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Trutnov omezuje podomní prodej
Město Trutnov mělo platný Tržní řád
z roku 2003. Od této doby však došlo
na základě několika nálezů Ústavního
soudu k vývoji právních názorů na podobu tržních řádů. Město tak muselo reagovat a své nařízení aktualizovat. „Kromě
úprav, které navazují na změny živnostenského zákona a zákona o přestupcích,
jsme do nového Tržního řádu zapracovali také návrh zastupitele Mgr. Sobotky
ohledně zákazu podomního a pochůzkového prodeje na území obce,“ vysvětluje
Ivan Adamec, starosta města Trutnova,
a zároveň dodává, že „dle tohoto návrhu
měl být jakýkoliv podomní a pochůzkový
prodej zakázán. Zde je nutné upozornit,
že v případě jeho odsouhlasení by došlo
k omezení služeb pro mnoho občanů města Trutnova.“

Město tak návrh na kompletní zákaz podomního a pochůzkového prodeje muselo
výrazně upravit. „Vymezili jsme několik
výjimek, které mají dané služby občanům
zachovat,“ dodává starosta. Patří sem například služby v rámci ohlášeného očkování
domácích zvířat, služby v rámci plnění povinností dle zákona č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, v platném znění, prodej
farmářských výrobků, vánoční prodej ryb
a stromků, velikonoční prodej kraslic a pomlázek či prodej v rámci konání společenské akce (zejména kulturní a sportovní).
Nová podoba Tržního řádu, který je závazný na celém území města, začne platit
od 1. dubna 2018.

27. 3. 2018

Řidiči v Trutnově snadněji
zaplatí za parkování
Parkoviště U Studny, u kina Vesmír, naproti
pivovaru, u nemocnice a u náměstí Republiky – na těchto místech mohou řidiči platit
i bezhotovostně. V polovině března došlo
k modernizaci parkovacích závorových systémů. „Věříme, že způsob platby kartou
bude pro řidiče pohodlnější. Snažíme se
neustále zvyšovat komfort obyvatel Trutnova i jeho návštěvníků,“ vysvětluje Ivan
Adamec, starosta města Trutnova. Revitalizace parkovacích automatů a závor vyšlo
město Trutnov na 1,5 milionu korun.

Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Zastupitelé schválili rozpočet na rok 2018
Město dosud již tradičně pracovalo s rozpočtový provizoriem schváleným v prosinci
2017. Na prvním letošním zasedání Zastupitelstvo města Trutnova schválilo ostrý
rozpočet pro tento rok. „Pracujeme s celkovými výdaji na provoz a investice ve výši
922 milionů korun. Jde o velmi odpovědný
a proinvestiční rozpočet,“ říká Ivan Adamec, starosta města Trutnova.
Největší investiční akcí letošního roku je
rekonstrukce a dostavba Střediska volného
času, Trutnov v areálu Na Nivách. „V polovině února jsme slavnostně poklepali na základní kámen. Stavba jde zatím přesně
podle plánu a na konci roku bychom měli
moderní zázemí střediska otvírat,“ dodává
trutnovský starosta.
Město letos opět výrazně investuje do budování a oprav infrastruktury. Jde především o chodníky v ulici Petříkovická
za 8 milionů korun, na Jiráskově náměstí,
v Náchodské, Švábenicově, Janáčkově ulici

či na sídlišti Zelená Louka. Na rekonstrukci
komunikace Za Komínem město vynaloží
12 milionů korun. „Chystáme také opravu
Novodvorského mostu v Dolním Starém
Městě. Zde počítáme s náklady 7,5 milionu
korun,“ říká trutnovský starosta.
Zcela nové parkoviště vznikne u vyhledávaného turistického cíle, nedaleko pevnosti
Stachelberg, za částku 5,2 milionu korun.
Cyklisté se mohou těšit na novou cyklostezku v Poříčí od loděnice po Bílou lávku
za 3,5 milionu korun a cyklotrasu od ul.
Vrbová po loděnici za 1,2 milionu korun.
Mezi významné investiční akce patří také realizace cyklověže u autobusového nádraží,
která vyjde na 13,3 milionu korun, část však
následně pokryje dotace. Realizace stavby
cyklověže je však podmíněna schválením dotace, o které bude rozhodnuto v červnu.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Najdete v tomto čísle:
Pojďte s námi čistit Úpu! / 2
Očkování proti vzteklině / 4
Oznámení o zápisu k předškolnímu vzdělávání pro školní rok 2018/2019 / 5
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Foto: Renáta Tommová
Součástí modernizace parkovacího systému je také možnost sledovat obsazenost
uvedených parkovišť na webových stránkách města. V budoucnu chce radnice nabídnout tyto služby i u ostatních parkovacích automatů rozmístěných po městě.
Nové parkomaty umožňují dobití rezidentní karty přímo na místě. Lidé už tak nemusí
chodit na městskou policii.
Mgr. Michaela Dědková
tisková mluvčí

Přijďte se pobavit, poučit
a nakoupit na Krkonošský
veletrh do Trutnova
Krkonošský veletrh se bude konat v pátek 27. dubna od 9:00 do 18:00 a v sobotu
28. dubna od 9:00 do 17:00 ve Společenském centru UFFO v Trutnově. Představí se
Vám přes 60 vystavovatelů se zaměřením
na Stavbu – Bydlení – Zahradu – Hobby.
Nosným tématem veletrhu je „topení“.
Na veletrhu se poradíte s výrobci tepelných čerpadel, kotlů, solárních kolektorů
a podlahového topení. Vyberete si správný
způsob tepelné izolace, hydroizolace, ale
i ty správné stavební hmoty. Seznámíte se
s novinkou kapalného zatěsňování kotlů
a potrubí. Zjistíte, jaké barvy a nátěrové
hmoty je vhodné použít do interiéru a exteriéru. Vyberete si ta nejvhodnější garážová vrata nebo oplocení na Vaši zahradu.
Poradí Vám s výběrem bazénu nebo vhodné jímky pro Váš dům.
Interiér domu si můžete vylepšit novou ku-

chyní nebo koupelnovým vybavením i s výstavními slevami. Dále nakoupíte obrazy,
přírodní wellness produkty, kosmetiku,
čínskou medicínu, ale i pracovní oděvy či
košile.
Letošní novinkou bude expozice Střední
zahradnické školy Kopidlno s nabídkou
květinových vazeb a prodejem sazenic. Veletrh doprovází i přednášky pro veřejnost.
Seznam přednášek naleznete na www.
omnis.cz. Veletrh zpestří expozice Českého
svazu chovatelů s desítkami domácích zvířat. Nejen děti si budou moci pohladit dravé ptáky. Děti se zabaví na skákacím hradu,
při tvarování zvířátek z balónků a malování na obličej. Vše bude doprovázeno živým
hudebním vystoupením. Občerstvení zajištěno.
Udělejte si čas a přijďte i s rodinou strávit
příjemné chvíle na Krkonošský veletrh.

Pojďte s námi čistit Úpu!

Přijďte se v sobotu 21. dubna 2018 podívat
k řece a odlehčit trochu naší přírodě od odpadků. Letos se koná již třetí ročník akce
Čistá řeka Úpa a zapojit se můžete i Vy.
Příprava na akci není složitá, stačí vyplnit
registrační formulář na www.cistarekaupa.cz a vybrat si nejsympatičtější startovní
místo, kde se v den úklidu připojíte k ostatním dobrovolníkům. „Letos se navíc nově

připojí i Mladé Buky, z toho máme opravdu radost,“ říká hlavní organizátor akce
Martin Kynčl. Začít můžete na stánku u ZŠ
Mládežnická, u cukrárny Promenáda, u loděnice v Poříčí nebo v areálu Mladé Buky.
Na startovních místech dostanete odpadkové pytle s ochrannými rukavicemi a pak
už se můžete směle pustit do úklidu. Pytle
s odpadky po celém Trutnově pak uklidí
Technické služby Trutnov. Na stáncích podél řeky se můžete těšit na drobné občerstvení pro dobrovolníky a doprovodný program pro děti a dospělé. Všechny účastníky zároveň srdečně zveme na malou after
párty v loděnici, kde společně oslavíme
dobře vykonanou práci za zvuků naší čisté
říčky a možná i nějaké té kapely.
Pokud se chcete jakkoliv zapojit, kontaktujte nás na našich facebookových stránkách Čistá řeka Úpa nebo na www.cistarekaupa.cz.
Těšíme se na Vás!

KRÁLOVSKÁ VĚNNÁ MĚSTA ZVOU

Jaroměř
7. 4. 2018 – OTEVÍRÁNÍ PEVNOSTI
JOSEFOV 2018
http://www.pevnostjosefov.cz
21. 4. 2018 – POCHOD OKOLO JAROMĚŘE
https://tjsokoljaromer.webnode.cz

duben

Mělník
7. 4. 2018 – MISTROVSTVÍ VE VESLOVÁNÍ
NA DLOUHÉ TRATI
www.kvm1881.cz

Dvůr Králové nad Labem
7. 4. 2018 – SAFARI BĚH
www.zoodvurkralove.cz

Polička
14. – 15. 4. 2018 – JARNÍ SLAVNOSTI
NA HRADĚ SVOJANOVĚ
www.svojanov.cz

30. 4. 2018 – KRÁLOVÉDVORSKÝ
MAJÁLES
www.hankuv-dum.cz
Hradec Králové
6. – 20. 4. 2018 – KRÁLOVÉHRADECKÝ
MAJÁLES
http://hradec.majales.cz
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Vysoké Mýto
25. 4. 2018 – DEN ZEMĚ
www.vysoke-myto.cz
Více naleznete v kalendáriu na
www.vennamesta.cz

Trutnov rozšiřuje nabídku
základního vzdělávání
Základní škola, Trutnov 3, Náchodská 18,
ve spolupráci se spolkem Rozlet do života,
z. s. (https://montessoritrutnov.webnode.
cz/) a za podpory města Trutnova nabídne
zájemcům o jinou než běžnou formu
vzdělávání novinku! Od příštího školního
roku, tj. od 1. 9. 2018 otevře smíšenou
třídu pro žáky prvního stupně (1. – 5.
ročník) s maximálním počtem 24 žáků.
Myšlenka rozšířit nabídku výukových
stylů na základní škole vznikla z potřeby
rodičů mít možnost výběru vzdělávací
cesty pro své děti. Je pro nás důležité vyjít
vstříc těm, kdo hledají pro své děti trochu
jiné akcenty ve vzdělávání – proto nám
dává smysl nabídnout právě montessori
pedagogiku jako vzdělávací metodu,
která klade důraz na dovednosti, které
budou děti potřebovat celoživotně –
ať už jde o plánování, sebehodnocení,
spolupráci v týmu, různorodý (i věkově)
kolektiv, v němž si dítě může vyzkoušet
a „natrénovat“ sociální dovednosti,
umění argumentace, sebeprezentace,
samostatnost a zodpovědnost za vlastní
učení. Práci v projektech a sebeřízení
snad ani není třeba zdůrazňovat. To vše
s podporou pedagoga, jehož úlohou je
tvořit bezpečný rámec a vytvářet podmínky
pro optimální rozvoj každého dítěte.
Pokud jste právě Vy těmi rodiči, kteří
chtějí pro své děti školu „trochu jinak“,
ale zároveň chtějí mít jistotu, že žáci splní
požadavky, které jsou dány zákonnými
normami pro základní vzdělávání, a k tomu
využívat zázemí zavedené základní školy
(sportoviště, kroužky, jídelna, družina),
pak se na Vás budeme těšit u zápisu do
1. – 5. ročníku ve dnech 5. a 6. dubna 2018
v Základní škole, Trutnov 3, Náchodská 18.
Rozlet do života, z. s.

Mateřské centrum KAROlínka
duben 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 – často se
maminky potýkají s menšími či většími
problémy už od porodnice, slyší mnoho
protichůdných rad nebo jen nemají s kým
svou starost sdílet. O kojení existuje mnoho mýtů a představ, maminky se bojí dlouhodobého kojení, uchylují se k dokrmům
nebo kojí s bolestí. Kojení by ale měla být
radost. Často se jedná jen o nedostatek
dobré podpory. Tohle všechno je cílem
podpůrné skupinky. Setkání vede diplomovaná porodní asistentka Olga Fojtíková a dětská sestra a certifikovaná laktační
poradkyně Eva Havelková. Kdy: 3. 4. 2018
od 14:00 do 15:00. Vstupné je za pobytné,
prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
JAK SI NASTAVIT HRANICE VE VZTAHU
– sebezkušenostní seminář, kde se dozvíte, jak si nastavit a hlídat vlastní hranice
ve vztahu a kde začíná a končí naše zodpovědnost za vztah. Lektorka: Mgr. Andrea
Žilková, Ph.D., psychoterapeutka, rodinná
terapeutka a koučka. Kdy: 5. 4. 2018, 17:00
– 20:00. Vstupné je 200 Kč, prosíme zájemce o nahlášení účasti v MC.
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 domluvě.
ODPOLEDNÍ KROUŽEK PRO DOSPĚLÉ –
KERAMICKÉ TVOŘENÍ – pod vedením lektorky Andrey Onodi se naučíme pracovat
s hlínou a dalšími materiály. Koná se vždy
v liché úterý, 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

SPOLeČeNSKÁ RUbRIKA
Matriční události v únoru 2018
Narozené děti
V únoru 2018 přišlo na svět v trutnovské porodnici celkem 46 dětí, 23 chlapců
a 23 děvčátek. Trutnovskými občánky se
stalo 17 dětí, z toho 10 chlapců a 7 děvčátek. Jedno děvčátko je zapsáno v knize
narození obce Radvanice.
Uzavřené sňatky
V únoru uzavřely manželství 2 páry.
Úmrtí
Ve stejném měsíci zemřelo v Trutnově celkem
48 občanů, 22 mužů a 26 žen. Z tohoto počtu
zemřelo 23 trutnovských občanů, 12 mužů
a 11 žen. Jedno úmrtí bylo zapsáno do matriční knihy vedené pro obec Staré Buky.
Jubilea
Členky komise pro občanské záležitosti při
významných životních jubileích osobně na-
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vštívily s kytičkou, gratulací a malým dárečkem 44 občanů města Trutnova. Všem jubilantům touto cestou ještě jednou srdečně
blahopřejeme.
Karolína Kašparová
matrikářka

Pozvánka na Stříbrné podvečery

Komise pro občanské záležitosti
města Trutnova připravuje pro manželské dvojice, které v tomto roce
oslaví 25 let společného života, přátelské setkání ve Staré radnici v Trutnově. Srdečně zveme všechny zájemce o toto setkání a prosíme, aby
se přihlásili na matrice Městského úřadu
Trutnov, Slovanské náměstí 165, nebo
telefonicky na čísle 499 803 211, e-mail:
buchtova@trutnov.cz, a to do konce dubna
2018.

KRÁTCe

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: 7. 4. 2018 od 9:00 do 12:00
Informace: www.tropik-trhy.cz
Pořadatel: Institut zážitkové pedagogiky
Srdečně Vás zveme na besedu s promítáním
fotografií

OD KRUMLOVA NA LIPNO.

Cestovatel a etnolog Libor Drahoňovský
nás blíže seznámí s regionem mezi Českým
Krumlovem a nádrží Lipno. Ukáže 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. Dozvíme se také mnohé zajímavosti z historie i současnosti regionu.
KDY: 14. 4. od 14:00
KDE: Budova CASD, M. Majerové 86/10,
Trutnov
VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

Seminář Modernizace bytových
domů s programem s dotací IROP
19. duben od 16:00, Hotel Patria,
Náchodská 358, Trutnov
Nově aktualizovaná dotace IROP přináší daleko
více možností. Lze ji využít jak pro bytové domy,
které plánují revitalizaci, tak pro ty, které již zateplené jsou. Mimo zateplení fasády a modernizaci lodžií můžete dotaci také využít na úsporné
technologie pro vytápění, přípravu teplé vody
i výrobu elektrické energie. Přijďte se poradit
s odborníky, kteří se podíleli na modernizaci více
než 350 bytových domů. Účastníci semináře se
dozví mnoho informací z praxe o tom, jak probíhá příprava a následně samotná modernizace
bytového domu a čemu je potřeba věnovat největší pozornost.
Seminář je pro registrované účastníky zdarma.
Informace o Dům plný úspor na: www.dumplnyuspor.cz

POHOTOVOST – STOMATOLOGIE
Sobota, neděle, svátky od 08:00 do 12:00
Služba se koná v ordinacích těchto lékařů:
1. 4. – STOMATOLOGIE.VYK, s. r. o., MUDr. Simona Vykouřilová, zubní ordinace čp. 35,
Hajnice, tel.: 499 393 810
2. 4. – StovicekDent, s. r. o., MUDr. Táňa
Šťovíčková, Komenského 821, Trutnov, tel.:
499 907 260
7. – 8. 4. – K2 stomatologie, s. r. o.,
MDDr. Martin Košťál, Pražská 537, Trutnov,
tel.: 776 557 805
14. – 15. 4. – MUDr. Břetislav Hofmann, Úpské
nábřeží 379, Trutnov, tel.: 499 817 335
21. – 22. 4. – ZAPA stomatologie, s. r. o.,
MDDr. Petr Zapadlo, Polská 367, Trutnov, tel.:
499 818 003
28. – 29. 4. – MUDr. Miroslava Kodrová, Polská
91/14, Trutnov, tel.: 499 815 585
1. 5. – MUDr. Věra Holubcová, Polská 91/14, Trutnov, tel.: 499 879 116
Změna sloužícího lékaře vyhrazena!
Nepřetržitou službu ve velmi naléhavých případech akutní a neodkladné péče poskytuje Stomatologická klinika Fakultní nemocnice v Hradci
Králové – areál nemocnice, tel.: 495 833 487;
Lékařská služba první pomoci – zubní – Hradec
Králové, tel.: 495 755 223.

ODbORY MĚSTSKÉHO ÚřADU INFORMUJÍ
V současné době město Trutnov
nabízí pronájem těchto bytů

Sběr použitého textilu

Na základě usnesení Rady města Trutnova
ze dne 5. 3. 2018 a 8. 1. 2018 zveřejňujeme
záměr města pronajmout byty:

Město Trutnov zahajuje spolupráci se společností Dimatex CS spol. s r. o., která se zabývá
sběrem, tříděním a recyklací použitého textilu. V současné době probíhá na území města
rozvoz bílých sběrných kontejnerů, do kterých budou mít občané možnost odložit nepotřebný textil (oděvy, záclony, závěsy, povlečení, deky apod.), spárované boty a funkční
hračky. Nádoby jsou umisťovány v místech
deseti původních kontejnerů na textil, nově
přibude dalších patnáct nádob do lokalit, které pracovníci Odboru životního prostředí právě vytipovávají. Rozšířením počtu sběrných
nádob se sníží docházková vzdálenost pro
občany a minimalizuje se problém s přeplněnými kontejnery. Přesný seznam všech míst,
kde je možné použitý textil odložit, uveřejníme v některém z příštích čísel Radničních listů
a bude k dispozici i na webových stránkách
města.
Použitý textil bude z kontejnerů vybírán ručně, poté bude svážen do třídírny, kde dojde

Trutnov – Barvířská čp. 27
/objekt na st. p. 234 v kat. úz. Trutnov, městská
část Horní Předměstí/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+1 o výměře
– kuchyň 10,80 m2, pokoj 21,25 m2, předsíň
2,78 m2 a koupelna + WC 4,34 m2, standardní
byt, číslo bytu 11, 4. podlaží. Topení etážové
plynové.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vodoměr
SV, bojler, plyn. kotel a digestoř. 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, komíny 40,00 Kč/průduch.
Minimální měsíční nájemné: 2.275,00 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
3. 4. 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
nabídek se bude posuzovat i délka prvního
platebního období nájemného.

Trutnov – Krakonošovo nám. čp. 69
/objekt na st. p. 114 v kat. úz. Trutnov, městská
část Vnitřní Město/
Jedná se o pronájem bytu vel. 1+3 o výměře –
kuchyň 18,02 m2, 1. pokoj 17,09 m2, 2. pokoj
28,56 m2, 3. pokoj 28,56 m2, předsíň 14,73 m2,
koupelna + WC 6,11 m2, spíž 3,96 m2, komora
14,63 m2 a půda 30,00 m2, standardní byt, číslo
bytu 3, 3. podlaží. Topení etážové elektrické.
V bytě je sporák, kuchyňská linka, vodoměr
SV, bojler a el. kotel. Orientační výše zálohy
na služby spojené s užíváním bytu: STA 20,00 Kč/
byt, osvětlení 40,00 Kč/osoba, domovní odpad
40,00 Kč/osoba – dle trvalého pobytu, SV 100,00
Kč/osoba, domovní služby 20,00 Kč/osoba.
Minimální měsíční nájemné: 8.599,00 Kč
Veřejná prohlídka bytu se uskuteční dne
3. 4. 2018 v 8:20 přímo na místě.

k jeho rozdělení a následnému využití – kvalitní kusy společnost poskytuje charitativním
organizacím, ostatní jsou zužitkovány při výrobě čisticích tkanin, geotextilií, čisticích plachetek a střešních lepenek.
Do kontejneru patří: Čistý a suchý textil (veškeré oděvy, bytový textil – záclony, závěsy,
povlečení, potahy, ubrusy a deky) zabalený
v zavázaných (zauzlovaných) igelitových pytlích/taškách, dále také spárované (svázané)
nositelné boty a funkční hračky.
Do kontejneru nepatří: Znečištěný nebo mokrý textil, matrace, molitan, koberce, tašky,
ústřižky látek, netextilní materiály, komunální odpad, elektrospotřebiče.
Každá tuna textilního odpadu, která neskončí na skládce, snižuje naše náklady na likvidaci odpadů a šetří životní prostředí.
Ing. Vendula Kasperová
vedoucí Odboru životního prostředí

OČKOVÁNÍ PROTI VZTEKLINĚ
Jednou z povinností každého chovatele
psů je držet všechny psy starší 3 měsíců
v imunitě proti vzteklině, to znamená
nechat přeočkovat všechny již očkované
psy a poprvé očkovat štěňata ve stáří 3
měsíců.
Povinnosti vyplývající z vyhlášených
ochranných a zdolávacích opatření se
vztahují na všechny fyzické i právnické
osoby, které mají sídlo, vyvíjejí činnost
nebo se zdržují na území města Trutnova.
Hromadné očkování bude organizováno

a prováděno ve stanovených obvodech
veterinárním lékařem kliniky VETERINÁŘ,
s. r. o., Trutnov ve spolupráci s městským
úřadem.
Městský úřad Trutnov upozorňuje, že
na základě výše uvedeného bude dne
26. 5. 2018 prováděno očkování psů proti
vzteklině. Očkování psů je povinné a je
hrazeno majitelem (300 Kč očkování pouze
proti vzteklině, 400 Kč kombinovaná
vakcína).

Časový harmonogram očkování:
Datum	Od – do	Místo očkování
26. 5. 2018

8:00 – 8:10

Libeč, prodejna

26. 5.

8:20 – 8:35

Voletiny, bývalá samoobsluha

26. 5.

8:50 – 9:00

Lhota, bývalá prodejna

26. 5.

9:10 – 9:15

Adamov, JUTA

26. 5.

9:25 – 9:35

Bohuslavice, restaurace

26. 5.

9:45 – 10:05

Poříčí, u kostela

26. 5.

10:15 – 10:20

parkoviště u krytého bazénu

26. 5.

10:30 – 10:40

u restaurace DRUŽBA

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
nabídek se bude posuzovat i délka prvního
platebního období nájemného.

26. 5.

10:50 – 11:00

Volanov, ZD

26. 5.

11:10 – 11:15

Oblanov, křižovatka

26. 5.

13:00 – 13:05

Bojiště, školka

26. 5.

13:40 – 13:45

Nový Rokytník, zastávka autobusu

26. 5.

13:50 – 14:00

Starý Rokytník, bývalá pošta

26. 5.

14:30 – 14:35

Babí, bývalá restaurace

Žádosti je možné podat do 6. 4. 2018
do 12:00. Veřejné otvírání obálek 9. 4. 2018
v 8:00, malý sál MěÚ Trutnov.

26. 5.

14:50 – 15:00

Horní St. Město, rest. U Kousala

26. 5.

15:05 – 15:20

Horní St. Město, u hřiště

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

26. 5.

15:30 – 15:40

Nové Dvory, Dvoračka

Ing. Radek Hojný
vedoucí Odboru majetku města
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Další informace pro majitele psů podá
veterinární klinika VETERINÁŘ, s. r. o.,
Trutnov, telefon 499 815 815.
Při porušení výše uvedené povinnosti bude
postupováno podle § 48 zák. č. 200/1990
Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších

předpisů, s odkazem na § 4 odst. 1 d,f) zák.
č. 166/1999 Sb., o veterinární péči.
Eva Žáková
Odbor finanční

zPRÁVY z MĚSTA
OZNÁMENÍ O ZÁPISU
K PŘEDŠKOLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ
PRO ŠKOLNÍ ROK 2018/2019
Mateřská škola, Trutnov oznamuje, že v termínu od 2. 5. do 4. 5. 2018, v době od 10:00
do 14:00 bude probíhat na jednotlivých
pracovištích Mateřské školy, Trutnov zápis
k předškolnímu vzdělávání pro školní rok
2018/2019. Zákonný zástupce, který bude mít
zájem o umístění dítěte na některé z pracovišť subjektu, se k zápisu dostaví ve výše uvedeném termínu pokud možno i s dítětem.
V případě zdravotního postižení dítěte s vyjádřením školského poradenského zařízení. Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání si lze již teď stáhnout na www.mstrutnov.
cz/pro-rodice/ a opatřit potvrzením od pediatra o řádném očkování dítěte. K zápisu
se tak bude možné dostavit již s vyplněnou
a potvrzenou žádostí.
Bližší informace o průběhu zápisu lze získat
na vybraných pracovištích Mateřské školy,
Trutnov:
l KOMENSKÉHO 485, 541 01 Trutnov
– vedoucí pracoviště: Eva Kisková
tel.: 499 814 957,
e-mail: e.kiskova@mstrutnov.cz
l KRYBLICKÁ 423, 541 01 Trutnov
– vedoucí pracoviště Mgr. Lenka Tomášková
tel.: 499 813 066,
e-mail: l.tomaskova@mstrutnov.cz
l GORKÉHO 289, 541 01 Trutnov
– vedoucí pracoviště: Miroslava Babková
tel.: 499 816 354, e-mail: m.babkova@
mstrutnov.cz
l ŽIŽKOVA 465, 541 01 Trutnov – vedoucí
pracoviště: Bc. Ilona Nesvadbová
tel.: 499 817 632,
e-mail: i.nesvadbova@mstrutnov.cz
l V DOMCÍCH

106, 541 01 Trutnov
– vedoucí pracoviště: Mgr. Petra Trnovská
tel.: 499 815 711,
e-mail: p.trnovska@mstrutnov.cz

 KALCOVSKÁ 542, 541 01 Trutnov
T
– vedoucí pracoviště: Kamila Burešová
tel.: 499 816 701,
e-mail: k.buresova@mstrutnov.cz
l NOVODVO

RSKÁ 617, 541 01 Trutnov –
vedoucí pracoviště: Bc. Lenka Müllerová
tel.: 499 814 915,
e-mail: l.mullerova@mstrutnov.cz
l ÚPSKÁ 559, 541 02 Trutnov 2
– vedoucí pracoviště: Bc. Dana Faltová
tel.: 499 732 363,
e-mail: d.faltova@mstrutnov.cz
l HO
 RSKÁ 282, 541 02 Trutnov 2
– vedoucí pracoviště: Mgr. Radomíra Viková
tel.: 499 733 387,
e-mail: r.vikova@mstrutnov.cz
lB
 ENEŠOVA 222, 541 03 Trutnov 3
– vedoucí pracoviště: Iveta Patzeltová
tel.: 499 841 690,
e-mail: i.patzeltova@mstrutnov.cz
l VOLE

TINY 128, 541 03 Trutnov 3
– vedoucí pracoviště: Marcela Jarkovská
tel.: 499 841 215,
e-mail: m.jarkovska@mstrutnov.cz
l

O  přijetí dítěte v rámci zápisu k předškolnímu vzdělávání nerozhoduje datum ani pořadí podané žádosti. Děti jsou na vybraná
pracoviště subjektu přijímány v souladu se Zásadami upravujícími přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání do Mateřské školy, Trutnov
a přestupy mezi jednotlivými pracovišti pro
školní rok 2018/2019 zveřejněnými na jednotlivých pracovištích a na www.mstrutnov.
cz/pro-rodice/
Bc. Vladimíra Priputenová
ředitelka

Sjednocená organizace nevidomých
a slabozrakých ČR
Že jsme v zimě neseděli jen za pecí, se můžete
přesvědčit sami. Vskutku pravý zimní výlet jsme
zažili 17. 1. 2018, kdy jsme se vydali do Vrchlabí
do Záchranné stanice pro handicapované živočichy. Celý den nás doprovázelo sněžení a my
se všude brodili závějemi. Záchrannou stanicí
nás provedla paní Bachtíková, dala nám odborný výklad, jak stanice funguje, jak se starají
o svoje svěřence. Měli jsme tu čest seznámit se
s liškou Sušenkou, s krkavcem, s výrem velkým,
s netopýry atd. Poté jsme se vydali zasněženým parkem ke Krkonošskému pohádkovému
betlému. Postavy jsou ze dřeva a v životní velikosti, takže jsme se mohli i rukama podívat.
Tedy pokud na dotyčných neleželo moc sněhu.
Dne 30. 1. 2018 jsme navštívili Den otevřených dveří ve Stacionáři mezi mosty Trutnov.
Další naší akcí byla prohlídka DOTEKu – Dům
obnovy tradic, etiky a kultury v Horním
Maršově. DOTEK sídlí v bývalé barokní faře,
kterou jsme si měli možnost prohlédnout
i s odborným komentářem. Poté jsme v těsné
blízkosti fary obdivovali nejstarší strom a nejstarší kostel východních Krkonoš.

5 |

Radniční listy

|

MĚSTSKÉ NOVINY

|

březen 2018

Obě následující akce byly turistické. Nejprve
jsme se vydali z Pomezních Bud do Spáleného
Mlýna a poté byly naším cílem Jelení louky
v Peci pod Sněžkou. Všichni doufáme, že tím
jsme se rozloučili s paní zimou. Jaro jsme se
snažili přilákat 12. 3. 2018 velikonočními dílničkami, kdy si každý z nás vyrobil jarní dekoraci.
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.
„NEŽIJTE V TEMNOTĚ SAMI A PŘIJĎTE MEZI
NÁS!“
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.
Adriana Teplá
SONS Trutnov

Zápis do
MŠ MELUZÍNEK
Ve středu 2. května 2018 od 10:00
do 18:00 se uskuteční zápis předškolního vzdělávání do MŠ s motivačním
názvem „MELUZÍNEK“, zřizovatel ABLE
mateřská škola a znalecká a realitní a. s.,
www.ablems.cz, meluzinek@ablems.cz,
tel.: +420 777 260 315.

Den otevřených
dveří
v MŠ Čtyřlístek
Úpská ul. 559, Trutnov 4
Srdečně zveme na návštěvu všechny rodiče
a děti, kteří mají zájem o umístění do naší
školky. Seznámíme Vás s prostředím celé
naší MŠ.
Děti si budou moci pohrát ve třídě s hračkami nebo si užít v tělocvičně, zaskákat
si na trampolínách, či se vyskotačit v kuličkách, nebo když bude pěkné počasí,
i na herních prvcích v areálu zahrady MŠ,
které byly spolufinancovány z dotací EU.

Přijďte se na nás podívat,
a to ve čtvrtek 12. 4. 2018.
Prohlídka MŠ Čtyřlístek začíná v 10:00.
Máme pro Vás připravené nové informace
o zápisu do MŠ na školní rok 2018/19, který bude probíhat v termínu od 2. 5. 2018
do 4. 5. 2018 od 10:00 do 14:00. Také Vás
s potěšením seznámíme s naším bohatým
nadstandardním programem.
Moc se na Vás těší všichni ze Čtyřlístku

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
V MŠ STONOŽKA
Zveme všechny zájemce a lidičky do naší
školičky Benešova 222, Trutnov 3.
Kdy: 24. 4. 2018 od 9:00 do 11:00 a od 14:30
do 16:30.
Seznámíte se s prostředím mateřské školy,
aktivitami připravovanými pro Vaše děti,
školním vzdělávacím programem. Budete
mít možnost prohlédnout si kroniky, fotoalba, …
Těšíme se na Vás.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Ve dnech 25., 26. a 27. dubna 2018
se v Mateřské škole Dráček, Žižkova
ul., uskuteční Dny otevřených dveří.
Prohlédnout si můžete prostory tříd
Medvídků a Klokánků, kde se vzdělávají mladší děti. Zveme všechny naše příznivce a budoucí předškoláčky i jejich
rodiče na tuto akci v čase 10:00 – 11:30.
Těšíme se na Vás.
Bc. Ilona Nesvadbová
Odloučené pracoviště MŠ Žižkova, Trutnov

Základní škola speciální a praktická škola DČČE Vrchlabí, odloučené pracoviště
TRUTNOV, Školní 13, Vás zve na ZÁPIS dětí
do 1. ročníku oboru vzdělávání Základní
škola speciální (přijímáme i do přípravného stupně Základní školy speciální).
Zápis se koná v pondělí 9. dubna 2018
od 12:00 do 18:00. Jsme diakonickou školou s Montessori prvky, určenou pro děti se
všemi stupni mentálního postižení, s kombinovanými vadami a autismem nejen
z Trutnova. Nabízíme nadstandardně vybavené učebny, obědy pro děti (pro rodiny v tíživé situaci) zdarma, Ovoce do škol,
Mléko do škol, pitný režim, podpůrnou
péči – zimní pobyt na horách, letní pobyt
v termálních lázních na Slovensku, plavání,
muzikoterapii, logopedii, canisterapii, caviaterapii, snoezelen, hipoterapii, vánoční
dárky od firmy Skanska pro všechny děti
zdarma, zajištění 3 pedagogických pracovníků ve výuce pro třídy, pobyt ve školní
družině či poradenskou činnost. Veškeré
podrobné informace ke škole a k zápisu
na telefonních číslech 739 379 290 nebo
736 482 048 a webových stránkách www.
specialniskolatrutnov.cz.
Mgr. Lenka Šimůnková

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,
MUZIKOHRÁTKY, DÍLNA FERDY MRAVENCE
NOVĚ: DÍLNA FERDY MRAVENCE –
KAŽDOU SUDOU SOBOTU (10:00 – 15:00)
PROGRAM NA DUBEN
7. 4. sobota – Dílna FERDY MRAVENCE
12. 4. čtvrtek – přednáška na téma „VÝVOJ
DĚTSKÉ NOŽKY“
18. 4. středa – od 17:00 „Vítr v hračkách“
21. 4. sobota – akce „ČISTÁ ÚPA“
26. 4. Podpůrná skupina
Chystáme pro Vás nový program „CVIČENÍ
ŽEN PO PORODU“ – ochutnávka a seznámení s lektorkou Olgou Šejvlovou na úvodní hodině zdarma v pondělí 16. 4.
Rezervace na všechny přednášky i většinu
akcí je nutná. Podrobné informace o našich
akcích se dozvíte na: www.trutinek.cz nebo
na tel. čísle: 777 035 856.
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Bližší informace
k programu
Začít spolu
Program Začít spolu je součástí mezinárodní sítě, jeho myšlenky jsou realizovány
ve 30 zemích světa. Program je zaštítěn
mezinárodní asociací ISSA (International
Step by Step Association).
V České republice je vzdělávací program
Začít spolu se souhlasem MŠMT realizován od roku 1994 v mateřských školách
a od roku 1996 v základních školách.
Na jeho monitorování, evaluaci a implementaci se podílí organizace STEP BY STEP
ČR www.sbscr.cz. V současné době uplatňuje v různé míře metodiku programu
Začít spolu více než 100 mateřských a 70
základních škol. Program svými východisky
úzce koresponduje se současnými požadavky na výchovu a vzdělávání formulovanými v Rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní vzdělávání a v Rámcovém vzdělávacím programu pro základní
vzdělávání. Z tohoto důvodu se nejedná
o program alternativní. Program Začít
spolu je pedagogický přístup orientovaný
na dítě spojující v sobě moderní pedagogické a psychologické vědy s osvědčenými
vzdělávacími postupy. Vzdělávací program
Začít spolu klade důraz na individuální
přístup k dítěti, partnerství rodiny, školy
a širší společnosti v oblasti výchovy a vzdělávání. Prosazuje a umožňuje inkluzi dětí
se speciálními potřebami. Využívá projektového učení, integrovanou tematickou
výuku a podnětné prostředí ve třídě (netradiční členění třídy do tzv. center aktivit).
Úspěšně pracuje se sebehodnocením dětí,
což posiluje pozitivní motivaci dětí k aktiv-

Svaz tělesně postižených

nímu a samostatnému učení.
Podrobnější informace k průběhu dne
ve třídě Začít spolu naleznete na webových stránkách http://zacitspolu.eu/zs
Program Začít spolu je na ZŠ kpt. Jaroše,
Trutnov, Gorkého 38, realizován od roku
2014. Ve školním roce 2017/2018 je metodika Začít spolu uplatňována vždy v jedné
třídě ve všech ročnících na prvním stupni
a s úspěchem realizujeme prvky programu
i na stupni druhém. Na základě principů
programu je koncipován i letošní zápis
do 1. tříd.

Zápis do 1. tříd na ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38
pátek 6. 4. 2018 15:00 až 18:00
sobota 7. 4. 2018 9:00 až 12:00
Prosazujeme: učení pro život.

Nabízíme:

• výuku s prvky programu Začít spolu,
• posílení čtenářské gramotnosti žáků,
• rozvoj žáků prostřednictvím školních
projektů,
• školní družinu s provozem 6:30 až 17:00,
• předškolní přípravu dětí – Předškoláček,
• širokou nabídku zájmových kroužků,
• sportovně turistické a tematické kurzy,
• ozdravné pobyty u moře.

S sebou přinést:

občanský průkaz, rodný list dítěte, vyplněný zápisový lístek. Pro případ žádosti o odklad školní docházky vyjádření PPP a dětského lékaře. Všechny dokumenty ohledně
zápisu naleznete na www.zskptjarose.cz.
Mgr. Petr Karajanis, DiS.

RIAPS

Letošní rok je pro naši organizaci rokem
voleb. Po pětiletém volebním období jsme
na členské schůzi, konané dne 13. 3., volili
nové vedení a revizní komisi. Při nadpoloviční účasti všech členů byla schůze usnášeníschopná a volby proběhly v pořádku.
Do dalšího pětiletého období přejeme
zvoleným členům výboru a revizní komise
pevné zdraví pro výkon svých funkcí a hodně úspěchů v práci pro lidi se zdravotními
potížemi. Všichni si uvědomujeme, že při
dnešní přebujelé administrativě to není práce jednoduchá, a o to více si jejich nezištné
práce vážíme.
O kulturní vložku se nám postarali členové
hudebního kroužku z trutnovského Stacionáře mezi mosty. Za doprovodu kytary nám
zahráli na jednoduché hudební nástroje
a zazpívali známé country písničky nebo
„hašlerky“. Vystoupení se všem moc líbilo
a byl vyžádán i přídavek. Děkujeme.
Pro nastávající období připravujeme dne
10. 4. 2018 od 14:00 v restauraci Junior
přednášku Martiny Vágner Dostálové z Oblastní charity Trutnov a 17. 4. 2018 vycházku
do přírody, sraz ve 14:00 u kina Vesmír.

Rok 2018 znamená pro RIAPS počátek naplňování dalšího velkého cíle, kterým je
vybudování Centra duševního zdraví. CDZ
bude v budoucnosti sloužit skupině vážně duševně nemocných, kteří zde najdou
různé typy služeb zdravotních a sociálních.
Služby budou poskytovány nejen ambulantně, ale také v terénu, dostupnost části
služeb (tzv. krizových) by měla být 7 dní
v týdnu a 365 dní v roce. Celý proces začíná vybudováním přiměřeného zázemí.
Sdružení ozdravoven a léčeben okresu
Trutnov s podporou Královéhradeckého
kraje získalo objekt Na Nivách a nemalé
finanční prostředky pro jeho rekonstrukci
z Integrovaného regionálního operačního
programu. V současného době probíhají
výběrová řízení na dodavatele a předpokládáme, že stavět se začne na jaře. Systematicky se také připravujeme na vlastní
provoz, postupně rozšiřujeme tým i služby,
vzděláváme se v tom novém… S podporou
Evropské unie tak vznikne v Trutnově jedno z prvních center tohoto typu.

MO STP Trutnov

RIAPS Trutnov

Revize katastru nemovitostí
Revizi katastru provádí katastrální úřad
s cílem zajištění co největšího souladu
údajů katastru nemovitostí se skutečným
stavem v terénu. Obsah katastru je revidován za součinnosti obcí, popřípadě též
orgánů veřejné moci (zejména stavebních
úřadů, orgánů ochrany zemědělského
půdního fondu, orgánů státní správy lesů)
a za účasti přizvaných vlastníků. Je pravdou, že neúčast vlastníka není na překážku provedení revize, nicméně je obecně
v zájmu vlastníka se v případě přizvání
revize účastnit. Jen vlastník zná historii
a může tak přispět k lepšímu vysvětlení
a k rychlejšímu vyřešení zjištěných nesouladů. A co je přidanou hodnotou účasti
vlastníka? Sám může předejít celé řadě
komplikací souvisejících s tím, že nedodržel daňové, stavební, katastrální a další
předpisy.
Vlastník nemovitostí se tak může ptát:
„Co je předmětem revize?“ Předmětem
revize katastru jsou zejména zápisy staveb, druhů pozemků, způsobů využití pozemků, typů staveb a způsobů využití staveb. Reviduje se i průběh hranic pozemků
a oprávněnost evidence sousedících parcel stejného vlastníka.
U staveb, které jsou předmětem evidence katastru nemovitostí, ale dosud nejsou
evidovány, je nutno vyžadovat listiny potřebné k zápisu. Je třeba položit si otázky:
„Měl být zápis stavby do katastru již ohlášen?“, „Je stavba dokončena?“, „Povolil
stavební úřad užívání stavby?“ Obdobně
u přístaveb, kdy se z důvodu přístavby
mění výměry mezi zastavěnou plochou
a sousedními pozemky. A co v případě,
že stavba, která je v katastru evidována,
byla ve skutečnosti odstraněna? V takovém případě bude nesoulad řešen bez přítomnosti vlastníka. Vlastník bude pouze
informován o provedeném výmazu stavby, případně i o změně parcelního čísla
odstraněním stavby dotčeného pozemku.
Ve většině případů tak dojde ke změně
druhu pozemku ze zastavěná plocha a nádvoří na druh pozemku ostatní plocha.
Důležitou částí revize je řešení nesouladů
v druzích pozemků a způsobu využití pozemků. Je možné se s vlastníkem dohodnout, že část pozemku za stavbou nebude
geometrickým plánem oddělována jako
zahrada, ale že celý pozemek bude po revizi v katastru evidován jako zastavěná
plocha a nádvoří nebo v případě, kdy předmětem odnětí ze zemědělského půdního
fondu u stavby rodinného domu a stavby
pro rodinnou rekreaci byla plocha potřebná pro stavbu a související zpevněné plochy, kde pozemek přilehlý ke stavbě měl
napříště sloužit jako zahrada, bude celý
pozemek mimo stavbu po revizi v katastru evidován jako zahrada. V extravilánu
je cílem vyřešit často velké a trvalé změny.
V řadě případů tak může dojít ke změně
druhu pozemku ze zemědělského na nezemědělský a naopak. V katastru může

7 |

Radniční listy

|

MĚSTSKÉ NOVINY

|

březen 2018

být evidován pozemek s druhem pozemku orná půda a ve skutečnosti je na uvedeném pozemku parkoviště. Je evidována
orná půda a ve skutečnosti se v terénu
jedná o druh pozemku trvalý travní porost nebo o druh pozemku zahrada. I zde
projednání s vlastníkem hraje svou nezanedbatelnou úlohu.
Může dojít při revizi katastru nemovitostí
ke sloučení pozemků? Pochopitelně ano.
Součástí revize katastru nemovitostí je
i sloučení parcel, které nesplňují definici
pozemku podle § 2 katastrálního zákona.
Jsou tak sloučeny parcely v rámci jednoho
vlastnictví téhož druhu pozemku, kterým
ve sloučení nebrání například zástavní
právo.
Jak se vůbec taková revize provádí? Zástupci katastrálního úřadu nejprve porovnáním katastrální mapy s ortofotomapou
a následnou pochůzkou v terénu zjišťují
skutečný stav, který porovnávají se stavem evidovaným. Následně projednávají
s dalšími orgány veřejné moci, tj. obcemi, stavebními úřady, orgány ochrany
zemědělského půdního fondu aj., možné
způsoby odstranění zjištěných nesouladů,
a to z důvodu minimálního zatěžování
vlastníka při získávání potřebných listin.
Poté se zástupci katastrálního úřadu snaží
vlastníky s bydlištěm v místě konání revize
osobně seznámit se zjištěnými nesoulady
a projednat s nimi způsoby jejich odstranění. V případě, že se vlastníky zastihnout
nepodaří, je zpravidla do jejich domovní
schránky vložena pozvánka na projednání nesouladu s návrhem místa a času
projednání. V případě potřeby je možné
na uvedených kontaktech domluvit s pracovníky katastrálního úřadu jiný termín
a místo projednání. Pokud vlastník není
přítomen projednání, a ani si nedomluví jiný termín, nebo se jedná o vlastníka
s pobytem mimo území s probíhající revizí, vyzve jej katastrální úřad k projednání
písemnou pozvánkou zaslanou na adresu
trvalého pobytu. A jak se zjištěné změny
promítnou do katastru? Změny nevyžadující doložení listiny, jako jsou např. vybrané změny druhu pozemku či odstranění
zápisu neexistující stavby, se do katastru
zapíší z moci úřední, případně na základě
potvrzení orgánu veřejné moci. U změn
vyžadujících doložení listiny, jako je například zápis nové stavby, vyzve katastrální
úřad vlastníka k předložení těchto listin.
Můžete se ptát: „Jak se dozvím o revizi?“
Revizi údajů katastru nemovitostí oznamuje příslušný katastrální úřad nejpozději
2 měsíce před jejím zahájením obci, na jejímž území bude revize katastru prováděna. Informaci o zahájení revize zveřejňuje
příslušná obec způsobem v místě obvyklým.
Pozor! V důsledku revize může dojít
ke změně okolností rozhodných pro vyměření daně z nemovitostí. Takovou okolností je například údaj o druhu pozemku.

Vlastník je pak povinen podle zákona
o dani z nemovitostí podat úplné nebo
dílčí daňové přiznání do 31. 1. příslušného
roku. Pokud tak neučiní, vzniká mu povinnost zaplatit pokutu a případně také úrok
z prodlení.
Věřím, že společnými silami se dílo podaří. Vlastník splní svou povinnost a katastr
bude jako zdroj informací odpovídat skutečnosti.
Výčet katastrálních území, kterých se revize údajů katastr bude v nadcházejícím
čase týkat:
Bojiště u Trutnova
Dolní Vernéřovice
Horní Vernéřovice
Jívka
Mladé Buky
Starý Rokytník
Trutnov
Olga Kramářová
ředitelka Katastrálního úřadu pro Královéhradecký kraj, Katastrální pracoviště Trutnov

Pozvánka
na přednášku
Společnost česko-německého porozumění Trutnov – Krkonoše, z. s., pořádá
v úterý 10. dubna 2018 od 17:00 v prostorách Centra setkávání Trutnov (budova Komerční banky, 3. patro) přednášku o významném trutnovském sochaři
Emilu Schwantnerovi. O životě a díle
tohoto umělce bude přednášet pan Roland Günther. K vidění budou ukázky
Schwantnerovy tvorby z rozsáhlé sbírky
pana Václava Petiry.
Vstup volný.
Všichni jsou srdečně zváni!

Záhadné masky ve věži
kostela sv. Václava
Zadíváte-li se při příchodu na vysokou věž
kostela sv. Václava v Trutnově - Horním
Starém Městě, objevíte v omítce zazděné
tři zvláštní kamenné masky. O první z nich,
která se nachází napravo od věžních hodin, nelze jednoznačně říci, zda představuje hlavu muže či ženy, vlevo jde patrně
o polopostavu muže a níže pod oknem rozeznáte hlavu zvířete s pootevřenou mordou a vyplazeným jazykem. Trojúhelníkový
tvar hlavy naznačuje, že jde nejspíš o hlavu
prasete.

Foto: Ladislav Křivský
O tom, co či koho zmíněné masky doopravdy představují a za jakým účelem kdysi vznikly, se dnes můžeme jen dohadovat.
Na pohled se však jeví jako velmi staré.
Proto jsem o pomoc požádala odborníka,
historika umění prof. PhDr. Ing. Jana Royta, Ph.D., jemuž tímto děkuji za ochotu
a laskavost.
Na základě zaslaných fotografií mi dotyčný sdělil, že ona záhadná kamenná díla
mají značně rustikální (lidový) charakter,
a proto vzbuzují zdání, že jsou starší, než
tomu ve skutečnosti je. Podle jeho názoru
všechny tři masky pravděpodobně pocházejí z počátku 15. století. Tedy z doby vlády
krále Václava IV. Podrobnosti o jejich vzniku, účelu a původním umístění však zůstanou patrně už navždy tajemstvím.
Mgr. Alena Křivská
kronikářka města Trutnova

Evropská cena eTwinning
2018 míří na Komendu
Zcela výjimečného úspěchu dosáhli učitelé
ZŠ, Trutnov, Komenského 399, Jana Fišerová a Václav Fišer, kteří získali Evropskou
cenu za žákovský projekt v kategorii žáků
12 - 15 let. Evropská cena byla udělena mezinárodnímu projektu ICT WORLD 2017,
na němž spolupracovali žáci z několika
evropských zemí, konkrétně ze Španělska,
Německa, Francie, Lotyšska, Finska a České republiky. Jak už název napovídá, projekt je zaměřen na výpočetní techniku, její
použití ve výuce a v běžném životě. Žáci,
kteří pracovali v mezinárodních týmech, se
v rámci tohoto projektu pod vedením oceněných učitelů věnovali vytváření a programování počítačových her, při jejichž
vzniku museli prokázat nejen programátorské dovednosti a znalosti, ale i schopnost anglicky se dorozumět či pracovat
ve skupině. Další velmi zajímavou součástí
projektu bylo modelování běžných situací
v programu Geogebra a následné využití
programu při výuce technických předmětů.
Ocenění je o to významnější, že projekt
zvítězil mezi více než 700 nominovanými
projekty z celé Evropy. První část ocenění
proběhne 11. dubna 2018 na půdě školy,
kde si naši učitelé převezmou cenu z rukou
člena evropské komise za účasti zástupců
MŠMT, Domu zahraniční spolupráce při

Trutnov v 19. století
Trutnovské lnářství je spojeno se samými
počátky osídlení podkrkonošského kraje, i když listinné doklady o tom máme
v Trutnově až ze 16. století. Cech tkalců se
připomíná roku 1592. Dobré jméno mělo
podkrkonošské plátno i za hranicemi země
na všech evropských trzích. Dopravovali jej
sem ve stále větší míře obchodní kapitalisté jihoněmeckých měst. Od 16. století to
byla především norimberská firma Peller
a Aviatis, jejichž sklad se v Trutnově připomíná ještě v polovině 18. století.

18. století je obdobím vzniku kapitalistické, už výrobně pokročilejší manufaktury.
V podmínkách horské krajiny Trutnovska,
v níž byly roztroušeny chalupy tkalců,
kteří se hrbili od rána do noci za stavem,
zatímco děti a staří lidé předli, se vytvořil
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Klára Černá
ZŠ, Trutnov, Komenského 399

Turistický pochod První
jarní kilometry 2018
Klub českých turistů, odbor Trutnov, pořádá v sobotu dne 7. 4. 2018 35. ročník
pochodu. Pro příznivce turistiky jsou připraveny trasy 7 – 32 km cyklo i pěší. Start
všech tras je z internátu SLŠ v Lužické
ulici od 7:00 do 10:00. Bližší informace
a trasy jsou umístěny na webu: http://
www.kcttrutnov.cz/.

POHLeDY DO MINULOSTI

Ztráta Slezska v 18. století s jeho vyspělou
textilní výrobou vedla k dalšímu rozvoji
lnářství v Podkrkonoší, které mělo nahradit slezské plátno. Teoretický zájem o to
projevuje i rakouský stát. Vydává české
a německé brožury o pěstování lnu, které
jsou rozšiřovány mezi lidem. Trutnovské
plátno jde tenkrát až do Ruska, na Balkán
a do zámoří. V této době však už těžiště
výroby není v cechovních dílnách. Domácí výroba, která byla levnější, začíná mít
na celkové výrobě rozhodující podíl.
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MŠMT a představitelů města Trutnova.
Hlavní vyhlášení se bude konat na konferenci ve Varšavě na podzim tohoto roku.
Tato cena je námi chápána jako ohodnocení dlouholetého úsilí manželů Fišerových
o výuku jazyků a technických předmětů
za pomoci mezinárodní spolupráce, a to
jak v platformě eTwinning, tak Erasmus+.
Blahopřejeme a přejeme hodně dalších
úspěšných projektů, spolupracujících kolegů a šikovných žáků, kteří se do projektů
zapojí.

systém rozptýlené kapitalistické manufaktury. O materiál a odbyt se staral faktor,
pro kterého ruční tkalci námezdně pracovali, nebo přímo podnikatel. Takovým
faktorem byl například i otec pozdějšího
nejbohatšího továrníka v Trutnově Jana
Faltyse. Na počátku 19. století je ohroženo
trutnovské plátenictví konkurencí levnějších a vzhlednějších bavlněných výrobků,
jimiž anglická strojová výroba doslova zaplavila evropský trh. I když si bavlna našla
časem cestu i do našeho kraje, neboť přizpůsobení stavů novému materiálu nebylo
nakonec problémem, přece jen charakteristickým rysem trutnovské textilní výroby
zůstával len.
V době Napoleona, když byl zaveden kontinentální systém znemožňující dovoz anglického zboží do Evropy, ruční výroba zaznamenala načas nový rozmach. Staré poctivé
české plátno přichází znovu ke cti. Pád Napoleona v roce 1815 a zrušení kontinentálního systému otevřely znovu evropské
trhy anglickým strojovým výrobkům. A tak
nakonec nebylo jiného řešení, když ruční
výroba nemohla v boji se strojovou obstát,
než zavádět stroje i u nás v Podkrkonoší.
Kapitalistická průmyslová revoluce se všemi
svými sociálními stíny nastoupila od 19. století i na Trutnovsku vítěznou cestu.
Antonín Just

SPORT
Akce HO TER-MIX
S koncem zimy uspořádal horolezecký oddíl
TER-MIX několik akcí. Jako první proběhla
23. - 24. 2. 2018 tradiční výprava do Krkonoš, které se zúčastnili zájemci ze staršího
oddílu. Akce s názvem Expedice TER-MIX
se konala v objektu TJ Stěžery v Obřím
dole. Toto místo slouží jako základní tábor
pro výlety do okolí. Účastníci měli možnost se letos seznámit se skialpinismem či
pohybem na sněžnicích. Náplní sobotního
dne byla výprava na chatu Výrovka, jejíž
okolí nám posloužilo jako zázemí pro aktivity týkající se lavinové prevence a ledolezení na místní ledové stěně. Již od rána
situaci výrazně komplikovalo sněžení,

vítr a nízká teplota. Děti byly rády, že nám
chata poskytla bezpečné útočiště, protože
pocitová teplota venku mohla na exponovaných místech šplhat až k mínus třiceti
stupňům. I přes toto extrémní počasí se
nám podařilo plánované aktivity zrealizovat a včas se navrátit zpět do základního tábora. Večer proběhl nácvik lavinové
nehody, při níž děti využily dovedností při
práci s lavinovými vyhledávači, sondami,

lopatami a zároveň si vyzkoušely zajištění
tepelného komfortu, který figuranti zavalení lavinou velmi uvítali. Druhý den byl
připraven závod na sněžnicích se stanovišti,
na kterých se ověřovaly dovednosti z práce s lavinovým vybavením. Závod proběhl
za krásného slunného počasí, díky kterému
všichni odjížděli s úsměvem na tváři.
Neopomněli jsme ani akce na lezecké stěně. 28. 2. 2018 byla pro rodiče nejmladších
lezců připravena rozšířená hodina, při níž
naši lezci ukázali své pokroky v lezení.
Víkend před jarními prázdninami 10. – 11. 3. 2018
proběhly na stěně ještě dvě lezecké akce.
První den byl věnován lezeckému maratonu pro děti. Cílem bylo za 210 minut získat
co nejvíce bodů za vylezení cest a splnění
dalších úkolů (např. bouldering, technické lezení). Ti nejzdatnější nalezli více než
400 metrů. Na závěrečném vyhlášení byli
všichni příjemně unavení, ale zároveň
spokojeni, protože překonali hlavně sami
sebe. Druhý den byla premiéra kurzu lezení na umělé stěně, která byla určena pro
rodiče dětí HO TER-MIX. Cílem bylo, aby
rodiče společně s dětmi mohli v době volna
vyrazit na lezeckou stěnu a strávit společný
čas aktivním pohybem. Základem byla výuka techniky správného použití materiálu,
uzlů a jištění. Rodiče se seznámili s boulderingem a vyzkoušeli si i několik zajímavých
her pro zpestření pobytu na stěně. Věříme, že kromě dovedností jsme v rodičích
zanechali i pozitivní zkušenost s lezením.
Poděkování patří rodičům za jejich zájem
a samozřejmě instruktorům Danielu Prouzovi, Kristýně Rypanové, Marii Berčíkové
a Václavu Švecovi, kteří pomohli s realizací
kurzu, a zakladateli HO TER-MIX Jaroslavu
Kašparovi za přípravu a odborné vedení
kurzu.

Již jednu dekádu se v Trutnově
šplhá o krajské tituly a nominaci
na republiku
Dne 16. 2. 2018 se konal jubilejní 10. ročník krajského kola ve šplhu základních a středních škol
z celého Královéhradeckého kraje. Velkou cenu
Trutnova ve šplhu pořádali pedagogové ŠSK
Letadlo při ZŠ kpt. Jaroše, Trutnov, Gorkého 38.

O tituly krajských přeborníků přijelo bojovat
šest desítek dívek a chlapců ZŠ a SŠ v kategoriích
družstev a jednotlivců.
Chlapci ZŠ kategorie IV. soutěžili ve šplhu na laně
do výše 4,5 m bez přírazu nohou, start ze stoje.
Dívky ZŠ kategorie IV. závodily ve šplhu na tyči
do výše 4,5 m s přírazem nohou, start ze stoje.
Chlapci SŠ kategorie V. šplhali na laně do výše
4,5 m bez přírazu nohou, start ze sedu. Pro dívky
SŠ byl připraven šplh na tyči opět do výše 4,5 m
s přírazem nohou, start ze stoje. Na všechny sportovce čekala čtyři soutěžní kola. Do soutěže družstev se zapisovaly součty dvou nejlepších časů tří
nejrychlejších závodníků. V soutěži jednotlivců
se závodníkům sčítaly dva nejrychlejší pokusy.
Jednotlivci i družstva bojovali nejen o tituly krajských přeborníků, poháry, medaile,
ale i věcné ceny. Vítězná družstva chlapců
a dívek SŠ kategorie V. si navíc zajistila postup na finále Poháru AŠSK ČR ve šplhu, které se bude konat 22. a 23. 3. 2018 v Holešově.
Akci podpořili: Královéhradecký kraj v rámci
dotačního programu „Regionální soutěže a přehlídky pro děti a mládež v Královéhradeckém
kraji“, město Trutnov, firmy CASIA spol. s r. o.,
Autostyl a. s. a KR AŠSK ČR.
Tituly krajských přeborníků vybojovala družstva:
kategorie IV. dívky: ZŠ Úpice Lány,
čas: 27,46 s,
kategorie IV. chlapci: ZŠ Komenského Trutnov,
čas: 19,84 s,
kategorie V. dívky: Gymnázium Trutnov,
čas: 20,70 s,
kategorie V. chlapci: Gymnázium Trutnov, čas:
25,16 s.
Tituly krajských přeborníků vybojovali jednotlivci:
kategorie IV. dívky: Lucie Sacherová,
ZŠ Úpice Lány, čas: 7,49 s,
kategorie IV. chlapci: Jan Cohorna,
ZŠ Komenského Trutnov, čas: 6,40 s,
kategorie V. dívky: Marie Berčíková,
Gymnázium Trutnov, čas: 6,17 s,
kategorie V. chlapci: Jakub Frýba,
Gymnázium Trutnov, čas: 7,76 s.
Fotogalerie, výsledky: www.zskptjarose.cz
Mgr. Petr Karajanis, DiS.
ředitel soutěže a garant akce
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KRAKONOŠŮV CYKLOMARATON – JIŽ 5. ROČNÍK
V letošním roce se Trutnov a východní Krkonoše již popáté zaplní cyklisty při Krakonošově cyklomaratonu. Myšlenka uspořádat cyklistický závod, který zavede jeho
účastníky do východních Krkonoš, vznikla
na podzim roku 2013. Základní myšlenkou
bylo propojení všech obcí Svazku obcí Východní Krkonoše (SOVK) tratí cyklistického závodu. Vznikla trasa krásným prostředím východních Krkonoš včetně polské
strany, která účastníky závodu přivádí až
na jejich hřebeny. Protože se organizátoři
setkali s mimořádnou podporou a pochopením ze strany pořádajících obcí, ze strany KRNAPu a zejména Policie ČR a Městské policie Trutnov, podařilo se uspořádat
první ročník Krakonošova cyklomaratonu
již o prázdninách roku 2014.
První ročník závodu se setkal s ohromným
ohlasem, který zdaleka předčil veškerá
očekávání. Účast tří stovek závodníků
v premiérovém ročníku ukázala, že právě
akce tohoto typu v Krkonoších chyběla.
Mnoho závodníků sice překvapilo svou
náročností stoupání z Pece pod Sněžkou
na Pražskou boudu, v cíli však byli ze závodu nadšeni.
V dalších ročnících k dlouhé trase přibyla
trasa kratší, která je vhodná i pro méně
zdatné závodníky, a počty účastníků se
každoročně zvyšovaly. Pořadatelský tým
okolo Honzy Slavíčka a Ivana Vetterleho
při Krakonošově cyklomaratonu již od začátku vsadil na maximální zabezpečení
a atraktivitu trati, a proto si cestu na start
našli nejen hobby cyklisté, ale i elitní závodníci. Nedílnou součástí závodního programu jsou i náborové závody dětí.

Krakonošův cyklomaraton letos oslaví
malé kulatiny. Již pátý ročník tohoto silničního cyklomaratonu odstartuje i letos
z pěší zóny v Trutnově a trať opět závodníky provede východními Krkonošemi
a polským pohraničím. Chybět nebudou
legendární stoupání na Pomezní Boudy
a Pražskou boudu, která dokonale prověří účastníky závodu. Obliba Krakonošova
cyklomaratonu každý rok stoupá, a tak již
letos pořadatelé očekávají prolomení hranice tisíce účastníků, k čemuž jistě přispěje
i zařazení závodu do série RoadCup 2018.
Největší změnou pátého ročníku Krakonošova cyklomaratonu je změna termínu,
který se z tradičního prázdninového termínu přesunul na 16. 6. 2018. Důvodem
této změny je velký nárůst automobilové
dopravy na trase závodu v období letních
prázdnin a také narůstající počet závodníků. Pořadatelé změnou termínu chtějí
předejít možným problémům na trase závodu a udělat vše pro bezpečnost závodníků.
Propozice závodu najdete na www.krakonosuvcyklomaraton.cz a přihlásit se
můžete na
http://www.biketourkrkonose.cz/krakonosuv-cyklomaraton/krakonosuv-cyklomaraton-registrace/.
Na setkání na startu i v cíli Krakonošova
cyklomaratonu se těší pořadatelé ze Svazku obcí Východní Krkonoše a Honza Slavíček.

více na www.spartaktrutnov.com nebo na FB

Muay - Thai

Národní pohár v Muay Thai
3. 3. 2018 se konal Národní pohár v Praze,
kde bojovníci nominovaní do reprezentace
bojovali o účast na letním ME v Praze. Jakub
Klauda -91 kg díky svým výkonům v roce 2017
měl nominaci jasnou, ale Ondřej Marvan
-75 kg i Matěj Trčka -63 kg o tento post museli bojovat. Hned do prvního zápasu nastoupil Ondřej Marvan vs Andy Čehovský z TKBC
Praha. Pěkný a rychlý zápas, kde vždy kousek
chyběl Ondrovi k otočení na svou stranu - zasloužené vítězství pro TKBC (Andy se nakonec
probojoval až do finále). Matěj Trčka vs Tomik Nguyen z Lanna Gymu. Opět velmi rychlý
zápas, který bohužel Matějovi vůbec nevyšel.
Díky velmi dobré taktice - boj z ústupu - se
Matěj nemohl vůbec dostat do svého tempa
a nakonec odešel i fyzický fond. Tomik jasné
vítězí na body. Resumé: Ondřej Marvan – širší
výběr reprezentace, Matěj Trčka – reprezentace „B“. Oba se 15. až 18. 3. 2018 účastní reprezentačního soustředění v Nymburku.

Tomáš Hendrych
předseda Svazku obcí Východní Krkonoše

Vítězství Kasper – Swix Teamu na 63. ročníku Krkonošské 70
V mrazivou slunečnou sobotu 3. března se
konal poslední závod seriálu Stopa pro život,
tradiční Krkonošská 70, jehož jsme se zúčastnili samozřejmě jako závodníci, ale zároveň
i spoluorganizátoři. Po úspěšném předešlém
závodním víkendu na Šumavě jsme chtěli navázat pódiovými umístěními v tomto pro nás
domácím závodě. Při ranních teplotách klesajících k -15°C jsme byli velmi vděční za vyhřívané stany v zázemí a snad každý se těšil
na úvodní metry závodu. Trať totiž začíná výjezdem spodní části modré sjezdovky ve Sv.
Petru, a tak bylo jasné, že se každý zahřeje.
Úderem osmé hodiny ranní došlo k intervalovému startu hlídek na 70 km, náš tým
s cílem vyhrát potřetí v řadě vyrazil se startovním číslem 9 ve složení Honza Fišnar, Petr
Holub, Karel Randák, Tomáš Veber a kapitán
Petr Javůrek. O pár minut později vystartoval KASPER – SWIX TEAM B ve složení Martin Kužel, Tomáš Zaydlar, Aleš Zlámal, Míra
Lenner a Michal Klauz. Následoval start hlídek na 50 km, v němž jsme měli zastoupení
ve složení Pavel Petržela, David Štangler, Ladislav Kubeček, Vlastimil Kráčmar a Ladislav
Kubeček.
Další startující v barvách KASPER – SWIX
TEAMU byli již jednotlivci, a to na trase
50 km Honza Haas a na 25 km Eva Stoklasová, Káťa Dostálová, Anita Zikmundová, Petra
Šípková, Jarda Mollingr, Přema Macl, Hynek
Fátor a Matyáš Dvorský.
Sníh byl přemrzlý a tupý, výjezd na Pláně tak
pořádně prověřil síly závodníků. Už na první kontrole byla naše áčková hlídka na prv-
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ním místě, kdy během stoupání předjela
své největší konkurenty a mohla pokračovat ve větší psychické pohodě. Mezitím se
na nejkratší trati rozhodovalo o medailích
mezi jednotlivci. Do cíle přijel na celkovém
4. místě a 1. v kat. Jarda Mollingr, na celkovém 8. a druhý mezi juniory Přema Macl. Pro
vítězství v kategorii si opět dojela rychlá Eva
Stoklasová a první místo získala i Kateřina
Dostálová, kterou na stupních vítězů doprovodila Petra Šípková. Matyáš Dvorský se
umístil 6. v kat.
V čase 4:03:06 dorazila k naší radosti do cíle
s náskokem pěti a půl minuty vítězná hlídka KASPER - SWIX TEAMU a kapitán Petr
Javůrek hned rozdával rozhovory pro televizi a do novin. Druhé družstvo se umístilo
na 38. pozici. Hlídka na trati 50 km byla v cíli
stříbrná o zhruba čtyři minuty.
Po slavnostním vyhlašování závodu Krkonošské 70 se ještě vyhlašovalo celkové pořadí seriálu Stopy pro život, kdy úspěšné
výsledky v sezoně vynesly Tomáše Vebera
na 2. a Petra Javůrka na 3. místo v celkovém
pořadí. V kategorii M40+ byl Tomáš 1., Petr
2. a 6. byl Petr Holub. V kat. muži 17 - 39
let skončil Jan Hruška 15. Mezi ženami byla
v kat. nad 40 let Eva Stoklasová na 2. místě,
v kat. 17 - 39 let Petra Šípková na 10. místě.
Závodní sobota tak byla pro naše barvy zase
úspěšná a už se začínáme těšit na seriál Stopy pro život v následujícím roce.
Kasper – Swix Team

Gymnastika

5. ročník Valentýnského závodu
Gymnastky a gymnasté rozhodně nezahálejí,
ale závodní sezona začala až o tomto víkendu.
V neděli 25. 2. 2018 se do Jaroměře vypravilo 28
závodníků, na klání v dvojboji – kladina (chlapci
přeskok) – akrobacie. Nejmladší účastnici závodů je teprve 5 roků a nejstarší 11 let. Ani tentokrát se Trutnováci nenechali zahanbit a v konkurenci závodníků z Jaroměře, Předměřic
a Police do Trutnova dovezli krásných 5 medailí,
z toho 2 zlaté, 1 stříbrnou a 2 bronzové. Bohužel
jsme získali také několik bramborových medailí,
ale hlavně spoustu zážitků a radosti. Nejlépe se
v kategorii 2006 dařilo Barboře Oravcové, která
získala zlatou medaili a zároveň pohár jako absolutní vítěz celého závodu s nejvyšším počtem
bodů. O druhou zlatou medaili se postarala
Pavlína Hellingerová v kategorii 2007, ve které
se ještě o zisk bronzové medaile zasloužila Natálie Krejčí. V nejmladší kategorii 2011 se skvěle
dařilo Lauře Svítkové, která obsadila bronzovou
příčku. Ani chlapci nezaháleli a Antonín David
vyhrál stříbrnou medaili. Bohužel v ostatních
kategoriích se závodníkům na medailových pozicích nedařilo, ale rozhodně nebyli zklamaní
a těší se na další závody, kde svá umístění určitě
vylepší.

Ukončení sezóny 2017/2018 na
zimním stadionu

MebYS Trutnov, s. r. o.
Nový multifunkční skate park bude
rozšířen i o PUMPTRACK
Město Trutnov a provozovatel sportovních
zařízení MEBYS Trutnov, s. r. o., rozšiřuje výstavbu nového betonového multifunkčního
skate parku o asfaltový pumptrack, který
tak ve své přímé návaznosti rozšíří další vyžití pro všechny budoucí návštěvníky multifunkčního betonového skateparku. Termín
dokončení asfaltového pumptracku a jeho
výstavba bude probíhat v přímé kooperaci
s výstavbou nového multifunkčního betonového skate parku – práce a realizace jsou
plánovány dle klimatických podmínek a již
začátkem dubna započnou výkopové a tvarovací práce. Vše je koncipováno v přímé
návaznosti a s možnými transfery k novému multifunkčnímu betonovému skate parku. Nyní probíhá výběrové řízení. Ukončení
stavby by mělo být do konce června 2018.

Rekultivace a zemní práce v areálu tenisových kurtů a stávajícího
bike parku
Od 5. 3. 2018 se pro veřejnost opět uzavřel částečně opravený bike park, který byl
v provozu od 1. 7. 2017. Torzo původního
parku, které ovšem splňovalo alespoň technický stav správně provozovaného sportovního zařízení, musí být uzavřeno z důvodu
plánovaných zemních prací v areálu tenisových kurtů a okolí. Do konce dubna musí
být vybudováno zázemí pro složení přetlakové tenisové haly a následně bude pokračovat rekultivace prostředí mezi tenisovým
areálem a atletickým stadionem (bývalé doskočiště pod skokanským můstkem). Po složení tenisové haly proběhne i rekonstrukce
tenisových kurtů č. 4 a č. 5. Z důvodu pohybu těžké stavební techniky, a to nejen
po příjezdové cestě v areálu bike parku,
není možné zajistit bezpečnost návštěvníků
tohoto zařízení. Park musel být přemístěn,
aby bylo možné následně převézt všechny
zbylé překážky ze společnosti KASPER CZ,
s. r. o., kde byly skladovány, a uvolnilo se
i místo pro přemístění bývalé tenisové haly.
Po dokončení všech těchto prací bude bike
park opět vrácen na původní místo (nejpozději 15. 5. 2018). Vše s ohledem na klimatické podmínky s návazností dalších prací.
Děkujeme za pochopení a trpělivost.

31. 3. 2018 byla ukončena sezóna na zimním stadionu. Již pátou sezónu jsme představili návštěvníkům veřejné bruslení s hokejkami a pukem, vyzkoušeli super „ICE
PARTY“ s DJ Lucky Boy, a to již potřetí. Školička bruslení pod MEBYSEM inovovala své
pomůcky a pokračovala v nastavených standardech. HC BAK Trutnov bojoval v II. lize,
kde se v základní části umístil na 5. místě.
Proběhl zde již VI. ročník Trutnovské brusličky i mezinárodní turnaj v curlingu VC
města Trutnova. Rychlobruslařské závody,
karnevaly na ledě či pronájmy pro bruslení
v rámci tělesné výchovy, komerční pronájmy – to vše byl zimní stadion. Děkujeme
všem příznivcům ledové plochy a těšíme se
opět na Vaši návštěvu, a to již např. v srpnu.
V další sezóně se na Vás budeme opět těšit.
Kolektiv zimního stadionu.

Klub českých turistů
Bohuslavice nad Úpou
pořádá v sobotu dne 14. 4. 2018
40. ročník turistického pochodu Jarní 30
Trasy: pěší 8 - 35 km, cyklo 20 - 100 km
Prezence: Bohuslavice n/Ú, hřiště TJ –
13. 4. 2018 od 18:00 a 14. 4. 2018 od 6:30
Start:
1) Bohuslavice n/Ú, hřiště TJ – 14. 4. 2018
od 6:30 do 10:30
2) z libovolně zvoleného místa startu
do libovolného cíle s průchozím místem
přes Bohuslavice nad Úpou v době konání pochodu
Cíl: společný v Bohuslavicích n/Ú do 18:00
Jak se k nám dostanete: autem – silnice
č. 14 Trutnov – Náchod, autobusem – linky 640375, 690310
Ubytování: pro předem přihlášené
ve vlastních spacích pytlích v kabinkách
na hřišti TJ
Propozice a informace: Jaroslav Teichman,
Tichá 527, 541 02 Trutnov, tel. do zaměstnání 499 852 141, mobil 723 740 985, http:
//www.bohuslavaci.eu, e-mail: bohuslavaci@volny.cz nebo lada.skop@quick.cz
Různé:
batohy uschováme v místě startu * pochod se jde za každého počasí, účastníci
startuji na vlastní nebezpečí * při pochodu lze plnit podmínky oblastních odznaků: Bohuslaváci, Cestami spisovatelů,
Krajem tří řek, Krkonoše, Podkrkonoší,
Hory a vrchy severovýchodních Čech,
Po stopách bojů 1866, Turista oblasti, Křížem krážem královskými věnnými městy
* Svatý Jan Nepomucký – všechny záznamníky v prodeji na startu * na startu
lze zakoupit turistickou známku Čížkovy
kameny a Letní sraz turistů Královéhradeckého kraje v Bohuslavicích nad Úpou
nebo mapu Letecký snímek Jestřebích
hor. Nově také turistickou vizitku Bohuslavice nad Úpou nebo Čížkovy kameny.
Naše další akce:
DP Šmajd naším okolím – 18. 8. 2018
TP Pojďte s námi – 27. 10. 2018
Silvestrovský výšlap – 31. 12. 2018
Naši sponzoři: město Trutnov, POLYTEX
Malé Svatoňovice
Na Vaši účast se těší Bohuslaváci

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

ATLETIKA

TĚLOVÝCHOVNÁ JEDNOTA LOKOMOTIVA TRUTNOV o. s.

Atleti LOKO Trutnov úspěšní v zimní běžecké
lize
Další ročník tradiční Zimní běžecké ligy je
za námi. V neděli 4. března proběhl v Úpici poslední závod a slavnostní vyhlášení nejlepších atletů celého běžeckého poháru. Z trutnovských
atletů vystoupilo na stupně 13 nejlepších, celkově se zapojilo zhruba 25 převážně mladých
sportovců.
Nejmladší žákyně: 3. Tereza Malichová
Mladší žákyně: 2. Barbora Peterová, 3. Klára
Vymetalová
Starší žáci: 1. Robert Hurdálek, 3. Jonáš Melichar
Dorostenci: 1. Matyáš Vintr, 2. Petr Šantroch
Dorostenky: 1. Adéla Szelkeová
Junioři: 1. Vítek Vosáhlo, 2. Jaroslav Kunrt
Muži do 39 let: 1. Matěj Zima, 3. Jakub Červený
Muži do 49 let: 2. Robert Hurdálek
Nyní již čeká atlety příprava na jarní sezónu. Věříme, že se jim bude dařit nejen v tréninku, ale
i v závodním období.

BASKETBAL
Juniorky i kadetky postoupily v extralize
do play-off!
Trutnovským dorosteneckým celkům se letošní
sezóna opravdu vydařila. Juniorky i kadetky
si v nejvyšší soutěži vedly výborně a dostaly se
mezi nejlepších osm celků, které si to v play-off
rozdají o postup na čtyřčlenný finálový turnaj
o mistra ČR.
Juniorky se utkají s přetěžkým protivníkem,
pražskou Spartou. V dlouhodobé části svým
soupeřkám dvakrát vysoko podlehly. Ani kadetky nemají dobrou bilanci se svým soupeřem.
Sokolu Hradec Králové letos podlehly již třikrát
(2x v extralize a 1x na Memoriálu Milana Losy).
Přesto chtějí Trutnovačky zabojovat a pokusit se
o překvapení. Po úvodních zápasech na hřištích
soupeřů se v domácím prostředí juniorky postaví Spartě v sobotu 7. 4. od 14:30 (a případně
v neděli 8. 4. od 10:00), kadetky o týden později
přivítají Hradec Králové v sobotu 14. 4. od 15:00
(a případně v neděli v 11:15). O víkendu
14. - 15. 4. čekají důležité souboje také
mladší žákyně, které proti Prostějovu
a Pardubicím budou bojovat o přímý postup do ligy starších žákyň pro příští sezónu, bez nutnosti hrát kvalifikaci.
Přijďte podpořit trutnovské naděje v boji o postup na MČR!

JUDO
10. 3. 2018 – I. kolo Regionálního poháru U13
a U15 v Pardubicích
Uzavřené soutěže pro Královéhradecký, Pardubický a Liberecký kraj se zúčastnilo 99 závodníků ze 17 oddílů. Lokomotivu Trutnov reprezentovalo sedm závodníků. Soutěž mladších žáků
byla zároveň kvalifikací na Přebor ČR.
pokračování >>
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U13: 1. místo vybojoval Marek Novák (2 zápasy/2 výhry). Na pěkném 5. místě skončil Richard
Bureš (5/3). Vítek Hlaváček skončil na 7. místě
(2/0) a Lukáš Veselý na 5. místě (4/0).
U15: 1. místo vybojoval Šimon Brezáni (3/3) a Jakub Bartuněk skončil na 4. místě (3/0).
Tomáš Duben tentokrát neměl soupeře, a tak
zvítězil bez boje.

KUŽELKY
Kuželkáři Lokomotivy slaví postup do druhé
ligy
Druhý březnový víkend roku 2018 se zapíše zlatým písmem do historie trutnovského
kuželkářského sportu. Tři kola před koncem
třetí ligy má áčko Lokomotivy již devítibodový náskok a nemůže být dostiženo. Dokázalo
vyhrát i v Hořicích nad rezervou extraligového
družstva. Historii přepsalo i béčko, které v záchranářském souboji se Sokolem Rybník nejen
svého soupeře porazilo, ale zlepšilo dva rekordy
čtyřdráhy v Olympu. A do třetice se zaskvělo
céčko ve Východočeském přeboru, když zvítězilo po vynikajícím výkonu nad lídrem soutěže,
a to dokonce na jeho kuželně.

ŠACHY
Zhodnocení sezóny
Po posledním kole Regionálního přeboru B
mají šachisté LOKO Trutnov už jasno. Boj o stupně vítězů vyvrcholil až v posledním kole, a to
zápasem Trutnov A vs Hostinné, který skončil
remízou, a odsoudil tak naše A mužstvo ke konečné třetí příčce.
Trutnov B se utkal s týmem Valdice B, kde se po
výhře 3,5:1,5 umístil na čtvrtém místě tabulky.
Z počátku sezóny, po přestěhování do Národního domu, se podařilo určité věci stabilizovat.
Podařilo se nám dobře rozehrát regionální přebor družstev a i postupné nasazování mladé
generace v těchto přeborech se ukázalo jako
dobrý tah. Právě mladá generace je dobrým
příslibem do následujících let. Ve velkých cenách u mládeže se nám celkem daří obsazovat
čelní místa v různých věkových kategoriích. Výkony Horného, Retka i Prycla šly rychle nahoru.
V kategorii dospělých získal Retek 3 body ze 3
zápasů, Horný získal 2 body ze tří, Prycl hrál jednu partii a tu vyhrál. Albrechtová získala 4 body
z 5 možných na KSŽD.
Z krajské soutěže jsme se na začátku soutěže
odhlásili ze dvou hlavních důvodů. Problém
bylo zajistit vhodnou místnost k hraní a ten
druhý byl oslabení obsazení čelních šachovnic.
Vzhledem k tomu, že během této sezóny se
nám povedlo přivést hráče z bývalého Žacléře,
jmenovitě Friedricha a Albrechta s dcerou, tak
příští rok budeme chtít hrát opět KS. Kromě
zvýšení počtu hráčů je ovšem nutné, aby byly
rovněž zvýšeny počty rozhodčích!
Nejsou jen dobré zprávy, jsou i smutné. V únoru
jsme se rozloučili s dlouholetým hráčem Vlastislavem Košťálkem, který nás opustil ve věku 88 let.
V Havlovicích koncem března proběhne krajský
přebor hráčů 12 – 20, kam nasazujeme Horného, Retka, Prycla, Boušku a Albrechtovou.

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)
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-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.
Pro případné dárce finanční hotovosti máme
č. ú. 6015-124601/0100 VS 288 u Komerční banky
v Trutnově.
Všichni psi jsou očipováni, oočkováni kombinovanou vakcinací, odčerveni a prohlédnuti veterinárním lékaře m. 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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