
Se složitou situací na Kryblici
pomohou dopravní experti
Největším problémem v lokalitě je stále nedostatek míst pro parkování vozidel

Trutnov – Plné ulice automo-
bilů na Kryblici a jejich počet
stále roste. Parkovací místa
chybějí a plánovaný garážový
dům se stavět nebude.

Nelehká situace není vede-
ní radnice lhostejná. Trutnov
se snaží zlepšovat stav na do-
pravních komunikacích v
mnoha místech. Vypovídá o
tom řada bezpečnostních vy-
lepšení pro chodce včetně na-
příklad nedávného nového
nasvícení přechodu v ulici Na
Struze, který pomohla zafi-
nancovat Nadace ČEZ.

Parkování stále
chybí, aut je víc

Nyní je Kryblice na řadě.
„Chceme dopravní situaci v
této oblasti vyřešit v zájmu ob-
čanů tak, aby byla pro řidiče i
pro chodce bezpečná a kom-
fortní,“ vysvětluje Ivan Ada-
mec, starosta města Trutno-
va. Největší problém v sou-
časnosti vzniká v okolí par-
koviště u nemocnice, na něž se
vjíždí z ulice M. Gorkého a vy-
jíždí do ulice Kryblická. „Prů-
jezd parkovištěm sousedící
úzkou ulicí U Nemocnice z uli-
ce Kryblická je zakázán. V ob-
lasti navíc sídlí dětští lékaři,

je zde základní škola i jídelna
a je tu nutnost jejího zásobo-
vání,“ popsala zapeklitý stav
mluvčí radnice Veronika Svo-
bodová.

V úzké Kryblické ulici na-
víc neexistuje příliš možností
parkování. Právě parkování
je také jedním ze zdejších nej-
palčivějších problémů.

„Místa jednoduše chybí, ví-
me o tom. V minulosti jsme
jednali s investory, kteří by
postavili parkovací dům. Bo-
hužel od záměru se zatím

ustoupilo. Obyvatelé v oblasti
nebyli ochotni si parkovací
místo v garážovém domě za-
platit,“ vysvětlil starosta
Adamec. „Čtvrť vznikala v
době, kdy byla dopravní situ-
ace odlišná od dnešní, a s po-
stupem času přestalo být sou-
časné řešení vhodné,“ upo-
zornil starosta. Připomněl, že
město konzultuje změny na
komunikacích s dopravním
inženýrem Policie ČR. „Nikdy
se nestalo, že bychom jako
město realizovali nějaké řeše-

ní přes jeho negativní vyjád-
ření. Pokud bychom se od něj
dozvěděli, že námi navrhova-
né řešení není žádoucí, v žád-
ném případě bychom ho neu-
skutečnili. Ani v případě do-
pravní situace na Kryblici to
nebylo jiné,“ uvedl Ivan Ada-
mec. Jak dodal, často se stává,
že návrhy řešení podává i sa-
ma Policie ČR.

Musí stále hledat
kompromis
Často však pro město předsta-
vují neúměrné náklady, a
proto se vždy obě strany snaží
nalézt rozumný a přijatelný
kompromis. Přestože se dosud
nynější řešení jevilo jako nej-
lepší z hlediska dopravy i fi-
nancí, město se rozhodlo situ-
aci řešit i nadále.

„Zahájili jsme jednání s Do-
pravní fakultou Jana Pernera
Univerzity Pardubice, od níž
bychom rádi získali odborné
komplexní posouzení celé lo-
kality i s návrhem efektivního
řešení, a věříme, že jeho reali-
zací pak dosáhneme stavu
přijatelného pro všechny,
kteří se na Kryblici pohybu-
jí,“ uzavřel snahy města sta-
rosta. (vs,jm)

V Krkonoších studenti tvořili fiktivní zakázku
Horní Maršov – Stát se na
chvíli řešiteli energetické si-
tuace mohli studenti pěti
středních škol.

O fiktivní zakázku v oblasti
úspory energií bojovali v eko-
logickém středisku Sever.

Vítězi se stali žáci ze Střed-
ní průmyslové školy stavební
z Náchoda. Svému „klientovi“
nabídli několik variant vytá-
pění jeho budovy, včetně vý-
počtu ročních nákladů. „Stu-
denti na konferenci předsta-
vili několikaměsíční práci na
projektu rekonstrukce re-
staurace a klubu Pálenka v
Úpici. Klient Lukáš Bárta se
během čtyřhodinové konfe-

rence seznámil s různými ná-
vrhy řešení. Mezi různými
druhy vytápění objektu byly
například kotle na peletky či
štěpku, dále kotle na lehké
topné oleje. Studenti navrho-
vali ohřev vody pomocí foto-
termických panelů. Většina
skupin předložila různé dru-
hy izolace zdí, a to vnitřní ne-
bo vnější, či výměnu oken,“
informovala Anna Čtvrtní-
ková ze Severu. Žáci si vy-
zkoušeli práci na skutečném
zadání a měli možnost pre-
zentovat výsledky práce před
širším auditoriem. „Vyslechli
také věcné poznámky a odpo-
vídali na všetečné dotazy od

energetických expertů Karla
Murtingera a Pavla Kárníka,“
upřesnila Anna Čtvrtníková.

Vítězný tým disponoval fik-
tivní firmou Save energy. Ná-
vrh jako jediný obsahoval pro
klienta cenné porovnání růz-
ných variant vytápění, včetně
ceny ročního provozu. Od-
borníci dobře hodnotili jejich
vystupování a celkové pojetí
prezentace. V příštím roce na
jaře se zúčastní mezinárodní
konference v Polsku, kde se
setkají s vítěznými skupina-
mi z Polska a Slovenska, aby si
vzájemně sdělili zkušenosti z
práce na projektu.

Záměr projektu reaguje na

vysokou poptávku středních
odborných škol po možnosti
propojit školní teorii s prak-
tickou zkušeností studentů ve
studovaném oboru. V českém,
slovenském i polském škol-
ství jsou možnosti škol zatím
poměrně omezené, třebaže
právě praktická zkušenost
studentů je nejvíce poptávána
na trhu práce a zvyšuje úspěš-
nost studentů při hledání za-
městnání. Cílem je, aby se stu-
denti co nejlépe naučili řešit
problémy bezprostředně se tý-
kající studovaného oboru a
získali zkušenosti, které se jim
mohou hodit při profesním
uplatnění. (njt)

Projekt Obce sobě má za sebou
na Královédvorsku první setkání

Dokončení ze str. 1:
Při společném setkání ve

Dvoře Králové byly starostům
představeny výstupy projek-
tu, prodiskutovány předběžné
návrhy řešení v jednotlivých
oblastech, ale také bylo od-
souhlaseno čtvrté volitelné té-
ma. V případě obce s regio-
nální působností Dvůr Králo-
vé nad Labem to budou sdíle-
né služby, takzvaný servis sa-
mosprávám, který by se mohl
týkat například právního, da-
ňového nebo dotačního pora-
denství, poradenství v oblasti
veřejných zakázek nebo IT
služeb. Konkrétní požadavky
týkající se čtvrtého tématu se
budou sbírat a konzultovat se
starosty během následujících
měsíců, protože zpracování
analytické části tohoto téma-
tu je nutné odevzdat Svazu
měst a obcí ČR do konce září.

Výběr volitelného tématu
přítomní ocenili, protože pře-
devším v malých obcích, kde
mnohdy působí neuvolněný
starosta, leží veškerá agenda a
starost o chod obce jen na něm.
„Všechno, co se doposud v
projektu probíralo a i navr-
hovaná řešení v jednotlivých
oblastech, to bude službou pro
všechny občany. Poslední té-
ma konečně znamená i pří-
mou pomoc obecním úřadům
a starostům,“ kvitoval vybra-
né téma starosta Bílé Třemeš-
né Štěpán Čeněk. (aš)
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KOLONA TRABANTŮ OBJELA KUS REGIONU
SKOROSTOVKA vozidel,
kterámá v technickémprů-
kazumísto původuNěmecká
demokratická republika, se
setkala o uplynulémvíkendu
na srazu v autokempuVelký
Vřešťov naKrálovédvorsku.
Dominovaly předevšímauto-
mobily značky Trabant,méně
zastoupené bylywartburgy,
barkasy,MZ, IFA a robur.
Tuhle značku reprezentovali
hasiči z Poličan.
Jejich vůzměl ve výbavě i
motorovou stříkačku také z
bývalé NDR. Jak předvedli
účastníci z podkrkonošského
Trabi klubu, populární „bake-
lit“můžemít až neskutečné
podoby. Od ryze rodinného
auta až po „nadupaný“ spor-
ťák. Velkou pozornost poutal
trabant s přívěsem, který byl
vlastně pojízdnýmvýčepem.
„Zaujalmě tu trabant ve vo-
jenské úpravě. Nenapadlo by
mě, že něco takového vůbec
existovalo,“ řekl například
přihlížející PetrMates, který
se přišel podívat na spanilou
jízdu naMasarykovo náměstí
ve DvořeKrálové. Kolona ně-
kolika desítek strojů se tu za-
stavila asi na dvě hodiny, kte-
ré využili účastníci k prohlíd-
ce věže kostela sv. JanaKřti-
tele. Foto: BedřichMachek

Zájem o Krakonošovu stovku
je obrovský. Pěšky či na kole
lze ale vyrazit i na kratší trasy
Vrchlabí – Ujít 100 kilometrů
v náročném horském terénu
není legrace, přesto je zájem o
dálkový pochod Krakonošova
100 velký.

Při poradě v polovině dub-
na pořadatelé zvýšili limit na
500 osob, včera internetové
stránky časomíry hlásily 497
přihlášených. „Nejdelší trasa
je v podstatě vyprodaná. Zbý-
vá posledních pár čísel pro
tradiční účastníky. Většinou
jde o starší lidi, kteří nemají
internet,“ informoval jeden z
pořadatelů, Josef Vejnar. Do
48. ročníkuvyrazíúčastníci již
tento pátek ve 21 hodin.

Na sobotní kratší variantu,
55 kilometrů pořadatelé re-
gistrují přes 160 zájemců, při-
hlásit se lze ale i na trasy 25 či
10 kilometrů. A také na pěti-
kilometrovou pohádkovou tú-
ru pro děti. Tady registrace
nutná není, stačí se přihlásit
před startem, které jsou v 7, v
9 a v 10 hodin.

Organizátoři z Domu dětí a
mládeže nezapomněli ani na
běžce, při 25 kilometrech v ho-
rách je čeká 900 metrů převý-
šení. „Zároveň to bude první

závod multisportovního seri-
álu Vrchlapák,“ dodal Josef
Vejnar. Samozřejmostí jsou i
cyklotrasy, na Krakonošově
jízdě lze vybírat z délek 35, 80,
100 a 132 kilometrů. Součástí
programu bude i páteční pro-
log, tříkilometrový výjezd do
Kněžického vrchu. Start je v
18 hodin.

„Podobných pochodů bylo
dřív více, ale třeba Liberecká
či Šumavská 100 již zanikly. V
širokém regionu je tohle jedi-
ná akce svého druhu,“ řekl Jo-
sef Krátký.

Časový limit na zdolání
nejdelší trasy je 24 hodin.
Účastníky čeká cesta z
Vrchlabí na Žalý, Mísečky,
Harrachov, Špindlerovku,
Strzechu Akademicznu, Sněž-
ku, Pomezní boudy a přes Pec
pod Sněžkou zpět do Vrchlabí.

„Krakonošova stovka se
zrodila v roce 1966. Vedla ná-
ročným terénem, převýšení
bylo od začátku přes 3000 met-
rů. Tak, jak první organizáto-
ři, svazáci ČSM Tesla, tehdy
trasu připravili, tak se s ma-
lou změnou chodí dodnes,“
uvedli pořadatelé z DDM. (aš)

Řidič osobního auta narazil do stromu
Starý Rokytník – Řidič osobní-
ho Oplu Astra z dosud nejas-
ných příčin vyjel ze silnice a na-
razil do stromu. K nehodě vy-
jížděli trutnovští hasiči v neděli
odpoledne. Při příjezdu byl muž
již venku z auta a v péči zá-
chranné služby. „Hasiči po-
mohli záchranářům s trans-
portem pacienta na nosítka a do
sanity. Pak odpojili autobaterii a zasypali uniklé provozní ka-
paliny. Po zadokumentování a vyšetření okolností nehody od-
tlačili vozidlo a očistili komunikaci,“ informovala mluvčí kraj-
ských hasičů Martina Žahourková. Foto: HZS Trutnov

Nabouraným autem smůla muže neskončila
Úpice – Pořádnou smůlu měl čtyřicetiletý muž, jehož oznámení
přijali úpičtí policisté v sobotu odpoledne. „Dotyčný se vydal do
Hradce Králové na nákupy. Na parkovišti před supermarke-
tem, když odjížděl domů, do něho při vyjíždění nacouval další ři-
dič. Vyplnili tedy formuláře, a to na střeše vozidla muže, který
neměl šťastný den. Při sepisování si poškozený odložil na stře-
chu i peněženku. Tu tam ale zapomněl, nasedl do auta a rozjel
se. Chybu si uvědomil až poté, co vyjel mimo parkoviště. Vrátil
se okamžitě zpět stejnou cestou, ale portmonku nenašel,“ po-
psala situaci policejní mluvčí, Libuše Holá.

Na takové jednání zákon pamatuje. Osoba, která peněženku
nalezla a nález nenahlásila, dopustila se trestného činu zatajení
věci, za což hrozí odnětí svobody až na rok. Vzhledem k tomu, že
muž měl ale mimo jiné v peněžence doklady i platební kartu, ná-
lezce se dopustil zároveň trestného činu neoprávněné opatření
platebního prostředku a zde hrozí trest odnětí svobody až na dva
roky. Majitel vyčíslil škodu na 20 tisíc korun. (aš)
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