytápění. „Dle vyjá-
dření statika nelze tento objekt již přetížit 
stavebními úpravami,“ vysvětluje Ivan Ada-
mec, starosta města Trutnova.
Trutnovská radnice se proto rozhodla vy-
budovat zcela novou požární zbrojnici. 
„Chceme dobrovolným hasičům zajistit po-
třebné zázemí, aby jednotka měla co nej-
lepší podmínky pro rychlý výjezd složek IZS 

k mimořádné události. Odvádějí skvělou 
práci a nové prostory si rozhodně zaslouží,“ 
vysvětluje Ivan Adamec.
Chystaná požární zbrojnice je navržena 
jako zděná jednopodlažní budova s plo-
chou střechou. Dominantou samotné stavby 
bude věž pro sušení hadic. Součástí stavby 
bude přístřešek pro umístění požární tech-
niky a požárního vybavení. Náklady na vý-
stavbu se vyšplhají na 33 milionů korun. 
Díky Integrovanému regionálnímu operač-
nímu programu a projektu CZ.06.1.23/0.0/
0.0/16_055/0003442 je 90 % částky pokryto 
dotací. Město tak z vlastních zdrojů vynalo-
ží necelých 3,5 milionu korun. „Jsem rád, že 
se nám s kolegou poslancem Zdeňkem On-
dráčkem podařilo dotace získat,“ říká trut-
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pokračování >>

nechcete zůstávat 
sami doma? přijďte 
mezi nás…
Datum 30. ledna 2018 zůstane pro Stacio-
nář mezi mosty Trutnov velmi významné. 
V tento den byly slavnostně otevřeny dlou-
ho očekávané nové prostory stacionáře – 
dvě nová oddělení. Jedno pro klienty s těž-
kým a hlubokým mentálním a kombinova-
ným postižením a druhé pro osoby starší 55 
let s chronickým duševním onemocněním 
a pro seniory od 65 let. Nově je zrekonstru-
ován i cvičný byt, zázemí tělocvičny a pra-
covní dílny.

Dopoledne v 10:00 nové prostory slavnost-
ně otevřel přestřižením pásky starosta měs-
ta Mgr. Ivan Adamec společně s náměst-
kem hejtmana Královéhradeckého kraje 
pro oblast sociálních věcí Ing. Vladimírem 
Dernerem. Oba dva vyjádřili velkou radost 

novský starosta a dodává, že „nová zbrojni-
ce bude stát naproti té současné. Pozemky 
určené pro výstavbu byly součástí výrobní-
ho areálu podniku TEXLEN, a. s., a sloužily 
jako manipulační plocha. Než jsme o dotace 
požádali, museli jsme tyto pozemky od sou-
kromého majitele odkoupit.“ Stavba by 
měla být zahájena letos v červenci a dokon-
čena v červnu příštího roku.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Vizualizace: TENET, s. r. o. 
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KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

březen  

dvůR KRálové nad labeM 
1. 2. - 25. 3. 2018 – K lepŠíM zítŘKůM  
Výstava v městském muzeu,  
www.muzeumdk.cz   
13. 3., 23. 3., 24. 3., 6. 4., 26. 4. 2018 – 
dnY R. a. dvoRsKého 
www.hankuv-dum.cz 

hRadec KRálové  
9. – 10. 3. 2018 – inFotouR a cYKlotu-
RistiKa 
www.infotourhk.cz 

chRudiM

24. 3. 2018 – veliKonoční jaRMaRK 
na Resselově náMěstí 
www.chrudimsobe.cz 

jaRoMěŘ

30. 3. 2018 – veliKonoce na pevnosti 
http://www.pevnostjosefov.cz

MělníK

31. 3. 2018 – veliKonoční jaRMaRK 
www.svetlonoska.cz 

nový bYdžov

24. 3. 2018 – veliKonoční jaRMaRK  
v jiRásKově divadle 
www.jiraskovodivadlo.cz 

poličKa

3. 2. - 15. 4. 2018 – zbYŠeK sion – obRazY 
ze studentsKých let  
Centrum Bohuslava Martinů 
Výstava obrazů významného poličského 
rodáka.

vYsoKé Mýto 
24. 3. 2018 – jaRní KujebácKý jaRMaRK 
www.vysoke-myto.cz 

Více naleznete v kalendáriu na  
www.vennamesta.cz

z rozšíření cílových skupin ve stacionáři. 

Ztotožňujeme se se slovy pana starosty, že: 

„Úroveň společnosti se pozná podle toho, 

jak pečuje o své seniory a handicapované 

spoluobčany.“ A my jen dodáváme, jsme 

rádi, že do této vyspělé společnosti patří 

i naše město.

Odpoledne proběhl „Den otevřených dve-

ří“ pro veřejnost. Byli jsme potěšeni nejen 

velkým zájmem o prohlídku, ale také chvá-

lou návštěvníků na uspořádání a vybavení 

nových prostor. 

Kapacita v nových odděleních je volná, zá-

jemci se mohou informovat na tel. číslech 

499 826 631, 603 842 964, kde dostanou 

vyčerpávající informace, a také na webo-

vých stránkách www.stacionartrutnov.cz. 

Vítáme i osobní návštěvy zájemců o služ-

bu, při kterých si mohou všechny prostory 

prohlédnout a seznámit se s pracovníky, 

kteří budou péči poskytovat. Ceny za po-

skytované služby byly schváleny Radou 

města Trutnova 19. 2. 2018 a jsou k dispo-

zici na webu Stacionáře mezi mosty Trut-

nov. Zájemci o službu, kteří pobírají příspě-

vek na péči, se nemusejí v žádném případě 

obávat, že by na naši službu nedosáhli.       

Těšíme se na další klienty, kterým budeme 

poskytovat službu v novém, a věříme, že 

i oni budou spokojeni. 

Renata Bezděková

ředitelka

RozptYl - vsYp
termíny rozptylů a vsypů v roce 2018 
jsou:
26. května 2018
30. června 2018
1. září 2018
13. října 2018

Bližší informace poskytne správa hřbito-
va, telefon: 499 819 060, 
603 332 210, 732 109 365.
V době rozptylů budou taktéž úřední 
hodiny.

Správa hřbitova Trutnov

V pondělí 5. února přivítal starosta města 
Mgr. Ivan Adamec na městském úřadě prv-
ního letošního občánka města Trutnova, 
holčičku Karolínku Ullrichovou. Rodičům 
Kateřině a Josefu Ullrichovým předal pa-
mětní list, finanční dar ve výši deset tisíc 
korun a květinu. Karolínka je tak dalším 
miminkem, kterému se dostalo tohoto 
slavnostního přivítání do života.

-rl-

poznejte česko-polské  
příhraničí díky projektu  
„i malé je krásné“

Město Trutnov se společně s městem Swid-
nica a Dvůr Králové nad Labem zapojilo 
do projektu „I malé je krásné“. 
Kříže, smírčí kříže, významné pomníky, so-
chy sv. Jana Nepomuckého a další drobné 
památky na Královédvorsku, Trutnovsku 
a Świdnicku  přibližuje tento projekt. Cí-
lem je zviditelnit méně známé památky 
v turisticky významných oblastech a propa-
gace česko-polského příhraničí. „Většinou 
se materiály pro turisty zaměřují na větší 
a známější atraktivity, zatímco tyto menší 
památky jsou opomíjeny. Buď na jejich zvi-
ditelnění není prostor, čas, nebo finanční 
prostředky. Zapojením do této aktivity se 
pokoušíme zvýšit návštěvnost právě těchto 
objektů a docílit větší propojenosti lokalit 
na obou stranách česko-polské hranice,“ 
vysvětluje Ivan Adamec, starosta města 
Trutnova.

Ve spolupráci tří partnerských měst vznikly 
tři Geofun hry, brožury s kompletním popi-
sem památek ve čtyřech jazykových muta-
cích a webová stránka. Jde o spojení zába-
vy, cestování a poznávání, ať už za pomoci 
moderních technologií, nebo i klasických 
papírových materiálů. „Když si do svého 
chytrého telefonu stáhnete některou ze 
tří Geofun her, navštívíte velmi zajímavá 
a malebná místa, budete plnit úkoly, a sbí-
rat tak body. Po cestě Vás bude provázet 
osobnost sv. Jana Nepomuckého,“ dodává 
trutnovský starosta.
Projekt je spolufinancován z Evropského 
fondu pro regionální rozvoj prostřednic-
tvím Euroregionu Glacensis. Více informací 
v turistických informačních centrech.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí 

první občánek města  
trutnova v roce 2018 
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bŘezen 2018
pondělí
8:30 – 14:00 Volná herna pro rodiče s dětmi
10:00 – 10:45 svišti – cvičení pro chodící děti
14:00 – 15:00 podpůrná skupina kojení
15:00 – 17:00 Maternité – kurzy pro těhotné 
a ženy po porodu
ÚteRý
8:30 – 12:00 Nastávající maminky a miminka 
9:30 – 10:15 žížalky – cvičení pro maminky 
s ležícími miminky (od 5 měsíců)
10:30 – 11:15 broučci – cvičení pro lezoucí 
miminka
17:00 – 19:00 Keramické tvoření – kroužek 
pro dospělé
stŘeda
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky 
s dětmi
9:15 – 10:00 svišti – cvičení pro chodící děti
10:15 – 11:00 opičky – cvičení pro  děti 
od 2 let
16:30 – 17:30 výtvarný kroužek – pro děti 
od 4 do 7 let 
13:00 – 17:00 hudební stavebnice, cvrček 
muzikant
čtvRteK
8:30 – 14:00 Volná herna pro maminky 
s dětmi
9:30 – 10:00 zpívánky s drážou a blankou – 
společné muzicírování
15:30 – 16:30 bobŘi – pohybová příprava pro 
děti od 3 do 6 let
16:10 – 16:55 hudební stavebnice, cvrček 
muzikant
páteK
8:00 – 13:00 Volná herna pro maminky 
s dětmi, kreativní dopoledne
10:00 – 10:30 výtvarná dílnička – pro rodiče 
s dětmi
sobota  
setkávání patchworkového klubu, 
informace Olga Lešáková, tel.: 605 545 160
Šití panenek z ovčí vlny, informace Lucie 
Pavlíček Migdalová, tel.: 605 720 011

připravujeme:
podpůRná sKupina Kojení – setkání 

vede diplomovaná porodní asistentka Olga 
Fojtíková a dětská sestra a certifikovaná 
laktační poradkyně Eva Havelková. Kdy: 5. 3. 
2018 od 14:00 do 15:00. Vstupné je pobytné, 
prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.

jaRní tvoŘení – keramika a sklo pro děti 
a rodiče – pod vedením lektorky Andrey 
Onodi si vytvoříte krásnou velikonoční 
dekoraci. Kdy: 9. 3. 2018 od 10:00 do 12:00. 
Vstupné je 100 Kč (materiál) + pobytné, 
prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.

„2 v 1“ víKendový KuRz KReslení pRavou 
MozKovou heMisFéRou – naučíme 
kreslit opravdu každého, omezený počet 
účastníků, naučíte se na svět dívat jinýma 
očima, nádherně si odpočinete, zapomenete 
na čas, velice si zvednete sebevědomí. Kdy: 
17. - 18. 3. 2018.  Bližší informace Vám podá 
Jaroslava Vopálková, tel.: 731 422 894, www.
vopalkova.webnode.cz.

jaRní bazaR v termínu od 9. do 13. 4. 2018

Úterý 10. 4. prodej 9:00 – 17:00 

Středa 11. 4. prodej 9:00 – 17:00

Pátek 13. 4. výdej neprodaných věcí 9:00 – 17:00
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 do mluvě. Více 
informací na webu MC KAROlínka.

KRoužeK pRo dospělé – KeRaMicKé 
tvoŘení – pod vedením lektorky Andrey 
Onodi se naučíme pracovat s hlínou a dalšími 
materiály. Koná se vždy v liché úterý a vstupné 
je 180 Kč za lekci. Na jednotlivé lekce se 
můžete hlásit přímo v MC nebo formou SMS 
na tel. 736 677 236.
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

Mateřské centrum KaRolínka
Klub zdraví trutnov 
zve všechny příznivce zdravého životního 
stylu na setkání u tématu: jaK nezeMŘít na  
sRdeční choRobY. 5. 3. 2018 v 17:30, budo-
va CASD, ul. M. Majerové 86/10 (za nemocni-
cí), lektor: Líba Jobová. Ochutnávka, možnost 
masáže šíje už v 16:30.                        
Najdete nás na http://trutnov.casd.cz

Témata na r. 2018:
9. 4. Cestování
7. 5.  Jarní tvoření – projevme své výtvar-

né dary
4. 6.  Jak nezemřít na choroby zažívacího 

traktu
Červenec, srpen – prázdniny
3. 9. Lymfatický systém a imunita
1. 10. Byliny a koření
5. 11.  Cvičení – opomíjená důležitost po-

hybu
3. 12. Předvánoční povídání, zazpíváme si

Matriční události v lednu 2018

narozené děti
V lednu 2018 se v trutnovské porodnici 
narodilo celkem 47 dětí, 28 chlapců a 19 
děvčátek. Trutnovskými občánky se stalo  
18 dětí, z toho 11 chlapců a 7 děvčátek.

uzavřené sňatky
V lednu uzavřely manželství 2 páry.

mrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově cel-
kem 56 občanů, 18 mužů a 38 žen. Z toho-
to počtu zemřelo 28 trutnovských občanů, 
7 mužů a 21 žen. Jedno úmrtí bylo zapsáno 
do matriční knihy vedené pro obec Chva-
leč, 1 pro obec Horní Olešnice a 1 pro obec 
Radvanice. 

jubilea 
Členky komise pro občanské záležitosti při 
významných životních jubileích osobně na-
vštívily s kytičkou, gratulací a malým dáreč-
kem 36 občanů města Trutnova. Všem jubi-

lantům touto cestou ještě jednou srdečně 
blahopřejeme.

Karolína Kašparová
matrikářka

srdečně vás zveme na besedu s pro-

mítáním fotografií od KRuMlova 
na lipno. 
cestovatel a etnolog libor drahoňov-
ský nás blíže seznámí s regionem mezi 
českým Krumlovem a nádrží lipno. uká-
že nám na fotografiích nádherná místa 
ve vltavském údolí a popíše zajímavé 
pamětihodnosti jako hrad Rožmberk, 
klášter ve vyšším brodě, staré kostely 
i nejstarší hydroelektrárnu u nás. dozví-
me se také mnohé zajímavosti z historie 
i současnosti regionu.
KdY: 14. 3. od 14:00
Kde: budova casd, M. Majerové 86/10, 
trutnov
vstupné dobRovolné

tropik trhy trutnov  
Prodej akvarijních ryb a rostlin, krmiv, tech-
niky a dalších potřeb. Možnost prodeje i ji-
ných zvířat a rostlin. 
Místo: Národní dům, Trutnov 
Datum: 3. 3. 2018 od 9:00 do 12:00 
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky   

KRÁTCE

pohotovost – stoMatoloGie
sobota, neděle, svátky od 08:00 do 12:00
služba se koná v ordinacích těchto lékařů: 

3. - 4. 3. – Centrum zdravých zubů, s. r. o. – 
MUDr. Petr Bednář, Dr. Hejny 133, Úpice, tel.: 
602 623 210
10. - 11. 3. – MUDr. Rudolf Dušánek, Kladská 466, 
Trutnov 3 – Poříčí, tel.: 499 826 558
17. - 18. 3. – MUDr. Ladislava Rudolfová, Havlíčko-
va 8/113, Trutnov, t el.: 499 811 550
24. - 25. 3. – MDDr. Miroslav Voženílek, Polská 
91/14, Trutnov, tel.: 499 815 215
30. 3. – MUDr. Jolana Nezvalová, Bratří Čapků 773, 
Úpice, tel.: 499 846 073
31. 3. – MUDr. Vladimír Hrudík, Žižkova 239/16, 
Trutnov, tel.: 499 817 592
Změna sloužícího lékaře vyhrazena! 
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých přípa-
dech akutní a neodkladné péče poskytuje Sto-
matologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci 
Králové – areál nemocnice, tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci – zubní – Hradec  
Králové, tel.: 495 755 223.

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

svaz neslyšících a nedoslýchavých osob 
v čR, z. s., oblastní organizace trutnov, 
p. s., horská 5/1, 541 01 trutnov, 
Jsme spolkem pro osoby se sluchovým posti-
žením v oblasti Trutnovska. Naším cílem je 
společenská aktivita členů i nečlenů ve vol-
ném čase, sportovní a aktivizační činnosti 
v rámci projektů spolku. V letošním roce svou 
činností oslavíme 25 let od založení. Poskytu-
jeme doplňkové služby v oblasti odborného 
soc. poradenství dle potřeb osob se slucho-
vým postižením (sluchadla a kompenzační 
pomůcky) každou středu od 14:00 do 17:00. 
Potřebujete-li poradit, jak komunikovat s osoba-
mi se sluchovým postižením, rádi sdělíme veške-
ré informace. Najdete nás v budově úřadu práce 
u autobusového nádraží v Trutnově, 3. patro,  
č. dveří 404. Uvítáme nové členy, věk nerozhoduje. 

M. Pačesný
předseda spolku SNN Trutnov
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ODBORY MĚSTSKÉHO ÚŘADU INFORMUJÍ

Na základě usnesení Rady města Trutnova 
ze dne 5. 2. 2018 zveřejňujeme záměr města 
pronajmout byty:

trutnov – v. nezvala čp. 282
/objekt na st. p. 2007 v kat. úz. trutnov, měst-
ská část Kryblice/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře – 
kuchyň 7,60 m2, pokoj 16,05 m2, koupelna + WC 
3,05 m2 a předsíň 3,70 m2, standardní byt, číslo 
bytu 14, 5. podlaží. Topení etážové plynové. 
V bytě je kuchyňská linka, sporák, vodoměr 
SV, el. bojler a plynový kotel. Orientační výše 
zálohy na služby spojené s užíváním bytu: STA 
20,00 Kč/byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, úklid 
80,00 Kč/byt, domovní odpad 40,00 Kč/osoba 
– dle trvalého pobytu, SV 100,00 Kč/osoba, 
domovní služby 20,00 Kč/osoba, komín 40,00 
Kč/průduch.  

Minimální měsíční nájemné: 1.608,00 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
6. 3. 2018 v 8:00 přímo na místě.

Byt se bude pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň 
délka prvního platebního období nájemného 
minimálně 12 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti na-
bídek se bude posuzovat i délka prvního pla-
tebního období nájemného.

trutnov – palackého čp. 79
/objekt na st. p. 168 v kat. úz. trutnov, měst-
ská část vnitřní Město/

Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře 
– kuchyň 8,20 m2, 1. pokoj 34,70 m2, 2. pokoj 
14,40 m2, 3. pokoj 16,70 m2, koupelna + WC 
2,70 m2, předsíň 3,50 m2 a komora 1,20 m2, 
standardní byt, číslo bytu 8, 2. podlaží. Topení 
etážové plynové. 
V bytě je sporák, vodoměr SV, el. bojler a ply-
nový kotel. Orientační výše zálohy na služ-
by spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/ 
byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní od-
pad 40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 
100,00 Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/
osoba, komín 40,00 Kč/průduch.  

Minimální měsíční nájemné:  4.277,00 Kč
veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne  
6. 3. 2018 v 8:30 přímo na místě.

Byt se bude pronajímat na dobu neurčitou 
na základě výběrového řízení, kde se bude 
nabízet výše měsíčního nájemného a zároveň 
délka prvního platebního období nájemného 
minimálně 6 měsíců. Bude se posuzovat výše 
měsíčního nájemného. V případě rovnosti na-
bídek se bude posuzovat i délka prvního pla-
tebního období nájemného.

žádosti je možné podat do 9. 3. 2018 
do 12:00. veřejné otvírání obálek 12. 3. 2018 
v 8:00, malý sál MěÚ trutnov.

Tiskopis na pronájem těchto bytů je k dispo-
zici na internetových stránkách, v inforecepci 
a na Odboru majetku města MěÚ Trutnov.
Bližší informace obdržíte na Odboru majetku 
města MěÚ, čís. dveří 409, tel. 499 803 282.

Ing. Radek Hojný               
vedoucí Odboru majetku města 

v současné době město trutnov 
nabízí pronájem těchto bytů

Na základě usnesení Rady města Trutnova č.j. 
RM 2018-91/3 ze dne 5. 2. 2018 zveřejňujeme 
záměr města pronajmout prostory sloužící 
podnikání:

trutnov – Školní čp. 13
objekt na st. p. 269 v kat. úz. Trutnov, v části 
obce Střední Předměstí

Jedná se o prostory sloužící podnikání v domě 
Školní čp. 13, Trutnov (budova ZUŠ) umístěné 
ve 3. NP o celkové výměře 25,80 m2 (učebna 
č. 9).
Nájemní smlouva bude uzavřena na dobu 
určitou 5 let, včetně uplatnění meziročního 
inflačního nárůstu nájemného. Nájemce pro-
vede na vlastní náklady úpravy prostor slou-
žících podnikání k požadovanému způsobu 
využití s tím, že v případě ukončení nájemní 
smlouvy nebude zhodnocení těchto prostor 
nájemci uhrazeno. V prostorech sloužících 
podnikání nebude povolen provoz ve smyslu 
zákona č. 186/2016 Sb., o hazardních hrách, 
ve znění pozdějších předpisů.
podmínkou účasti ve výběrovém řízení je slo-
žení kauce ve výši 5.000,00 Kč na účet měs-
ta vedený u Komerční banky, č. účtu 6015-
124601/0100, variabilní symbol 3620627, 
konstantní symbol 0558. Do zprávy pro pří-
jemce uveďte své jméno a příjmení, případně 
název právnické osoby.
K žádosti o pronájem prostor sloužících pod-
nikání žadatel musí doložit doklad o složené 
kauci, sdělení čísla účtu žadatele pro možnost 
vrácení kauce a dále uchazečem podepsaný 
návrh dohody o kauci a o smluvní pokutě dle 
závazného vzoru, jak je uveřejněn na elek-
tronické úřední desce spolu s tímto oznáme-
ním. Kauce úspěšného žadatele bude použita 
na úhradu nájemného. Neúspěšným žada-
telům bude kauce vrácena. Kauce nebude 
úročena. V případě odstoupení od uzavření 
nájemní smlouvy ze strany žadatele propadá 
kauce ve prospěch města. 
Žádost je nutné podat na předepsaném for-
muláři tak, aby ji adresát obdržel nejpozději 
do doby možnosti podání žádosti. V žádosti 

uveďte identifikační číslo organizace, přiložte 
kopii živnostenského listu nebo výpis z ob-
chodního rejstříku. (Součástí nájemní smlouvy 
bude kopie živnostenského listu nebo výpis 
z OR.) 

Možnost podání žádosti do: 26. 3. 2018 
do 12:00
Místo a čas otvírání obálek: 27. 3. 2018 v 8:00, 
malý sál MÚ trutnov

Tiskopis žádosti je možno vyzvednout 
v Informační recepci MÚ, na www.trutnov.cz, 
příp. na Odboru majetku města MÚ Trutnov, 
č. dveří 409 (tel. 499 803 279). Cenová na-
bídka musí být v žádosti vyjádřena číselnou 
hodnotou. Vyplněnou žádost musí adresát 
obdržet nejpozději do doby možnosti podání 
žádosti v zalepené obálce s adresou a heslem:

PRONÁJEM PROSTOR SLOUŽÍCÍCH 
PODNIKÁNÍ
trutnov – Školní čp. 13
„NEOTVÍRAT“

MÚ Trutnov
INFORECEPCE
pan Vladislav Šmída
Slovanské nám. čp. 165
541 16  Trutnov

Po dobu vyvěšení nabídky má žadatel mož-
nost dávat písemné připomínky a námitky, 
nejpozději však do doby možnosti podání 
žádosti, jinak k nim nemusí být brán zřetel. 
Žadatel, který podá svoji nabídku včas, má 
možnost zúčastnit se otvírání obálek v termí-
nu výše uvedeném.  
Na pronájem prostor sloužících podnikání 
není právní nárok, město Trutnov si vyhrazuje 
právo odstoupit od tohoto záměru.

Ing. Radek Hojný               
vedoucí Odboru majetku města 

vyhláška o provedení speciální ochranné deratizace

pRonájeM pRostoR sloužících podniKání

Zastupitelstvo města Trutnova schválilo 
na svém prosincovém zasedání obecně 
závaznou vyhlášku č. 6/2017, kterou se 
nařizuje provedení speciální ochranné 
deratizace. K tomuto kroku přistoupilo 
z důvodu zvýšeného výskytu hlodavců 
Potkana obecného, který byl hlášen jak 
obyvateli, tak podnikatelskými subjekty 
z různých částí města. Speciální ochrannou 
deratizací se rozumí odborná činnost 
směřující k ochraně zdraví osob a životních 
a pracovních podmínek před hlodavci 
ve stavbách a jejich bezprostředním okolí, 
kde hrozí možnost nákazy. Deratizaci je 
povinen zajistit ve své provozovně každý 
podnikatel, v případě obytných místností, 
pobytových místností a nebytových prostor 
nesloužících k podnikání má tuto povinnost 
vlastník nemovitosti nebo společenství 
vlastníků. Provádět speciální ochrannou 
deratizaci může pouze osoba, která má 
platné osvědčení o odborné způsobilosti 
k takovéto činnosti.

Za účelem zajištění co největší účinnosti 
deratizace je třeba, aby proběhla na celém 
území města v jednom časovém úseku, 
proto je vyhláškou stanoven i termín, 
a to od 19. března do 19. dubna. V této 
době položí oprávněná osoba do objektů 
návnady, smluvní zajištění oprávněné osoby 
je tedy vhodné zajistit předem.
Dalšímu množení hlodavců je možné 
předcházet. Volně přístupné zbytky potravin 
v odpadových nádobách nebo v jejich okolí, 
případně zbytky splachované do kanalizace 
jsou pro tyto živočichy snadnou potravou, 
proto se v těchto lokalitách soustřeďují 
a množí. Důležité je dbát na pořádek v okolí 
odpadových nádob, zbytky likvidovat 
prostřednictvím uzavíratelných kontejnerů 
nebo popelnic a pravidelně kontrolovat 
těsnost kanalizačních přípojek.

Ing. Vendula Kasperová
vedoucí Odboru životního prostředí
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osobní doklady v roce 2018
MěÚ Trutnov si dovoluje informovat ši-
rokou veřejnost o současných postupech 
v oblasti vydání cestovních pasů a ob-
čanských průkazů. Občané, kteří přijdou 
na MěÚ Trutnov požádat o občanský prů-
kaz nebo cestovní doklad, případně požá-
dají o změnu údaje o místu trvalého po-
bytu, jsou odbaveni instalovaným vyvolá-
vacím systémem. Sytém nabízí bezproblé-
mové odbavování klientů a zajistí snadnou 
orientaci klientů u jednotlivých přepážek. 
Samotné jednání jednoho klienta u pře-
pážky v případě žádosti (vydání) osobní-
ho dokladu je v délce přibližně 10 minut. 
V případě změny údaje o místu trvalého 
pobytu je délka vyřízení podstatně delší, 
a to až v délce 30 minut u jednoho klienta. 
Z těchto důvodů doporučujeme občanům 
ještě před návštěvou MěÚ Trutnov využít 
nadstandardní služby prostřednictvím ob-
jednávacího systému. Jde o rezervační sys-
tém, na základě kterého mají klienti mož-
nost se přímo na webových stránkách MěÚ 
Trutnov (www.trutnov.cz) objednat a tím 
si rezervovat vlastní návštěvu na konkrétní 
datum a čas. Klient pak přichází v termínu, 
na který se objednal, je vyvolán s prioritou 
a vyhne se tak dlouhým frontám. 
Pokud v roce 2018 plánujete dovolenou 
v zahraničí a nemáte platný cestovní pas, 
požádejte již nyní o vydání nového cestov-
ního pasu. Nenechávejte podání žádosti až 
do doby před hlavní turistickou sezónou. 
Vyhnete se tak zbytečným frontám, které 
vznikají především v období květen až sr-
pen. K podání žádosti o vydání nového ces-
tovního pasu předkládáte platný občanský 
průkaz a uhradíte správní poplatek v dané 
výši (děti do věku 15 let 100 Kč, osoby starší 
15 let 600 Kč). K podání žádosti nepotře-
bujete předložit fotografii ani vyplněnou 
žádost. Upozorňujeme však, že Vaší zá-
konnou 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 zahra-
ničních věcí České republiky (www.mzv.
cz), jakou minimální dobu platnosti ces-
tovního pasu daný stát vyžaduje. Některé 
státy vyžadují např. dobu platnosti cestov-
ního pasu minimálně 6 měsíců při výjezdu 
z dané země.
Upozorňujeme na skutečnost, že ve zkrá-
cené lhůtě lze vyrobit pouze cestovní pas 
s biometrickými údaji a se strojově čitelnou 
zónou. Tento doklad je vyroben ve zkráce-
né lhůtě 6 pracovních dnů. Správní popla-
tek v tomto případě činí u dětí do věku 
15 let 2.000 Kč, u osob starších 15 let činí 
4.000 Kč. Od roku 2016 lze o výše uvedený 
typ pasu požádat u kteréhokoliv obecního 
úřadu obce s rozšířenou působností v rám-

ci České republiky. Od 1. 7. 2018 bude mož-
né požádat o cestovní pas i ve zkrácené 
lhůtě do 24 hodin. V tomto případě bude 
správní poplatek navýšen (děti do věku 15 
let 3.000 Kč, osoby starší 15 let 6.000 Kč). 
Zde je nutno zdůraznit, že následné pře-
vzetí takto vyhotoveného dokladu bude 
možné pouze u Ministerstva vnitra České 
republiky. 
Stále zůstává v platnosti, že občanský prů-
kaz umožňuje českým občanům (včetně 
dětí do 15 let) cestovat pouze do jiných 
států EU/Schengenu a do některých bal-
kánských států. I v tomto případě si před 
vycestováním proveďte kontrolu platnosti 
občanského průkazu. V případě vydání ob-
čanského průkazu dětem do 15 let se vy-
bírá správní poplatek ve výši 50 Kč. Pokud 
s Vámi cestují Vaše děti, musí i ony mít 
vlastní cestovní doklad (občanský průkaz 
nebo cestovní pas). Jakékoliv případné do-
tazy týkající se vydávání osobních dokladů 
a evidence obyvatel Vám rádi zodpově-
dí 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 za-
hraničí, doporučujeme Vám, abyste si i tak 
provedli kontrolu doby platnosti stávají-
cích osobních dokladů. Zde je nutno uvést, 
že podanou žádost lze realizovat již 6 mě-
síců před skončením platnosti stávajícího 
občanského průkazu. V tomto období se 
nevybírá správní poplatek. Závěrem lze 
připomenout skutečnost, že platnost ob-
čanského průkazu nebo cestovního pasu 
si může každý občan 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

dotace na technickou  
a dopravní  
infrastrukturu
Město Trutnov poskytuje i v letošním roce 
dotaci na technickou a dopravní infra-
strukturu (dále jen infrastrukturu) za úče-
lem podpory bytové výstavby městem 
Trutnovem. Infrastrukturou se rozumí ve-
řejně přístupná komunikace (vč. chodní-
ků), veřejné osvětlení a další sítě technické 
infrastruktury.
Dotace se poskytuje stavebníkům rodinných 
domků a bytových domů v lokalitách na úze-
mí města Trutnova, kde se město Trutnov ne-
podílí na provádění infrastruktury.
Dotace se poskytuje na základě písemné 
žádosti a činí max. 80.000,- Kč na 1 nově 
postavenou bytovou jednotku a nesmí pře-

kročit 50 % celkových nákladů stavebníka 
vynaložených na infrastrukturu. Užívání 
bytové jednotky musí být započato nej-
později do 5 let od řádného provedení in-
frastruktury.
Žadatel je povinen provést infrastrukturu 
vlastním nákladem nejpozději do 30. 11. 
2018 a v této lhůtě Odboru rozvoje měs-
ta prokázat náklady (fakturou a dokla-
dem o uhrazení) efektivně a hospodárně 
vynaložené žadatelem na infrastrukturu. 
Předkládané faktury a doklady nesmí být 
starší jednoho roku. Po splnění všech pod-
mínek bude příspěvek zaslán na účet ža-
datele.
Žádost o dotaci pro letošní rok lze podat 
nejdéle do 30. 4. 2018 na Odbor rozvoje 
města Městského úřadu Trutnov. Odbor 
rozvoje města prověří žádosti po technické 
stránce a předloží je ke schválení zastupi-
telstvu města.

Ivana Vlasáková
Odbor rozvoje města

postup při výkupu 
nemovitostí v rámci 
realizace výstavby 
dálnice d11
Na veřejném jednání ohledně plánu vý-
stavby dálnice D11 v úseku Trutnov – státní 
hranice ČR/Polsko (133,0 – 154,0 km), které 
připravilo město Trutnov společně s ŘSD 
ČR a které proběhlo v listopadu loňského 
roku, byly ze strany veřejnosti vzneseny 
dotazy týkající se postupu státu při výkupu 
nemovitostí dotčených stavbou dálnice.
Dotazy veřejnosti se týkaly zejména ceny, 
za kterou budou nemovitosti vykupovány, 
času a formy tohoto výkupu. Vzhledem 
k tomu, že tyto procesy nebyly na veřej-
ném jednání zcela vysvětleny, bylo ŘSD ČR 
následně ze strany města Trutnova požá-
dáno o jejich zodpovězení pro možnost 
objektivního informování zájemců z řad 
veřejnosti.
dotaz č. 1 
za jaké ceny budou nemovitosti vykupo-
vány, respektive jaký je postup pro stano-
vení kupní ceny?     
Odpověď ŘSD ČR
Nemovitosti určené k trvalému zastavění 
stavbou dálnice D11 zahrnuté do územ-
ního rozhodnutí na stavbu dálnice bu-
dou oceněny dle § 3b zákona č. 416/2009 
Sb., o urychlení výstavby dopravní, vodní 
a energetické infrastruktury, ve znění poz-
dějších předpisů.
Ustanovení § 3b zní:
(1)  Získávají-li se potřebná práva podle  

§ 3a koupí, sjednává se v kupní smlouvě 
kupní cena ve výši

a)  ceny stanovené znaleckým posudkem 
vynásobené koeficientem 8 v případě 
pozemku s výjimkou stavebního pozem-
ku1, nebo

pokračování >>
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b)  ceny stanovené znaleckým posudkem 
vynásobené koeficientem 1,15 v přípa-
dě stavebního pozemku1 nebo stavby.

(2)  Znalecký posudek, který je podkladem 
pro navržení výše kupní ceny v návrhu 
kupní smlouvy, stanoví cenu ve výši ob-
vyklé ceny pozemku nebo stavby2, včet-
ně všech jejich součástí a příslušenství. 
Ocenění se provede podle oceňovacího 
předpisu3 účinného ke dni odeslání ná-
vrhu kupní smlouvy a cena pozemku 
nebo stavby se ve znaleckém posudku 
určí vždy podle jejich skutečného sta-
vu a účelu užití k tomuto dni; přitom 
se nepřihlédne k jejich zhodnocení 
nebo znehodnocení v souvislosti s tím, 
že jsou určeny k uskutečnění stavby 
dopravní infrastruktury. Při ocenění se 
rovněž nepřihlédne k navýšení obvyklé 
ceny jiného pozemku nebo stavby koe-
ficienty podle odstavce 1.

dotaz č. 2
Kdy a jaké budou uzavírány smlouvy k vý-
kupu pozemků? 
Odpověď ŘSD ČR
Nejčastějším typem smluv bude jistě smlou-
va kupní. V některých případech uzavírá-
me darovací smlouvy, směnné smlouvy, 
smlouvy o předání majetku státu a o změ-
ně příslušnosti hospodařit.
Návrhy kupních smluv je možné rozesílat 
vlastníkům nemovitostí až po vydání pra-
vomocného ÚR, schváleného záborového 
elaborátu, schválených geometrických plá-
nů a znaleckých posudků.  
dotaz č. 3
Kdy bude výkup prováděn a kdy bude 
uhrazena kupní cena? 
Odpověď ŘSD ČR
Výkup bude moci být realizován až po vy-
dání územního rozhodnutí.
dotaz č. 4
Kdy budou muset vlastníci demolovaných 
objektů opustit tyto nemovitosti? (do kdy 
si budou muset opatřit nové bydlení)
Odpověď ŘSD ČR
Státní příspěvková organizace ŘSD ČR 
bude osobně projednávat a individuálně 
řešit tyto vlastníky demolovaných objektů. 
Věříme a máme tyto zkušenosti i z jiných 
staveb, že se vždy podaří najít řešení tak, 
aby byly obě strany spokojené. S vlastníky 
demolovaných objektů vstupujeme v jedná-
ní na začátku majetkoprávní přípravy stav-
by a hledáme a budeme hledat řešení v do-
statečném časovém předstihu předtím, než 
skutečně dojde k fyzické demolici objektu.

1 § 9 odst. 1 písm. a) a § 9 odst. 3 zákona  
č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změ-
ně některých zákonů (zákon o oceňování ma-
jetku).
2 § 2 odst. 1 zákona č. 151/1997 Sb.
3 Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku 
a o změně některých zákonů (zákon o oceňo-
vání majetku).

Mgr. Marek Hlíza
Odbor rozvoje města

obáváte se o své zdraví nebo o zdraví vašeho blízkého, který žije 
osaměle? v případě nenadálé krizové situace může být životně 

důležité zajistit rychlou pomoc. takovou pomoc nabízí tísňová péče. 
Tísňová péče je komplexní terénní sociál-
ní služba, jejímž hlavním cílem je ochránit 
zdraví a životy seniorů a osob se zdravot-
ním postižením.
Tato služba nabízí zajištění rychlé pomoci 
v nenadálých krizových situacích, např. při 
pádu, nevolnosti, kolapsu či při zhoršení 
zdravotního stavu. V kombinaci s jinými te-
rénními sociálními službami umožňuje kli-
entům žít v domácím prostředí, a oddaluje 
tak nutnost jejich umístění např. do domo-
va pro seniory.
V případě krizové situace klient pouze 
stiskne SOS tlačítko na zařízení, které 
u sebe stále nosí (podle dodavatele služby 
se může jednat o přístroj velikosti „krabič-
ky od zápalek“ se zavěšením na krk uživa-
tele, nebo přístroj typu hodinek). Uvedená 
zařízení jsou v provozu 24 hodin denně, 
uživatel je tedy v nepřetržitém kontaktu 
s odborným personálem či rodinnými pří-
slušníky, případně sousedy. Úkolem odbor-
ného personálu je vyhodnocení a následné 
řešení vzniklé situace. V případě přímého 

ohrožení životních funkcí přivolá odborný 
pracovník nebo člen rodiny (soused) zá-
chrannou službu. Tísňová péče však nena-
hrazuje pečovatelskou službu ani není ur-
čena k zajišťování řemeslných oprav v bytě 
apod., ale chrání zdraví a život člověka 
v domácím prostředí.
Náklady spojené s využíváním této sociál-
ní služby zahrnují jednorázový poplatek 
a měsíční paušál (obojí může být u jednot-
livých poskytovatelů v různé výši). 
V případě předběžného zájmu o službu tís-
ňové péče vyplňte prosím přiložený krátký 
dotazník, který je také dostupný na úvodní 
webové stránce města Trutnova v aktuál-
ních tématech.
Dotazník bude sloužit jako podklad pro 
zjištění zájmu o službu tísňové péče mezi 
obyvateli Trutnova a zjištěné informace 
budou využity při výběru poskytovatele 
této služby. 

Odbor sociální

Dotazník je zcela anonymní, jeho vyplně-
ní Vám zabere jen několik minut. Zaškrt-
něte prosím vždy pouze jednu z uvede-
ných možností. Dotazník poté odevzdejte 
na Městský úřad Trutnov, Slovanské nám. 
165, případně vložte do schránky v někte-
rém z domů s pečovatelskou službou, a to 
nejpozději do 31. 3. 2018. Děkujeme Vám 
za vyplnění.

1. uveďte věk případného uživatele služby

 a) 18 – 54 let

 b) 55 – 64 let

 c) 65 – 79 let

 d) 80 a více let 

2. Měl/měla byste zájem o poskytování 
služby tísňové péče?

 a) Ano

 b) Ne

3. jaké úvodní pořizovací náklady jste ochot-
ný/ochotná zaplatit? (náklady za technické 
vybavení – komunikační zařízení, nabíječka, 
sim karta, …)

 a)  Využiji službu pouze v případě zapůj-

čení technického vybavení zdarma.

 b)  Využiji službu v případě pořizovacích 

nákladů do výše maximálně 2.000 Kč.

 c)  Využiji službu v případě pořizovacích 

nákladů do výše maximálně 3.000 Kč.

 d)  Využiji službu v případě pořizovacích 

nákladů do výše maximálně 4.000 Kč.

 e)  Využiji službu v případě pořizovacích 

nákladů do výše maximálně 5.000 Kč.

4. jak vysoký měsíční poplatek by pro vás 
byl ještě přijatelný?

 a) 300 Kč

 b) 400 Kč

 c) 500 Kč

5. v krizové situaci preferujete po stisknutí 
sos tlačítka

 a)  Pomoc asistenta s klíči od Vašeho 

bytu/domu (pracovníka tísňové péče 

nebo strážníka městské policie, kte-

ří budou moci kdykoli bezodkladně 

přijet)

 b)  Pomoc rodiny, souseda, známého 

s klíči od Vašeho bytu (může vznik-

nout problém s okamžitou dostup-
ností)

6. uvítali byste využití služby tísňové péče 
i mimo dům či byt?

 a) Ano

 b) Ne

v případě zavedení nové služby bude in-
formace zveřejněna standardním způso-
bem. pokud byste se rádi osobně dověděli 
více informací, zanechte kontakt (bude 
využit pouze pro poskytnutí bližších infor-
mací):
e-mail:
telefon:

dotazník k plánování sociálních služeb v trutnově

✂
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  ZPRÁVY Z MĚSTA

tŘíKRálová sbíRKa 2018 
se Může pochlubit opět 
ReKoRdní částKou
V prvních lednových dnech již po osmnác-
té proběhla Tříkrálová sbírka pořádaná 
Oblastní charitou Trutnov. Díky obětavým 
koledníkům a ochotným dárcům se může 
pochlubit rekordní částkou 191.248,- Kč. 
Tříkrálových skupinek jste mohli na Trut-
novsku potkat celkem 53. Další 3 poklad-
ničky byly umístěny na základních a střed-
ních školách.
Výtěžek Tříkrálové sbírky roku 2018 je 
určen na podporu půjčovny zdravotních 
a kompenzačních pomůcek, která je vel-
mi využívanou službou Oblastní charity 
Trutnov a poskytuje pomůcky rodinám 
pečujícím o své blízké v domácím prostře-
dí i lidem po nejrůznějších úrazech. Dále 
je výtěžek směřován na podporu potra-
vinového a humanitárního skladu, který 
pomáhá jednotlivcům a rodinám v nouzi. 
Malá část výtěžku je určena také na pod-
poru vzdělávání dětí a mladých lidí v Indii 
a na pomoc při humanitárních katastro-
fách. 
Tradicí sbírky se stal Tříkrálový koncert po-
řádaný a podporovaný pěveckým sborem 
Chorea Corcontica, jeho letošní novinkou 
bylo vystoupení pěveckého sboru Záboj ze 
Dvora Králové nad Labem. Finanční částka 
věnovaná účastníky koncertu do pokladni-
ček byla krásných 9.620,- 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 pěveckým 
sborům Chorea Corcontica a Záboj, rovněž 
všem obětavým koledníkům, dobrovolní-
kům, vedoucím skupinek a rodinám z trut-
novské farnosti. Poděkování patří i všem 
těm, kteří pomohli a zapojili se do realiza-
ce sbírky v patnácti okolních obcích a měs-
tech na Trutnovsku. 
Děkujeme, že nám pomáháte pomáhat.            

Za Oblastní charitu Trutnov koordinátor sbírky 
Martina Vágner Dostálová

průmysl 4.0 – nová robotická pracoviště na spŠ trutnov

V letošním roce slaví taneční skupina Star 
West Trutnov 30. výročí svého vzniku. 
Skupina byla v roce 1988 založena Kaje-
tánou Kouřilovou pod názvem Styl tem-
po a fungovala tehdy ještě pod Domem 
kultury Trutnov. Hned rok poté se vedení 
ujal Zdeněk Krčmář, který vedl skupinu 
až do roku 2007, kdy ji jako nová vedoucí 
převzala Jana Kašparová. Ta skupinu vede 
až do současnosti. Star West, jak už sám 
název napovídá, se věnuje westernovému 
žánru, konkrétně country tancům, moder-
nímu country, line dancingu, cloggingu 
(western step) a kankánům. Za celých 30 
let prošlo souborem na 150 tanečníků, 
kteří absolvovali odhadem 700 veřejných 
vystoupení a soutěží. Soubor se aktivně 
podílí na vedení dětských souborů Rodeo 
a Klobouček při SVČ Trutnov. V současné 
době má skupina 20 aktivních členů od 16 
do 45 let a je jedinou skupinou s tímto za-
měřením v okrese. 
V rámci oslav skupina v letošním roce 
podnikne několik akcí, mezi největší patří 
Country bál se Star Westem, který se usku-
teční dne 24. 3. 2018, nebo Výroční před-

stavení ve spolupráci s taneční skupinou 
z amerického Austinu, která nás poctí svou 
návštěvou. Tato akce je plánována na září 
tohoto roku a všichni jsou srdečně zváni.
Rádi bychom na tomto místě poděkovali 
všem našim sponzorům a příznivcům za je-
jich neustálou přízeň a podporu. Dále pak 
našim partnerům za jejich neskutečnou tr-
pělivost při trénincích a vystoupeních.
Na závěr nezbývá než popřát skupině hod-
ně zdaru do dalších let a pozvat všechny 
další zájemce o tento žánr mezi nás.

Kol.

Ambulance RIAPS 
zastupují zdravotní služby RI-
APS. Pracují zde psychiatři, kli-
ničtí psychologové a psycholo-
gové, adiktologové, zdravotní 

sestry specialistky a zdravotní sestry vše-
obecné. Společně s našimi klienty v am-
bulancích řešíme např. důsledky stresu, 
úzkosti, deprese, poruch spánku, poruch 
příjmu potravy. Celé spektrum obtíží je 
řešeno také u dětí v rámci ambulance 
dětského psychologa. Samostatnou sku-

pinu klientů tvoří ti se závažným dušev-
ním onemocněním, např. schizofrenií, kdy 
zdravotní služby úzce spolupracují např. 
se službami sociální rehabilitace, a sku-
pina lidí se závislostmi. Zájem o služby 
je velký, takže naše klienty často zaskočí 
dlouhá objednací doba či tzv. STOP stav. 
Netěší nás to, ale je velmi těžké to změ-
nit. Pokud nás budete potřebovat, obra-
cejte se na tel. 725 720 341 (Trutnov) či 
tel. 725 099 630 (Dvůr). Bližší informace 
najdete také na www.riaps.cz.  

letní tábor Křižáček
Český červený kříž Trutnov pořádá letní 
dětský tábor Křižáček, který se uskuteč-
ní od soboty 4. 8. 2018 do pátku 17. 8. 
2018 v rekreačním areálu Chata Nebá-
kov v Českém ráji. Tábor je určen pře-
devším pro děti ve věku od 6 do 16 let. 
Cena za jednoho účastníka je 4.290 Kč. 
Cena zahrnuje ubytování ve 4lůžkových 
chatkách (13 nocí), pravidelnou stravu 
5x denně v jídelně areálu, celodenní 
pitný režim, zdravotní dohled po celou 
dobu konání tábora, dopravu z Trut-
nova do místa konání tábora a zpět. 
Letošní téma celotáborové hry: Piráti 
z Nebákova. Informace a přihlášky je 
možné získat v kanceláři Oblastního 
spolku ČČK Trutnov na adrese Horská 
5, 541 01 Trutnov, na e-mailu: ccktu@
tiscali.cz, tel. 499 810 810, 775 760 630, 
775 220 000 nebo na www.krizacek.cz.

Dne 1. 2. 2018 bylo slavnostně otevřeno 
robotické pracoviště ve Střední průmys-
lové škole Trutnov na odloučeném pra-
covišti pro praktické vyučování v Mladých 
Bukách.
Robotické pracoviště bylo pořízeno díky 
dotaci z FRR Královéhradeckého kraje 
a díky poskytnutí finančních darů společ-
ností Continental Automotive Czech Repub-
lic, s. r. o., Trutnov a KASPER KOVO, s. r. o., 
Trutnov. Sestává ze dvou robotických bu-
něk společnosti Fanuc Czech, s. r. o., Praha. 
To přináší možnost vyzkoušení spolupráce 
dvou robotů, což je běžná průmyslová ap-
likace. Robotické buňky se např. propojí 
dopravníkem a studenti se rozdělí na týmy, 
přičemž jedna skupina studentů vkládá 
„výrobky“ na dopravník a druhá je sbírá. 
Studenti procvičují týmovou spolupráci, ča-
sování operací a navíc zajišťuji bezkolizní 
stav robotických pracovišť.
Pořízením robotických pracovišť a zařa-
zením tématu obsluhy a programování 
průmyslových robotů do výuky se rozší-
ří znalosti absolventů školy o tuto oblast 

v souladu s trendy „průmyslu 4.0“. Výuku 
obsluhy a programování robotů každoroč-
ně absolvuje více než 120 žáků závěrečných 
ročníků technických oborů školy maturit-
ních oborů Slaboproudá elektrotechnika, 
Strojírenství – počítačová grafika, a učeb-
ních oborů Elektrikář, Nástrojař. Rozšíří 
se tím jejich kompetence v případném 
budoucím uplatnění na místech např. se-
řizovačů či programátorů automatických 
a robotických výrobních linek.
Společnosti Continental Automotive Czech 
Republic, s. r. o., Trutnov a KASPER KOVO,  
s. r. o., Trutnov a Střední průmyslová škola 
Trutnov dlouhodobě vzájemně spolupra-
cují a v uplynulých letech získaly ocenění 
Královéhradeckého kraje a Krajské hospo-
dářské komory Královéhradeckého kraje 
v projektu ŠKOLA-FIRMA za příkladnou 
spolupráci školy a zaměstnavatelů.

Ing. Vladislav Sauer
ředitel SPŠ Trutnov

star West slaví výročí
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Školské zařízení pro 
dvpp Královéhradeckého 
kraje – pracoviště trutnov 
bŘezen
l Řemeslné techniky. slaměné ozdoby
22. 3. 2018, 13:30 – 17:00, ŠZ pro DVPP 
KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 600 Kč. S sebou přezůvky.
Přihlášky do 16. 3. – stierandova@cvkhk.cz, 
mob. 720 516 096.

l studium pedagogiky k získání kvalifi-
kace pedagoga volného času, který vy-
konává komplexní přímou pedagogickou 
činnost v zájmovém vzdělávání ve školách 
a školských zařízeních pro zájmové vzdě-
lávání (120 hodin) 
Pro absolventy minimálně maturitních 
oborů.
Zahájení 4. 4. 2018, 8:00 – 15:00, ŠZ pro 
DVPP KHK, Trutnov, Malé náměstí 158
Poplatek: 12.000 Kč. S sebou přezůvky. 
Přihlášky a více informací do 25. 3. – 
stierandova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

l zdravotník zotavovacích akcí (40 hodin)
Zahájení 21. 4. 2018, 9:00 – 15:30, ŠZ pro 
DVPP KHK, Hradec Králové, Štefánikova 
566
Poplatek: 3.500 Kč. S sebou přezůvky. 
Přihlášky a více informací do 15. 4. – 
stierandova@cvkhk.cz, mob. 720 516 096.

Ing. Stanislava Stierandová   

základní škola, trutnov, 
v domcích 488
den otevřených dveří
termín: Úterý 20. 3. 2018 od 14:00 do 17:00
program: Dopoledne bude škola 
otevřená pro veřejnost k nahlédnutí 
do tříd a tělocvičen. Odpoledne zábavná 
stanoviště pro děti s prohlídkou školy 
a malé občerstvení.
informace: Mgr. Eva Junová, zást. 1. st., 
tel.: 602 612 851, junova@zsvdomcich.cz, 
www.zsvdomcich.cz

základní škola speciální 
a praktická škola diakonie 
čce vrchlabí 
- odloučené pracoviště trutnov 
Školní 13, 541 01 Trutnov 
Tel. 739 379 290 

vás zve na den otevŘených dveŘí 
19. 3. 2018  9:00 – 18:00
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, 
caviaterapii, logopedii, netradiční výukové 
metody a další. 
Hlavní pro nás je: POHODA PROSTŘEDÍ, 
ZDRAVÉ UČENÍ A OTEVŘENÉ PARTNERSTVÍ 
www.specialniskolatrutnov.cz 

zápisy do prvních tříd
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Základní škola R. Frimla
vás srdečně zve na

5. 4. 2018
14:30 - 18:00

6. 4. 2018
13:00 - 17:00

vezměte s sebou občanský průkaz
 a rodný list dítěte

      499 813 073                   603 817 467      
skola@4zsrf.cz               www.4zsrf.cz

zápis do prvních tříd
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oltář sv. panen Mučedlnic

Na sklonku minulého roku jsme si připomně-
li oltář sv. Vavřince, první písemně doložený 
boční oltář nejstaršího trutnovského koste-
la. Podle J. V. Šimáka (Historický vývoj Čech 
severozápadních, Zvláštní otisk z časopisu 
Od Kladského pomezí 1931-32, Česká Skali-
ce 1932, s. 18) přibyl časem další. O dvanáct 
let později, v roce 1409, byl zřízen a dotován 
trutnovskými měšťany 7 kopami grošů boční 
oltář sv. Panen Mučedlnic. 
O které ze světic asi mohlo jít, napovídají 
v muzejních sbírkách po celé Evropě se na-
cházející vzácné retábly středověkých oltářů 
a početné dochované středověké nástěnné 
malby v našich kostelech. Lucemburská doba 
měla v oblibě především tři světice, panny 
a mučednice, velmi často zpodobňované 
spolu ve společnosti Panny Marie s dítětem. 
Byly jimi sv. Kateřina (25. 11.), sv. Barbora  
(4. 12.) a sv. Markéta (13. 7.). K nim se dále 
řadily např. sv. Dorota (6. 2.), sv. Voršila  
(21. 10.) nebo sv. Apolena (9. 2.). Jejich svátky 
bývaly opředeny mnoha půvabnými lidový-
mi pranostikami a četnými pověrami a zvyky.
Všechny zmíněné světice můžeme společně 
najít na vzácné, výšivkou zdobené kasuli 
z Rohenic z konce 15. století. Toto svrchní li-
turgické mešní roucho kněze nazývané také 
ornát se nachází ve sbírkách Biskupství krá-
lovéhradeckého. Fotografie zachytila zad-
ní stranu kasule s kasulovým křížem. Také 
na něm jsou oblíbené světice vyobrazeny 
ve společnosti Panny Marie s dítětem.

Rozeznáte je podle jejich typických atributů. 
Sv. Kateřinu (vlevo nahoře) prozrazuje frag-
ment popravčího kola, sv. Barboru (vpravo 
nahoře) věž, sv. Dorota drží košík s květina-
mi, sv. Apolena kleště (obě uprostřed). Sv. 
Voršila má v ruce šíp a atributem sv. Markéty 
je drak. Dvě poslední, nejníže se nacházející 
jmenované postavy světic nejsou celé, neboť 
kasule byla zkrácena. Bohatěji zdobena byla 
vždy zadní strana kasule, a to z důvodu, že 
mše byla sloužena u hlavního oltáře a kněz 
byl při tom k věřícím obrácen zády. 
Vzácnou památku mohli vidět návštěvníci 
výstavy uspořádané v roce 2014 k 350. výročí 
vzniku Biskupství královéhradeckého nazva-
né Zapomenuté poklady z církevních sbírek 
1664 - 2014. 
Fotografie kasule je zveřejněna s laskavým 
souhlasem vlastníka památky Biskupství krá-
lovéhradeckého, kterému tímto jako kroni-
kářka města Trutnova děkuji za vstřícnost 
a pochopení pro moji dlouhodobou bada-
telskou činnost týkající se nejstarších dějin 
trutnovských kostelů. 

Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

14. – 15. 2. 2018 proběhl již 6. ročník turna-
je v „trojkovém“ florbalu základních škol 
a obdobných ročníků víceletých gymnázií 
trutnovského regionu. Letošní ročník nabídl 
měření sil ve všech 6 nabízených soutěžních 
kategoriích. První den dostaly prostor obě 
dívčí kategorie a nejmladší chlapecká, dru-
hý den odehrály své zápasy starší chlapecké 
kategorie. Turnaj probíhal v prostorách spor-
tovní haly ZŠ R. Frimla v Trutnově, která nám 
umožnila postavit dvě hřiště. Tím byl zajiš-
těn hladký průběh turnaje a již osvědčený 
systém tzv. „malého florbalu“ (3+1) přispěl 
k atraktivitě jednotlivých utkání i celé akce. 
Všechna utkání řídili zkušení rozhodčí, kteří 
právě svými výkony nastavují úroveň spor-
tovních akcí, jako je právě Krkonošský flor-
balový pohár. Turnaje se zúčastnilo celkem 
24 týmů z 8 základních škol, které sehrály 
44 utkání. Za tyto dva hrací dny bylo možné 
vidět v akci celkem 179 nadšených sportovců 
z řad školních týmů. Všem zúčastněným patří 
poděkování za účast, přístup a předvedené 
výkony. Těší nás stálý zájem o akci a těšíme 
se na další ročník. Zvláštní poděkování patří 
partnerům turnaje, kterými jsou Královéhra-
decký kraj a společnost RaB Mědílek.  

výsledky kategorie G1 (dívky 2. – 5. tř.)
1. ZŠ Mládežnická, 2. ZŠ Bernartice,  
3. ZŠ Strž Dvůr Králové nad Labem
Nejlepší hráčka: Anna Hauferová  
(ZŠ Mládežnická)

Nejlepší brankářka: Anna Sturmová  
(ZŠ Mládežnická)
výsledky kategorie G2 (dívky 6. – 9. tř.)
1. ZŠ Bernartice „A“, 2. ZŠ Mládežnická,  
3. ZŠ R. Frimla, 4. ZŠ Bernartice „B“
Nejlepší hráčka: Natálie Popková  
(ZŠ Bernartice „A“)
Nejlepší brankářka: Nicol Trochová  
(ZŠ Bernartice „A“)
výsledky kategorie b1 (chlapci 2. – 3. tř.)
1. ZŠ R. Frimla, 2. ZŠ Bernartice, 3. ZŠ Strž 
Dvůr Králové nad Labem
Nejlepší hráč: Víťa Patzelt (ZŠ R. Frimla)
Nejlepší brankář: Vojta Okrouhlický  
(ZŠ R. Frimla)
výsledky kategorie b2 (chlapci 4. – 5. tř.)
1. ZŠ R. Frimla, 2. ZŠ Mládežnická, 3. ZŠ Pilní-
kov, 4. ZŠ Horní Maršov, 5. ZŠ Bernartice
Nejlepší hráč: Štěpán Nácal (ZŠ R. Frimla)
Nejlepší brankář: Matěj Gärtner  
(ZŠ Mládežnická)
výsledky kategorie b3 (chlapci 6. – 7. tř.)
1. ZŠ R. Frimla, 2. ZŠ Náchodská,  
3. ZŠ Bernartice, 4. ZŠ Horní Maršov
Nejlepší hráč: Aleš Kábrt (ZŠ Náchodská)
Nejlepší brankář: Jiří Erben (ZŠ R. Frimla)
výsledky kategorie b4 (chlapci 8. – 9. tř.)
1. ZŠ Náchodská, 2. ZŠ R. Frimla, 3. ZŠ 
kpt. Jaroše, 4. ZŠ Mládežnická, 5.  
ZŠ Bernartice
Nejlepší hráč: Matyáš Rada (ZŠ R. Frimla)
Nejlepší brankář: Marek Kuhn (ZŠ Náchodská)

Pokud jste v pátek 26. ledna 2018 ve ve-
černích hodinách spatřili v centru našeho 
města podezřelé postavy v kabátech, klo-
boucích a např. s pouzdrem od houslí či 
kufříkem, stali jste se svědky zážitkového 
kurzu Klubu instruktorů – Mafia Trutnov. 
Více jak 40 mafiánů a překupníků se po-
hybovalo na Krakonošově náměstí a v při-
lehlých uličkách. Jejich sídlem se pro tuto 

noc staly budovy Základní umělecké školy 
Trutnov, Domova mládeže při VOŠZ a SZŠ 
Trutnov, Oranžový dům Barevných dom-
ků Hajnice, dále stylové prostředí Kafírny 
Trutnov, Koncertní síň B. Martinů, TK Oba-
ly, TH Elektro a Galanterie na Polské. Tou-
to cestou bychom rádi poděkovali všem 
jmenovaným subjektům za velmi vstřícnou 
spolupráci.

Krkonošský florbalový pohár 2018

„Mafia trutnov“ – poděkování
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tRutíneK  
– Rodinné  
centRuM,  z. s.

volná heRna: PO – ČT 8:00 – 16:00,  
PÁ 8:00 – 14:00  
pRavidelné aKtivitY:
STŘEDA
9:00 – 9:50 chodící děti do 2 let
10:00 – 10:55 děti do 3 let
11:00 – 11:30 miminka 4 - 8 měsíců (ležící 
miminka)
PÁTEK   
9:00 – 9:55 děti do 3 let
10:00 – 10:45 lezci a začínající chodci
laktační poradenství, poradna PMV
nově: dílna Ferdy mravence – každou 
sudou sobotu (10. 3., 24. 3.) 10:00 – 15:00

pRoGRaM na bŘezen:
5. 3., 19. 3. pondělí 9:15 – Zvukohrátky 
s Bárou

9. 3. pátek 9:00 – 14:00 – předporodní 
laktační příprava a něžná náruč rodičů
bazaR dětsKého a těhotensKého 
oblečení, obuvi, hRačeK 
a spoRtovních potŘeb
PŘÍJEM: 19. 3. 8:30 – 20:00, 20. 3. 8:30 – 12:00
PRODEJ: 20. 3. 14:00 – 23:00, 21. 3. 8:30 – 18:00
VÝDEJ: 23. 3. 8:00 – 9:00, 11:00 – 12:00, 
18:30 – 20:00
Možnost vyzvednutí lístků předem – 
přednostní odběr. Vybíráme oblečení 
do velikosti 165.
23. 3. pátek 16:30 - Karneval
24. 3. sobota – jednodenní workshop 
s Lucií Groverovou na téma „Peníze aneb 
Řekni mi, kdo jsem…“

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.

svaz tělesně postižených

velKá cena tRutnova v KaRate 2018
V sobotu 3. února 2018 se konal ve spor-
tovní hale ZŠ Komenského v Trutnově  
7. ročník Velké ceny města Trutnova v kara-
te. Turnaje se zúčastnilo 305 závodníků z 37 
klubů z České republiky a tří klubů z Polska. 
Záštitu nad turnajem převzal starosta měs-
ta Trutnova Mgr. Ivan Adamec. Soutěžilo se 
ve věkových kategoriích od mladšího žactva 
až po kategorie Masters (nad 40 let). Sou-
těžní disciplíny byly tradičně kata (sestavy 
jednotlivců), kata team (sestavy tříčlenných 
týmů) a kumite (sportovní zápas dle pravidel 
WKF s dodatky ČSKe). Turnaj pořádal trut-
novský Sportovní klub bojových umění (SKBU 
Trutnov) ve spolupráci s Královéhradeckým 
svazem karate, za podpory města Trutnova 
a Královéhradeckého kraje. Vzhledem k vel-
kému počtu závodníků se soutěžilo již na  
5 tatami. Úroveň turnaje byla vysoká. Nej-
lepší tři závodníci v jednotlivých kategoriích 
obdrželi diplom a medaili, vítězové navíc po-
hár a drobnou cenu, kterou věnovalo město 
Trutnov. Soutěžilo se i mezi kluby o pohár 
pro „Nejúspěšnější klub VC Trutnova 2018“. 
Pohár pro vítěze si letos odvezl klub Dragon 

Neratovice, na druhém místě skončil pol-
ský klub KK Goju ryu Shuseikan ze Scinawy 
a na třetím místě se umístil klub KCK Team 
z Letohradu. Početnou skupinu závodní-
ků vyslal i pořádající klub. Mladí závodníci 
a závodnice ze skupiny A2 soutěžili v kata. 
Závodníci ze skupiny A1 pak především v ku-
mite. Nejlépe si vedli závodníci Tadeáš Orság, 
Tomáš Macek a Dominik Majera, kterým se 
podařilo získat cenné kovy. Turnaj byl vyda-
řený jak po sportovní, tak i po organizační 
stránce. Právem má tak svou stálou pozici 
v kalendáři závodů Českého svazu karate.
Výsledky závodníků SKBU Trutnov:
2. místo Dominik Majera  
muži / kumite -84 kg
2. místo Dominik Majera 
muži / kumite BRH
2. místo Tadeáš Orság 
mladší žáci 10 - 11 let / kumite -35 kg
3. místo Tomáš Macek 
dorostenci / kumite -57 kg
 
Tomáš Souček
předseda SKBU Trutnov

za podpory 
Nadace ČEZ

MASTERS CUP 
světový pohár ve sjezdovém lyžování

PEC POD SNĚŽKOU
3.–4. 3. 2018

mediální partneři

partneři

ZÁVOD DRUŽSTEV NA 25 / 50 / 70 KM
ZÁVOD JEDNOTLIVCŮ NA 25 A 50 KM
DOPROVODNÝ PROGRAM: OPEN VYJÍŽĎKA
KOMFORTNÍ ZÁZEMÍ S VYHŘÍVANÝM STANEM, 
PERFEKTNÍ ORGANIZACE A SLUŽBY

www.stopaprozivot.czwww.krkonosska70.cz
www.lokotrutnov.cz 

PARTNEŘI OFICIÁLNÍ DODAVATELÉ MEDIÁLNÍ PARTNERINSTITUCIONÁLNÍ PARTNEŘI HLAVNÍ PARTNEŘI GENERÁLNÍ MEDIÁLNÍ
PARTNER

HLAVNÍ MEDIÁLNÍ 
PARTNER

KRKONOŠSKÁ 

70 LAWI
ŠPINDLERŮV MLÝN

SVATÝ PETR

63. ROČNÍK

3. 3. 2018

DALŠÍ ZÁVODY SERIÁLU STOPA PRO ŽIVOT

PARTNEŘI ZÁVODU

PARTNEŘI SERIÁLU STOPA PRO ŽIVOT

24.–25. 2. 2018 
ČT Šumavský skimaraton
Kvilda

10.–11. 2. 2018 
Karlův běh České spořitelny
Boží Dar v Krušných horách

Jsme stále ještě na začátku nového roku 
a místní organizace STP uspořádala pro své 
členy v restauraci Junior již dvě zajímavé 
přednášky. 
V lednu nás navštívila paní Věra Bittne-
rová, specialistka na zdravou výživu. Svoji 
přednášku zaměřila především na to, jak 
se správně a zdravě stravovat, upozornila 
na některé špatné návyky a představila po-
traviny, které konzumovat při nedostatku 
některých vitamínů a minerálů. 
Pro únorové setkání jsme oslovili podnik 
Lesy a parky Trutnov, s. r. o. Pozvání přijali 
pan Ing. Jaroslav Semerák, jednatel firmy, 
a paní Lucie Motyčková, správce hřbitova. 
Seznámili nás s náplní jejich činnosti. Spra-
vují přes 2 tis. ha lesů, lesopark, městský 
park a park Na Struze. V jejich kompeten-

ci je i správa 8 hřbitovů. Dalšími službami, 
které vykonávají, je např. údržba 210 po-
mníků a naučné stezky z válečného období 
1866, prodej vánočních stromků a zbytko-
vého dřeva apod. Dozvěděli jsme se množ-
ství velmi užitečných informací o podniku, 
který je ve vlastnictví města. Četné dotazy 
z řad přítomných rozvinuly příjemnou be-
sedu. Na závěr jsme obdrželi informativní 
a propagační materiály. Děkujeme touto 
cestou za čas, který nám oba pracovníci 
podniku věnovali.
Upozorňujeme členy, že dne 13. 3. 2018 se 
koná v malém sále Městského úřadu Trut-
nov od 14:00 členská schůze.
 
Výbor STP v ČR, z. s., MO Trutnov

SPORT
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TJ LOKOMOTIVA TRUTNOV, z. s.

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.

www.lokotrutnov.cz 

více na www.spartaktrutnov.com nebo 
na FB

 MuaY - thai

celorepublikový veřejný trénink dětí a mládeže
Česká Muaythai Asociace, z. s., v rámci Meziná-
rodního dne muaythai připravila v neděli 4. 2. 
pro děti a mládež již jedenáctý celorepublikový 
veřejný trénink. Jedinečné akce, kterou hostila 
tělocvična pražského oddílu Spejbl Gym, se zú-
častnilo přes sto mladých sportovců a sportov-
kyň a oddíl HIGHLANDERS SPARTAK Trutnov 
nesměl chybět. Trénink organizátoři rozdělili 
do dvou částí podle věkových kategorií. První 
fáze byla určena pro děti do dvanácti let. Bě-
hem devadesáti minut si děti nacvičily techniky 
thajského boxu, ale hlavně zažily plno zábavy 
díky zajímavým hrám.
Po společném focení zahájili trénink účastníci 
od třinácti let. Cílem této části byla především 
konfrontace mladých sportovců při nácviku 
základních technik, kombinací, kontrů a klin-
čů. Oba tréninkové bloky zakončil dobrovolný 
sparing.

Tento projekt má pro nás obrov ský význam, 
protože není nic lepšího než vidět, jak se děti 
baví sportem a pohybem. Naším cílem je silná 
komunita lidí se stejným zájmem a systematic-
ká výchova mladých sportovců, a to bez rozdílu 
klubové příslušnosti.

  trutboarders od nového roku jako  
GoFreestyle

Trutboarders není minulostí, ba naopak – od  
1. 1. 2018 se oddíl stává GOFreestyle SPARTAK 
TRUTNOV. Oddíl spojující všechny nadšence 
skateboardingu, longboardingu, BMX, freesty-
le scooters atd. Jsme tu pro všechny, kteří chtějí 
hlavně jezdit – nový začátek na novém parku, 
který čeká všechny nadšence již v létě 2018, 
bude startovacím můstkem pro všechny naše 
členy a komunitu okolo těchto sportů.

 basKetbal

vynikající leden v podání basketbalových  
dorostenek
Výborný vstup do roku 2018 předvedly basket-
balové juniorky. V nejvyšší soutěži, extralize, 
dlouho trápily vedoucí celek soutěže USK Pra-
ha a v následujících třech duelech přesvědčivě 
vyhrály, včetně zápasu s obhájkyněmi mistrov-
ského titulu z brněnských Žabin. Tým trenérů 
Martiška a Kapitulčina má již šest zápasů před 
koncem jistotu postupu do play-off a v následu-
jících zápasech by se rád popral o co nejvýhod-
nější nasazení do vyřazovacích bojů.
loKo tRutnov - usK pRaha   51:58  
(12:10,30:20,40:40)
loKo tRutnov - soKol nusle  92:51  
(34:12,60:31,73:41)
loKo tRutnov - žabinY bRno  83:63  
(20:14,47:31,63:51)
Zahanbit se ale nenechávají ani extraligové 
kadetky. Právě naopak, před sezónou nepříliš 
favorizovaný celek nadále drží fantastickou 
čtvrtou pozici v tabulce! I tento celek má v roce 
2018 bilanci tří vítězství a jedné porážky, která 
přišla na půdě vedoucího celku soutěže, praž-
ské Slovanky. V tomto zápase se Trutnov musel 
obejít bez tří opor, a konečné skóre tak bylo 
zbytečně vysoké, ovšem ve všech zbývajících zá-
pasech Trutnovačky ukázaly svým kvalitním vý-
konem, proč jsou největším překvapením sou-
těže. K jistotě postupu do play-off chybí výběru 
trenérů Kapitulčina a Martiška jedna výhra.
loKo tRutnov - ba spaRta  58:55  
(14:19,29:27,40:42)
loKo tRutnov - bK stRaKonice  83:40  
(22:6,37:18,61:23)
levhaRtice choMutov - bK loKo tRut-
nov  60:66  (10:19,29:38,46:47)
basKet slovanKa - bK loKo tRutnov  
102:47  (29:9,60:25,84:35)
Více info + tabulky:
Extraliga juniorek: http://www.cbf.cz/souteze/
rozpis-utkani/rozpis_4477.html 
Extraliga kadetek: http://www.cbf.cz/souteze/
rozpis-utkani/rozpis_4481.html

 judo

Grand prix banská bystrica
O víkendu 10. a 11. 2. reprezentovali judisté 
Lokomotivy Trutnov na Slovensku. Velmi dobře 
obsazený turnaj, kterého se  zúčastnilo přes 400 
závodníků z jedenácti zemí (Slovensko, Česká 
republika, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Švýcar-
sko, Itálie, Ukrajina, Rusko, Bělorusko a Rakous-
ko), byl generálkou před nadcházejícím prvním 
kolem Českého poháru v Ostravě. Z důvodu na-
chlazení bojovali pouze čtyři závodníci. V sobo-
tu starší žáci David Šopinec, Šimon Brezáni a Mi-
chal Imerlišvili a v neděli dorostenec Vojtěch 
Vach. Opět se s námi muselo počítat! Dvakrát 
jsme se postavili na stupně vítězů. Bronzovou 

medaili vybojoval David Šopinec po vítězství 
nad Slovákem Miterem a Ukrajincem Nazarem, 
neprošel pouze přes českého kolegu Šimona 
Roháčka z Jablonce nad Nisou. Stříbrnou me-
daili vybojoval Vojtěch Vach po vítězství nad 
Slováky Strmeněm a Olejárem. V českém finále 
nepřekonal Jana Vostřela z Liberce.

 Ricochet

MčR MasteRs 2018
V sobotu 27. 1. 2018 se v centru A-Sport Hradec 
Králové uskutečnilo 18. MČR  MASTERS v rico-
chetu. Turnaje se zúčastnili i zástupci trutnovské 
Lokomotivy. Od ranních hodin zde probíhaly ne-
milosrdné boje o mistrovské tituly, ve kterých se 
neztratili ani trutnovští hráči. Ve večerních hodi-
nách bylo vyhlášení, ze kterého vyšli nejlépe hrá-
či Lokomotivy. Na 8. místě skončil Rosťa Toman, 
4. místo obsadil Míra Vraňan, na stupních ve své 
kategorii skončil Martin Nohejl, který obsadil  
3. místo, 2. místo patří Pavlovi Bedlivému a titul 
obhájil Jirka Herda. Všem velká gratulace. 

Volná místa jsou ještě na I. a III. termín, II. termín 
obsazen! Více informací na www.lokotrutnov.
cz , nebo na tel.: 603 383 285.
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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)
informace: Odbor ŽP MěÚ, p. Hejna,  
tel.: 499 803 375, e-mail: hejna@trutnov.cz

Úplnou nabídku útulku včetně podrobnějších 
informací najdete na webových stránkách 
města: http://www.trutnov.cz/organizace-in-
stituce/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.
pro případné dárce finanční hotovosti máme 
č.ú. 6015-124601/0100 vs 288 u Komerční banky  
v Trutnově.

Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombino-
vanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veteri-
nárním lékaře m. Noví majitelé po zaplacení po-
platku 500 Kč dostanou i očkovací průkaz a jsou 
po dobu tří let osvobozeni od placení poplatku 
ze psa. V případě nalezení opuštěného nebo za-
toulaného 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

NABÍDKA OPUŠTĚNÝCH PSŮ
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21:00, 18:00 – 20:00 dvě až tři dráhy obsazeny

Út 13. 3. pro veřejnost 5:45 – 17:00,  
19:00 – 21:00, 16:00 – 17:00 4 dráhy obsazeny

st 14. 3. pro veřejnost 5:45 – 14:00,  
14:00 – 15:00 plavání seniorů, 15:00 – 16:30, 
19:00 – 21:00

čt 15. 3. pro veřejnost 5:45 – 17:00,  
19:00 – 21:00, 16:00 – 17:00 5 drah obsazeno

pá 16. 3. pro veřejnost 5:45 – 17:00,  
19:00 – 21.00

27. 3.  16:00 – 21:00 pro veřejnost zavřeno 
(krajský pohár v plavání)
 
velikonoční prázdniny
čt  29. 3. pro veřejnost 5:45 – 17:00,  
19:00 – 21:00, 16:00 – 17:00 5 drah obsazeno

pá 25. 3. pro veřejnost 5:45 – 17:00,  
19:00 – 21:00

po 2. 4.  ZAVŘENO

jarní prázdniny: provoz velký i malý 
bazén; fitness, solárium, sauna beze 
změn

po 12. 3. pro veřejnost 5:45 – 13:00, 13:00 – 
14:00 plavání seniorů, 14:00 – 16:00, 18:00 – 

MEBYS Trutnov, s. r. o.

Ač to na mnohých místech nevypadá, zimní 
sezóna je v plném proudu a my objíždíme 
jednotlivé závody dvou českých seriálů za-
měřené na dálkové běhy. V letošní sezóně 
se zaměřujeme zejména na Stopu pro život 
a v rámci možností vyrážíme i na závody Ski 
Tour. V průběhu ledna a začátkem února jsme 
absolvovali tři závodní víkendy. Na Jilemnic-
ké 50 se dařilo zejména Tomáši Vebrovi, jenž 
obsadil 3. místo celkově, a Petru Javůrkovi, 
který byl celkově 7. Oba se představili i na Or-
lickém maratonu, který byl přeložen na Šer-
lich, a jednotlivé tratě tak musely být lehce 
zkráceny. To nicméně vůbec nevadilo Petru 
Javůrkovi, jenž závod v bruslení celkově vy-
hrál, a výborně závod sedl také Petru Holu-
bovi, který obsadil 4. místo. Výborně jela také 
Eva Stoklasová, která byla celkově 4. V neděli 
se konaly závody klasickou technikou, kde 
v hlavním závodě na 39 km vybojoval výborné 
4. místo Tomáš Veber (1. v kat.) a hned za ním 
na 5. místě dojel Petr Javůrek (2. v kat.).

Druhý únorový víkend nás čekal výjezd 
do Krušných hor, konkrétně na Boží Dar, 

kde se konal další závod Stopy pro život. 
Do závodů klasickou i volnou technikou se 
tradičně zapojila také početná skupina zá-
vodníků ze zahraničí, především ze sousední-
ho Německa, a pořádně zamíchala pořadím 
na stupních vítězů. V nedaleké obci Mědě-
nec jsme měli zarezervovaný baráček, který 
jsme nakonec naplnili až po půdu. Včetně 
doprovodu naši výpravu tvořilo 20 lidí, a řa-
dili jsme se tak k nejpočetnějším výpravám. 
Prvním závodem byl pro nás start na 22 km 
bruslením. V kategoriích se dařilo Petře Šíp-
kové a Evě Stoklasové, které obsadily shodně  
2. místo, a Petru Holubovi, který byl v kategorii  
3. Bohužel Petr i Eva se připletli do kolizí hned 
po startu, ve kterých zlomili hůlku, a tím přišli 
o možnost poprat se o lepší výsledek. Stej-
ně jako v předchozích závodech musela být 
i tentokrát nejdelší trať upravena a nakonec 
se přistoupilo na variantu dvou 22km okruhů 
klasicky. Na dlouhé trati obsadil Petr Javůrek  
4. místo celkově (1. v kat.). Na 22 km obsadil 
Jan Hruška 2. místo celkově i v kategoriích. 
Dařilo se i mládežníkům na nejkratší 12km 
trati, kde obsadil 2. místo Marek Richter  
a 3. byl Tomáš Tyrner. Zpestřením závodů byla 
účast Jana Antonína Duchoslava, alias „Viki-
ho Cabadaje“, který umí stále pobavit.
Nyní některé závodníky čeká Jizerská 50 a Šu-
mavský maraton a především již netrpělivě 
vyhlížíme další ročník Krkonošské 70, kterou 
spolupořádáme s TJ Lokomotiva Trutnov, 
a rádi bychom zopakovali vítězství v hlídkách 
na 70 km. 

Kasper – Swix Team

KaspeR – sWix teaM na závodech stopY pRo život a sKi touR


