
1. Hlavní události života města v chronologickém přehledu  
 
Na prahu nového roku 1998 
 
 Složitá a nedobrá politická a ekonomická situace České republiky se musela zákonitě 
promítnout i do novoročního projevu prezidenta Václava Havla. V něm mimo jiné vyzval 
občany k odpovědné účasti ve dvojích či trojích volbách (včetně předpokládaných 
předčasných parlamentních). Je to pro ně velká příležitost, aby bezprostředně promluvili  
do toho, kdo bude v budoucnu rozhodovat o věcech, které se všech bytostně týkají. Účastí  
ve volbách se mohou občané podílet na vytváření politického klimatu a situace v zemi. 
 Závěrem svého novoročního projevu Václav Havel zdůraznil, že neztrácí víru 
v dobrou budoucnost České republiky. 
 
 Rok 1998, do kterého vkročí ČR s novou vládou, s prozatímní polostranickou a 
poloúřednickou vládou, poznamená i volba prezidenta koncem ledna. Lidé nepochybují, že 
jím znovu bude Václav Havel. 
 
 I v Trutnově většina občanů věří, že horší nový rok 1998 být nemůže než jeho 
předchůdce, který byl poznamenán obrovskou přírodní pohromou – záplavami, úspornými 
„balíčky“ a politickým zemětřesením. 
 
 Do nového roku 1998 už tradičně spoluobčanům v Radničních listech popřáli hodně 
zdraví, štěstí a pohody představitelé města Trutnova starosta Ing. Gustav Hillebrand, 
místostarostové MUDr. Rostislav Čevela, Ing. Jan Vojáček a Mgr. Tomáš Hendrych a 
tajemník MěÚ Ing. Vladimír Jůzl. K nim se připojili i všichni pracovníci MěÚ. (Těch dobrých 
přání do nového roku bylo i letos bohatě – kéž by se z větší části splnila.) 
 
Dozvuky Silvestra 
 
 První den nového roku 1998 se zbytky Silvestra na některých místech Trutnova 
(rozbité lahve, poházené konfety, zbytky od rachejtlí a dělbuchů) už tradičně ne zrovna 
navenek pěkně předznamenal další dny roku. V pěkné a lepší příští dny věříme. 
 
Sportovní vyžití o zimních prázdninách 
 
 Užitečné a zdravější sportovně rekreační vyžití volna v posledních dnech zimních 
prázdnin nabízí především mládeži krytý bazén a zimní stadion. V neděli 4.1. bude krytý 
bazén otevřen v tradiční době od 10 do 16 hodin. Do 17 hodin se mohou koupat nudisté. 
 
Jana Mudrová, vedoucí redaktorka Krkonošských novin 
 
 K zásadní změně došlo od 1. ledna v redakci Krkonošských novin – jejich vedení 
převzala Jana Mudrová po ing. Luboši Zeleném. Ten přešel jako asistent sociálně 
demokratického poslance MUDr. R. Čevely do vedení jeho kanceláře. 
 
Vlna zdražování 
 
 Do rodinných rozpočtů zasáhla záporně od 1. ledna řada zdražení. V důsledku změny 
sazby z přidané hodnoty (DPH) z 5 na 22 % se zvýšily o 16,2 % ceny elektřiny a zemního 



plynu. Zvýšila se i cena benzinu většinou o 1,30 Kč a nafty o 40 haléřů za litr. (Super benzín 
kolem 24 Kč, natural o něco méně, nafta nad 19 Kč. Desetihaléřové rozdíly jsou  
u jednotlivých benzínových stanic.) Možné zdražení vodného a stočného avizovala i většina 
vodárenských společností (asi o 20 %). 
 Řádově k desetiprocentnímu zdražení přistoupila od 1.1. také společnost s ručením 
omezeným OSNADO, obsluhující pět východočeských okresů. Důvodem je zvýšení cen 
všech vstupů a neúplné pokrytí ztrát dotacemi. (Osnado najezdí měsíčně se 130 autobusy  
asi 600 000 km.) 
 
Zdražení školního stravování a bydlení v domovech mládeže 
 
 Od 1.1.1998 zdražilo i školní stravování a poplatky za ubytování v domovech 
mládeže, Zrušeny byly dotace na potraviny – 1 Kč v MŠ na jeden oběd, 2 Kč v ZŠ a 2,60 Kč 
na SŠ na jeden oběd, dále 1,30 Kč na večeři u celodenně stravovaných středoškoláků. 
 Poplatky za ubytování žáků v DM se zvýší v I. kategorii DM na 800 – 1 200 Kč  
a v II. kategorii DM na 500 – 800 Kč. 
 
Nabídka pořadů na Domu kultury 
 
 Na leden 1998 připravil Dům kultury Trutnov bohatě kulturních pořadů: 
8. a 9.1. Pohádky a písničky Jitky Molavcové pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ v kině Vesmír 
v 9.00 a 10.30 hodin, vstupné 20 Kč. 
10.1. Divadlo Járy Cimrmana. Nár. dům v 19.00 hod. Vstupné 160, 145, 130 Kč. 
12.1. Akademie třetího věku. Přednáška RNDr. Vladimíra Prouzy „Země ledovců a sopek.“ 
Malý sál ND ve 14.30 hodin. 
15.1. Divadelní představení Hamlet. ND v 19.30 hod. Vstupné 95 Kč. 
16.1. Country večer se Star Westem a skupinou Sopen. ND 20.00 hod. za 40 Kč. 
18.1. Dětský karneval (do 10 let). ND v 15.00 hod. Vstupné děti 15, ostatní 25 Kč. 
21.1. Neznámo a záhady duše lidské. Večer pro hosta se Stanislavem Suchým. Malý sál ND 
v 19.00 hod. Vstupné 30 Kč. 
22.1. Trio cantabile. Program „Láska v hudbě mistrů.“ Koncert Klubu přátel hudby (KPH). 
Koncertní síň B. Martinů v 19.30 hod. Vstupné 45, studenti 25 Kč. 
25.1. Pohádkový čtyřlístek (pro děti od 3 do 8 let). „S čerty nejsou žerty aneb o vojáku 
Martinovi.“ Kino Vesmír v 15.00 hod. Děti 15, ostatní 25 Kč. 
26.1. Akademie třetího věku. Přednáška RNDr. Josefa Štycha na téma Cestování po Balkánu. 
Malý sál ND ve 14.30 hod. 
28.1. Morana. Folkový koncert pro střední školy a odborná učiliště v ND v 9.00 a 11.00 hod. 
Vstupné 15 Kč. 
 Po celý leden v kině Vesmír fotovýstava Ratibořický mapový okruh. Filmová 
představení v kině Vesmír denně, v kině Hvězda – Zelená louka středa, pátek. 
 Od ledna počítá DK se vstupným na pořady pro děti 10 – 15 Kč (i 20 Kč), ostatní  
25 Kč. 
 



               
 
 Na 28. leden je připraven v ND folkový koncert trutnovského muzikanta Pepy Lábuse. 
 
 Zájem o divadelní předplatné roste. Nabídky ND využilo na 200 lidí. 
 
Basketbalové utkání Trutnov – Wroclaw 
 
 Premiérové vystoupení v novém roce absolvovaly basketbalistky BK Loko Texlen  
ve dvou přátelských mezinárodních utkáních, ve kterých naposled za Trutnov nastoupila 
Erika Buriánová, odcházející do Slovanu Bratislava. Premiéra ale se dvěma prohrami: 
Trutnov – Wroclaw 72:79 a 70:81. (E. Buriánová by se měla po 4 měsících vrátit  
do Trutnova.) 
 
Hokejová soutěž 
 
 Zápasy 13. kola pokračovala 4.1. regionální hokejová soutěž mužů druhé třídy 
vítězstvím Loko Trutnov 10:1 nad Kutnou Horou. 
 
Sněhu málo 
 
 Začátek ledna nijak bohatý na sníh není – je ho málo a je mokrý. Nejen v Trutnově, ale 
i v Krkonoších. 
 
Příprava fotbalistů 
 
 Začátkem ledna začala pro fotbalisty Trutnova příprava na jarní sezonu účastí  
na zimních turnajích. Domácí střetnutí A mužstva se budou hrát na hřišti v Poříčí. Tady také 
bude hrát zimní turnaj B mužstvo stejně jako dorost, který tu sehraje domácí utkání krajského 
zimního turnaje. 
 
Pro zdraví 
 
 V zimním období nabízí cvičení pro zdraví v Trutnově VH Fitness - posilovna, 
sportovní areál Na Nivách, dále Studio Uno – posilovna v budově 1. ZŠ, Fitness centrum „21“ 
v ulici Za Cihelnou. Každou středu je připravena jóga pro mírně pokročilé s cvičitelkou Janou 
Leierovou.  
 
 
 



Sběrný dvůr 
 
 Sběrný dvůr ve dvoře TS pro různé nepotřebné věci (nábytek, pneumatiky, lednice, 
televizory, staré léky aj.) dobře slouží občanům Trutnova, Obtížnější to však mají obyvatelé 
Volanova. Proto sem byl přemístěn velkoobjemový kontejner z HSM (i proto, že někteří 
občané chtějíce ušetřit platbu za odvoz tuhého komunálního odpadu, ho do tohoto kontejneru 
odkládali). 
 
K nové vládě J. Tošovského 
 
 Podle trutnovského starosty ing. Hillebranda se důvěra či nedůvěra Parlamentu  
ve vládu premiéra Tošovského města a obcí významnějším způsobem nedotkne. Předčasné 
parlamentní volby by mohly ovlivnit volby komunální. 
 
Regiontour v Brně 
 
 Ve dnech 8. – 11.1. se uskuteční na brněnském výstavišti veletrh turistických možností 
Regiontour Brno, v pořadí již sedmý. 
 Letos se na něm poprvé představila společná expozice okresu Trutnov, města Trutnov 
a města Žacléře pod názvem „Trutnovsko – Krakonošův kraj.“ V trutnovském stánku byly 
odborníkům i běžným návštěvníkům k dispozici propagační materiály města Trutnova – 
publikace Trutnov známý, neznámý, Trutnov v kresbách M. Trýzny, mapky, brožury, 
informační letáky s informacemi o městě. 
 Expozice Trutnovsko zaujala i pivem Krakonoš, krkonošským kyselem. O uspořádání 
a celkovém vzhledu expozice se pochvalně vyjadřovali nejen vystavovatelé z jiných 
výstavních stánků, ale i hosté. Mezi nimi bylo několik senátorů a poslanců, starostové  
a zástupci 12 měst a obcí, vedení OkÚ, zástupci cestovních kanceláří, hotelů, firem 
zabývajících se výrobou propagačních materiálů cestovního ruchu, zástupci okresních  
a městských úřadů z ČR a Slovenska. Zájem byl i o krkonošská jídla, která připravoval 
šéfkuchař vinárny Radnice v Trutnově. 
 Kvalitní prezentace okresu i okresního města, o níž se zasloužili i pracovníci referátu 
regionálního rozvoje OkÚ i odboru kultury, cestovního ruchu a propagace MěÚ, vzbudila 
velký zájem odborné i laické veřejnosti. Patřila mezi nejnavštěvovanější. Kromě již 
uvedených tiskových materiálů zaujala velmi zdařilá panoramatická mapa okresu, kalendář 
akcí cestovního ruchu na rok 1998 a přehledy turistických možností v okrese. 
 Úspěšně se prezentovala v Brně i trutnovská cestovní kancelář Alka Travel.  
 
ODS 
 
 K situaci v trutnovské ODS ve věci „odbojných ministrů“: Odchod čtveřice ministrů 
z Tošovského vlády nebo z ODS podporuje i předseda oblastního sdružení ODS z Trutnova 
Ivan Adamec. 
 
Internet – školy 
 
 Od počátku letošního roku se mohou i všechny trutnovské školy a školská zařízení 
zdarma připojit na počítačovou síť Internet a získávat tak množství užitečných informací. 
Tuto výhodnou službu jim umožňuje Školská agentura, kterou jako neziskovou organizaci 
zřídil trutnovský Školský úřad. ŠA provádí řadu prospěšných činností – organizování odb. 



seminářů, přenos informací na jednotlivá vzdělávací zařízení, rozvoj informační technologie. 
K tomu slouží Okresní školská databanka (zřízená už v září 1995), jejíž součástí je 
elektronická pošta mezi uživateli i vyhledávání potřebných informací. 
 Sídlo Školské agentury (ŠA) je ve 3. patře budovy OkÚ. 
 
 Od 12.1. do 12.2. jsou na MěÚ k veřejnému nahlédnutí návrh územního plánu 
obchodní a administrativní zóny města Trutnova a aktualizovaný návrh zóny bydlení a služeb 
Dolní Staré Město. 
 
Parkování na náměstí a u muzea 
 
 Od 12.1. jsou zprovozněny nové parkovací automaty na Krakonošově náměstí a v ulici 
Farská, které zpoplatňují stání na vyznačených parkovacích plochách v městské památkové 
zóně. Za první půlhodinu se platí 10 Kč, za každou další 20 Kč. 
 Na náměstí jsou umístěny dva automaty, ve Farské ulici jeden, který zahrnuje 
parkovací plochu mezi muzeem a kostelem. 
 Zájemci o dlouhodobé předplatné v městské památkové zóně si mohou na služebně 
Městské policie Trutnov předplatit parkovné na 5 dnů za 350 Kč, na 15 dnů 750 Kč  
a na 30 dnů 1 050 Kč. 
 
Divná zima 
 
 V polovině ledna připomíná zima víc jaro – denní teploty kolem sedmi stupňů, obleva. 
Místo sněhu i déšť. 
 
VMN 
 
 Výběrovým řízením Ministerstva zdravotnictví ČR prošla trutnovská nemocnice velmi 
dobře – byl jí zvýšen počet akutních lůžek z 323 na 358. Ke zrušení však bylo navrženo 
soukromé zdravotnické Gyncentra v Trutnově. 
 
Kritika parkování na náměstí 
 
 Povolené parkování na Krakonošově náměstí kritizuje především předseda Klubu 
seniorů Miroslav Šafařík. (Narušení klidu náměstí, přilehlé úzké ulice plné aut, vyhýbajících 
se placenému parkování.) 
 
Swidnica 
 
 Jednání o spolupráci Trutnova a polské Swidnice probíhají – zatím ale jen ve sféře 
kultury a sportu. 
 
 
 
 
 
 
 



Výstava Krkonošská fotografie 
 

        
 
 Výstava Krkonošská fotografie Zdeňka Mence, Břetislava Marka a Milana Lhotáka 
byla zahájena v Galerii města Trutnova 15. ledna. Potrvá do 14. února. 
 Při vernisáži ředitel MG PhDr. Karel Shrbený mj. uvedl, že současná výstava záměrně 
navazuje na loňskou výstavu fotografií. Podíl na její realizaci má historik fotografie Muzea 
Východních Čech Jiří Zikmund, který se však nemohl zahájení zúčastnit – jeho úvodní slovo 
přednesla pracovnice galerie Alena Rodrová. Vernisáž byla už tradičně zarámována pěkným 
vystoupením žáků trutnovské ZUŠ. 
 
Před volbou prezidenta (otevřené dopisy) 
 
 Před prezidentskou volbou vyvolala v Trutnově vzrušení výměna otevřených dopisů – 
jeden podepsaný Vlastou Rybářovou, Františkem Vackem a PhDr. Vladimírem Wolfem, 
druhý reagující Ing. Vlastimilem Šubrtem, senátorem za ODS. Na otevřený dotaz: podpoříte 
či nepodpoříte Havlovu kandidaturu? Ing. Šubrt uvedl: „Doporučujete mi při volbě prezidenta 
použít zdravý rozum. Ten často může zradit a vést k chytráctví, vypočítavosti nebo osobnímu 
prospěchu. Když dovolíte, použiji, ve smyslu slibu senátora P ČR, svého nejlepšího vědomí  
a svědomí.“ (Závěrečná slova dopisu.) 
 
Pivovar Trutnov 
 
 I když i malé pivovary začaly zdražovat, trutnovský pivovar chce nejméně do léta 
udržet současné ceny. 
 
Basketbal 
 
 Vítězně vstoupili do mistrovských ligových a oblastních soutěží zástupci 
basketbalových klubů BK Loko. 
 
Hokej 
 
 V polovině ledna drží trutnovští hokejisté v regionální soutěži II stále čtvrté místo.  
Se střídavými úspěchy si vedou v regionální soutěži I. třídy trutnovští junioři. 
 V soutěži neregistrovaných hráčů ledního hokeje v Podkrkonošské hokejové lize je 
v čele MěÚ Trutnov. 
 



Václav Havel znovu prezidentem 
 
 Nejtěsnějším poměrem hlasů byl 20.1. ve druhém kole opět zvolen prezidentem ČR  
na dalších pět let Václav Havel (v Poslanecké sněmovně většinou jednoho hlasu, v senátě 
s rezervou 6 hlasů). 
 
Střední zdravotnická škola – návštěva DD a DPS 
 
 V polovině ledna navštívily studentky 3. ročníku SZŠ v Trutnově Domov důchodců  
a Dům pečovatelské služby v Dělnické ulici, aby blíže poznaly obě zařízení i ty, kteří je 
obývají. Návštěva byla spojena s kulturním programem a s besedou. 
 
Setkání s představiteli PVT na radnici 
 
 22.- ledna vznikl v Trutnově v Lomní ulici ve středisku služeb PVT nový přístupový 
bod Internetu PVT.NET. V ČR je již 47 propojených přípojných bodů. (Počítačová technika 
zasahuje stále víc do života každého z nás.) 
 PVT je firma, jak zdůraznil její obch. ředitel Martin Kolařík, která působí v oblasti 
informačních technologií u nás již 45 let. (Pro zajištění služeb Internetu připravuje MěÚ 
výběrové řízení.) 
 
Výstava z tvorby Miloše Vojíře 
 

              
 
 Slavnostní vernisáž prací známého fotografa Miloše Vojíře (řadu let žil v Trutnově, 
dnes v Hradci Králové) se uskutečnila 22. ledna v Muzeu Podkrkonoší. O díle M. Vojíře  
zasvěceně promluvila ředitelka MP PhDr. Milada Ryšánková, hudebně doprovodilo vernisáž 
Collegium Camerale Zdeňka Beneše ze Rtyně. 
 Dominantním motivem vystavených prací je žena v černobílém i barevném 
fotografickém provedení. Vojířovo dílo bylo oceněno na různých soutěžích doma  
i v zahraničí. 
 
 
 
 
 
 



Obřadní síň 
 

                   
 
 22. ledna byl proveden poslední pohřeb ze staré obřadní síně hřbitova. První pohřeb 
z nové obřadní síně (po rekonstrukci kaple sv. Kříže) se konal 30. ledna. 
 
Krakonoška 
 

                   
 
 Krakonoška v broumovském klášteře (22.1.) v nových stejnokrojích. 
 
K volbě prezidenta (senátor Šubrt) 
 
 V Krkonošských novinách odpověděl senátor ing. Šubrt na řadu otázek z volby 
prezidenta. Vidí ji spíš než drama jako absurdní komedii. Staronový prezident je člověk jako 
my – s nespornými klady i zápory. Volil ho, protože ho má za poctivého a statečného člověka. 
ODS nikoho nezavazovala jak má, či nemá volit. A pískající extempore? Volil jsem českého 
prezidenta a ne první dámu ČR. Emoce jsou emoce, ale každý, paní Dagmar nevyjímaje, by 
měl rozlišovat fotbalové hřiště od Španělského sálu Pražského hradu. 
 
Zimní stadion (dostavba) 
 
 Na zimním stadionu to letos ještě dost profukuje, ale od podzimu 1998 bude jeho 
dostavba ukončena. Dodavatelem stavby je PST Trutnov. Dostavba ZS zahrnuje západní 
tribunu, kterou se rozšíří kapacita o 460 míst, šatny pro bruslící veřejnost, vybudování 
regeneračního a rehabilitačního zázemí, s bufetem. (Jedná se o 1. etapu výstavby. V 2. etapě 
se počítá s přístavbou směrem ke krytému bazénu.) 
 
 



Klub filatelistů 
 

                  
 
 Účastníci valné hromady Klubu filatelistů 24. ledna v Klubu důchodců Na Nivách 
dostali příležitostný tisk deskové vady TGM 1920, který byl vydán FK u příležitosti výstavy 
„60. výročí úmrtí prezidenta T. G. Masaryka“ v září loňského roku. Byla to jedna 
z nejvýznamnějších výstav FK. (Předsedou klubu je Pavel Janata.) 
 
Odbor SVZŠ (vyplácení náhrad) 
 
 Informaci „Kdo a kde může požádat o vyplacení jednorázové náhrady ke zmírnění 
některých křivd způsobených komunistickým režimem“ podal v lednových Radničních listech 
vedoucí odboru sociálních věcí, zdravotnictví a školství MěÚ ing. Vladimír Haken. 
 
Plavecká škola 
 
 V zimním období přijdou vhod kurzy Plavecké školy plaveckého oddílu TJ 
Lokomotiva. 
 
Šachy 
 
 O postup do II. ligy bojují šachová družstva Trutnova a Liberce. Rozhodne se o tom 
v únoru. 
 
Ondřej Bíman vítězně 
 
 Lyžař SKI Kasper Trutnov přispěl na juniorském mistrovství světa v běhu na lyžích  
ve Švýcarsku k zisku zlaté medaile české štafety (leden). Se zlatou medailí se vrátil  
do Trutnova ze St. Moritz 26. ledna. Tím se zařadil mezi vynikající trutnovské lyžaře všech 
dob. Trenér reprezentace Vladimír Šlofar ho vysoce hodnotí. 
 
Úspěšné košíkářky i fotbalisté 
 
 Výborně si vedou trutnovské ženy v nejvyšší basketbalové soutěži – v zápase s USK 
Praha svého favorizovaného soupeře hodně potrápily (71:54). 
 Ve 3. kole východočeské zimní fotbalové ligy si vedou divizní fotbalisté Trutnova 
dobře. Remizovali s vedoucím celkem oblastního přeboru 3:3. Jsou na 7. místě  
z 12 účastníků. 
 
 



Soutěž v rockenrollu 
 
 Na celorepublikové soutěži v akrobatickém rockenrollu ve sportovní hale 
v Pardubicích se probojoval trutnovský pár Vladimír Kamenický a Kamila Pilařová  
mezi 7 nejlepších. (Přitom je už rok a půl bez trenéra.) 
 
Absolventský koncert (ZUŠ) 
 

           
 
 Na absolventském koncertu 28. ledna mohli absolventi ZUŠ předvést v Koncertní síni 
B. Martinů to, co se během svého studia naučili. Velmi zdařilá byla hudební interpretace 
Michaely Hromkové ze třídy učitele Radomíra Matysky (barokní hudba na sopránsaxofon  
a klarinet). Zaujalo i vystoupení klarinetového kvarteta. 
 
 Koncem ledna se hlásí i trutnovské školy – zápisy do prvních tříd. 3. ZŠ provádí zápis 
5., 6. a 7. února, 1. ZŠ 6. února. 
 
Radniční listy (1. číslo) 
 
 První číslo Radničních listů z 28. ledna 1998 informovalo občany o jednání městských 
orgánů (MR 12.1.), o historii domu čp. 256 v Palackého ulici, postaveném v roce 1930 
exkluzivním židovským spolkem Menorah (A. Just), o zastupitelstvu, domech a bytech  
(Ing. M. Kolman), o investicích do školních a předškolních zařízení v roce 1998 (Svatava 
Kozáková), o setkání se zástupci města Swidnice (Irena Hladíková), o parkování v památkové 
zóně (Kateřina Racková), o možnosti nahlédnout do návrhu územního plánu obchodní  
a administrativní zóny města a zóny bydlení a služeb DSM, o novém zákonu o odpadech 
(Vendula Mejvaldová), o účasti Trutnova na výstavě Regiontour v Brně (Irena Hladíková),  
o Statutu sport. ceny a sport. ocenění města Trutnova (Marcela Drgáčová), o opravě památek 
v roce 1998 (Jan Greň), o prevenci v oblasti požární ochrany (Bc. Zdeněk Nýdrle). 
 
 V utkání s druholigovým celkem SK Chrudim remizovali divizní fotbalisté Trutnova 
(1:1). Zatím si vedou v přípravě dobře. 
 
Svaz nuceně nasazených 
 
 V Trutnově žije ještě asi sto organizovaných (ve Svazu nuceně nasazených) pamětníků 
nelehké doby totálního nasazení ročníků 1921 – 1924. Za 2. světové války byli nuceně 
transportováni do Říše, aby nahradili na vojnu povolané pracovní síly ve válečném 
hospodářství hitlerovského Německa. 
 Svaz nuceně nasazených si vzal jako svůj hlavní úkol dosáhnout alespoň minimálního 
odškodnění za uvedené příkoří. Podobné organizace ve většině evropských zemí již toho  



pro své členy dosáhly. U nás (i nerozhodným přístupem vlády k celé této záležitosti) zatím 
nic. Možnosti se jeví v založeném Fondu budoucnosti. 
 (Kronikář sám patřil k postiženému ročníku 1921. Od roku 1942 – vysoké školy 
zavřeny – nuceně pracoval jako pomocný dělník ve Vídeňském Novém Městě. Po zranění  
na hlavě při náletu v srpnu 1943 utekl a až do konce války bez policejního přihlášení a bez 
potravinových lístků se skrýval na různých místech.) 
 Roky ztracené válkou, vyvolanou nacistickou touhou po světovládě, už nikdo ničím 
však nahradit nemůže. 
 
Trutnovská nadace Duha 
 
 Společnost Duha (její prezident je trutnovský Zdeněk Poul) dělá moc pro postižené 
děti. A zdaleka ne jen pro ty na Trutnovsku. Tato nadace pro děti postižené mozkovou 
obrnou, hospitalizované v různých sociálních ústavech a zařízeních (dětské domovy, 
kojenecké ústavy apod.) se snaží různými veřejnými akcemi za podpory našich předních 
umělců (Gott, Brzobohatý, Lucie Bílá, Věra Martinová a řada dalších) obstarat finanční  
i věcné prostředky ke zlepšení a k zradostnění života těchto dětí, např. akcí Korunka  
ke korunce. 
 
Zdravá výživa (Mates) 
 
 Hodně lidí dnes už dbá o své zdraví (na druhé straně hodně jich také se svým zdravím 
hazarduje – drogy, kouření, alkohol) a obracejí se při stravování k přírodním produktům. 
Většina obchodů je nabízí jako součást svého sortimentu. 
 Speciálním obchodem je v Trutnově prodejna Mates na Svatojanském náměstí 
s nabídkou biopotravin a produktů zdravé výživy. Nabízí i různé saláty a hotová (bezmasá) 
jídla, která sama vyrábí a v době svačin a oběda má plno zákazníků. Firma Mates dodává  
i polotovary závodním jídelnám. Letos přišla s další prospěšnou novinkou, se zřízením 
čajovny, otevřenou vždy v pondělí, ve středu a v pátek od 17 hodin. 
 
Odbíjená 
 
 Ligové starší dorostenky Trutnova si pod vysokou sítí nevedou vůbec špatně. Koncem 
ledna zaujímají druhé místo v tabulce s 36 body – jen o bod méně než jejich pražské 
soupeřky. 
 
Podivná zima 
 
 A počasí v lednu? Vůbec nebyl tento zimní měsíc zimní, spíše teplý. S velkými 
výkyvy a hodně větrný. A není v tom už žádné idealizování zim, jak je pamatuje starší 
generace, že „takový sníh už nepadá, jako padával za mlada.“ 
 
Okresní shromáždění 
 
 Okresní shromáždění, které se sejde začátkem února, se bude zabývat návrhem 
rozpočtu a rozdělením dotací. Rýsují se tři priority, které výrazně ovlivní (podle zástupce 
přednosty OkÚ Lubomíra Šorma) rozpočet okresu – zdravotnictví, sociální péče a dopravní 
obslužnost v okrese. 
 



ODA 
 

               
 
 Patronem utkání basketbalistek Trutnova a Žabovřesk 31.1. poslanec ODA  Karel 
Ledvinka. 
 
Drak and Roll 
 
 Taneční klub Drak and Roll, jehož převážnou část tvoří mládež ze základních škol 
Trutnova (nácvik probíhá v ZŠ Mládežnická v HSM), dosahuje ve čtvrtém roce svého 
působení pěkných úspěchů. Koncem ledna na Velké ceně Radia Profil v Pardubicích získala 
dvojice L. Kamenický a K. Pilařová 3. místo při účasti stovky tanečních párů. 
 
Přepadení invalidního důchodce 
 
 Sobotní ráno 31. ledna 1998 přineslo celému městu mimořádné narušení, promísené 
lítostí a hněvem. 
 U stánku s novinami poblíž krytého bazénu vyšetřují od sedmi hodin hrůzný čin. 
Prodejce novin, invalidní důchodce Karel Sýkora, byl přepaden a těžce zraněn na hlavě. 
Hospitalizován v trutnovské a později v hradecké nemocnici. Bezbranný člověk jen velmi 
obtížně se pohybující se dvěma holemi (podobně špatně zdravotně je na tom i jeho manželka) 
byl velmi bezohledně a brutálně zbit kvůli pár korunám. 
 Na všechny z nás padá zvlášť silně děsivý pocit, jací lidé kolem nás zločinecky žijí. 
Každý se pak cítí ohrožený také i proto, že postih takových grázlů je velmi slabý, příliš 
humanitní. Žádný trest pro výstrahu. 
 
 Za necelé dva tři dny se podařilo trutnovským policistům pachatele přepadení 
dopadnout a předat k potrestání. Přepadený důchodce jako zázrakem přežil, i když na tuto 
tragickou chvíli do smrti nezapomene. 
 
Nezaměstnanost v lednu 
 
 Na konci ledna činila míra nezaměstnanosti 4,1 %. Trutnovský úřad práce registroval 
na okrese 2 570 uchazečů o práci – v oblasti Trutnova 1 678 (65,3 % s mírou nezaměstnanosti 
4,42 %). Z celkového počtu uchazečů bylo 1 526 dělníků (59,4 %), vyučenci 126 (4,9 %), 
mladiství 48 (1,8 %), ženy 1 394 a muži 1 176 (54,2 % žen a 45,8 % mužů). 
 Nově bylo v lednu evidováno 503 občanů – uchazečů o práci (o 68 víc oproti 
prosinci). Do zaměstnání nastoupilo 439 osob. 
 Příspěvek v nezaměstnanosti byl vyplácen 1 314 uchazečům o zaměstnání (51,1, % 
z jejich celkového počtu). Od počátku roku bylo vyplaceno celkem 3 760 000 Kč. 



 Počet volných míst byl 852 (z toho 714 dělnických, 559 pro muže, 293 pro ženy,  
8 pro občany se změněnou pracovní schopností (ZPS). Na jedno volné místo připadlo  
3,02 uchazečů.  
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 30 uchazečů, do rekvalifikace zařazeno 
9, odborná praxe byla zajištěna pro 14 absolventů středních a vysokých škol. 
 V Trutnově bylo v lednu 774 nezaměstnaných, z toho 413 žen. Počet ekonomicky 
aktivních obyvatel Trutnova byl 17 530. 
 
 Sníh (i když ho je pomálu) přinesl na Trutnovsko práci, protože na chatách a 
v hotelích se přece jenom zvýšila potřeba kuchařů a číšníků. Proto se asi také lednová míra 
nezaměstnanosti na Trutnovsku oproti ostatním okresům východních Čech nezvýšila a zůstala 
na úrovni loňského prosince. 
 
  
 
 
 



Pořady Domu kultury v únoru 
 
 Jaké pořady připravil Dům kultury na únor? 
7.2. Divadelní ples v Národním domě od 20.00 hod. (do 03.00 hod.). Vstupné 70 Kč. 
9.2. Akademie třetího věku. Přednáška ing. Jiřího Havla „Národní parky USA“ v malém sále 
ND ve 14.30 hod. 
11.2. Hop Trop. Koncert známé country – folk skupiny. ND v 19.00 hod. za 85 Kč. 
13.2. Country večer. Večer tance a zábavy ve stylu country se Star Westem. Národní dům  
od 20.00 – 01.00 hod. Vstupné 40 Kč. 
14.2. Valentýnská Teenager discoparty. ND 14.30 – 19.30 hod. Vstupné 20 Kč. 
15.2. Masopustní radovánky. Zábavné odpoledne pro děti i dospělé. Nivy, před Country 
clubem Bonanza ve 14.00 hod. 
17.2. Drobečky z perníku. Divadelní představení. ND v 19.30 hod. Vstupné 95 Kč. 
17. a 18.2. O princezně Barborce. Pohádkové představení pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. 
Národní dům v 8.30 a 10.00 hod. Vstupné 15 Kč. 
18.2. Neznámo a záhady duše lidské. Večer pro hosta se Stanislavem Suchým. Malý sál ND 
v 19.00 hod. Vstupné 30 Kč. 
21.2. Okresní soutěž společenského tance kategorie E. Národní dům v 10.00 hod. Vstupné  
20 Kč, děti do 10 let zdarma. 
22.2. pohádkový čtyřlístek „Ník a kouzelná píšťalka.“ Pro děti od tří do osmi let. Kino Vesmír 
v 15.00 hod. Vstupné děti 15 Kč, ostatní 25 Kč. 
23.2. Akademie třetího věku. Přednáška Jana Klimeše z Hvězdárny v Úpici „Současný stav 
Země“ (ekologický pohled). Klub Nivy ve 14.30 hod. 
23.2. Přes Rusko až na Čukotku. Večer pro hosta s Jiřím Rözzlerem. První část cestopisného 
vyprávění s diapozitivy. Klub Nivy v 19.00 hod. Vstupné 35 Kč. 
26.2. Sedlák, čert a bába. Divadlo bratří Formanů. Pro žáky 2. stupně ZŠ a studenty SŠ. ND 
v 8.30 a 10.00 hod. Vstupné 30 Kč. 
26.2. Jaroslav Tůma – cembalo. Koncert KPH: Goldbergovské variace J. S. Bacha. Koncertní 
síň B. Martinů v 19.30 hod. Vstupné 45 Kč, studenti 25 Kč. 
 V únoru pokračuje výstava fotografií „Ratibořický mapový okruh“ ve vestibulu kina 
Vesmír. 
 
 ZUŠ připravila na 18.2. VI. vystoupení žáků. Sál ZUŠ ve Školní ulici. V 18.30 hod. 
Vstupné dobrovolné. 
 Odeon club Poříčí pořádá 7.2. Oldies party, 20.2. Metal party, 21.2. Erotic party, 28.2. 
Batida party (Batida de coco – brazilský likér). 
 
Country club Bonanza 
 
 Kulturní dění Trutnova obohacují i akce Country clubu Bonanza. 
 
 Na 7. února připraven pořad věnovaný 100. výročí Zlaté horečky. 
 
Střelnice SLŠ 
 
 Od počátku února je veřejně přístupná nová pistolová střelnice v budově DM SLŠ  
a VOLŠ. Byla zřízena během půl roku nákladem více než milion korun. Střelnice splňuje 
současné evropské parametry pro střelbu na 10 a 25 m, má dvě dráhy na pevné i otočné terče. 
Suterénní prostor střelnice je vybaven vyhovující vzduchotechnikou. Pro občerstvení 
návštěvníků je tu i malý bar. 



 Střelnice umožňuje nejen sportovní tréninky žáků školy, ale také přípravu a složení 
zkoušky odborné způsobilosti k vydání zbrojního průkazu ve spolupráci s Policií ČR. 
 Pro veřejnost je střelnice v provozu od pondělí do pátku mezi 9. a 18. hodinou.  
 V budově DM je také druhá střelnice, kde lze střílet vzduchovkou „na běžící prase.“ 
Využívaný je i sportovní střelecký areál v Babí. (Sportovní a broková střelba má na SLŠ 
dlouholetou úspěšnou tradici – žáci školy dosáhli významných úspěchů i na olympijských 
hrách. Loni získali na tuzemských i zahraničních soutěžích 97 medailí.) 
 

                
 
 Trutnovské školy stojí vůbec v popředí sportovního dění. Začátkem února připravilo 
Gymnázium v Trutnově z pověření Asociace školních sportovních klubů republikové finále 
ve volejbale středních škol. Zápasy v základních skupinách se budou hrát v halách gymnázia  
a 4. ZŠ, další pak už jen v gymnáziu. Hrát se bude 7. a 8. února. 
 
Pachatelé přepadení Karla Sýkory za mřížemi 
 
 Díky dobré práci policistů se podařilo v několika dnech pachatele brutálního přepadení 
jednapadesátiletého invalidy Karla Sýkory (těžce zraněný leží na hradecké klinice) 
dopadnout. Jedná se o dva mladistvé z Trutnova, kteří byli obviněni z pokusu trestného činu 
vraždy a loupeže a vzati do vazby. 
 12. února přijel do Trutnova ředitel Policie ČR Správy VčK Hradec Králové plk. 
JUDr. František Florián, aby trutnovským policistům poděkoval a tři, kteří měli největší podíl 
na objasnění zločinu, odměnil. Dalších 16 policistů, podílejících se na řešení uvedeného 
případu, odměnil ředitel P ČR OR Trutnov mjr. Bc. Ivan Bílek. 
 
Velký úspěch volejbalového družstva gymnázia 
 
 V neděli 8. února skončilo v tělocvičně gymnázia Republikové finále ve volejbale SŠ 
a SOU. Na turnaj se sjelo 15 družstev z celé ČR – 8 chlapeckých a 7 dívčích. Družstvo dívek 
Gymnázia Trutnov získalo stříbrné medaile, když ve finále podlehlo Brnu 16:17 a 13:15. (Náš 
region měl zastoupení jen v kategorii dívek.) 
 
Problémy rodiny Sýkorových 
 
 Rodina Sýkorova postižená přepadením pana Sýkory (musel podstoupit 
v Královéhradecké nemocnici těžkou operaci) byla v těchto dnech vystavena dalším 
problémům. Jejich dcera Lucie si loňského léta s manželem zakoupila na Kryblici byt. 
Dosavadní vlastník ho slíbil uvolnit v září, ale ještě v únoru nebyla záležitost vyřešena přes 
soudní rozhodnutí. Možnost odvolání věrolomného prodejce řešení jasného sporu oddaluje. 
 



Beseda s ing. Jiřím Havlem 
 

                
 
 Beseda se známým fotografem Jiřím Havlem se uskutečnila v Galerii města Trutnova 
3. února. Výstavní sál galerie se zcela zaplnil nejen přáteli Jiřího Havla. Zajímavé vyprávění 
zahrnulo nejen zážitky z mnohých zahraničních cest, ale i z techniky fotografování. A také 
mnoho sdělení z osobního života jednoho z našich největších fotografů. 
 
Klub seniorů 
 
 Na únorovém setkání Klubu seniorů byla na programu bytová problematika, ale  
i městský park. Besedy se zúčastnil ředitel Městského bytového podniku Václav Strnad  
a ředitel Lesů a parků města Trutnova Bořivoj Trávníček. 
 Letošní druhá schůzka KS byla ze série pravidelných měsíčních besed zaměřených 
k problémům města. 
 
Otevření nové sportovní haly ZŠ Rudolfa Frimla 
 

                
 
 Slavnostní otevření sportovní haly ZŠ Rudolfa Frimla v Trutnově se konalo 5. února 
za účasti významných hostů. Po úvodním vystoupení starosty ing. Gustava Hillebranda, který 
zdůraznil významnost této chvíle a poděkoval všem, kteří se zdárně podíleli na této akci, 
promluvil i ředitel Školského úřadu ing. Jan Bolehovský. 
 Bohatý kulturní program (country tance, akrobatický rock and roll, sportovní sestava 
nejmladších žáků, skupinová cvičení – vše perfektně zorganizováno vedením a učiteli školy) 
velmi působivě zarámoval otevření nového sportovního komplexu. 
 Moderní víceúčelová tělocvična má potřebné zázemí – sál pro stolní tenis, saunu, 
posilovnu a další. Program využití sportovního areálu je sestaven na každý den až  
do večerních hodin. 
 
 



Ing. Hillebrand v Praze (záplavy) 
 
 Slavnostního aktu v sídle senátu Parlamentu ČR se 6. února zúčastnil spolu  
se 16 starosty trutnovského okresu i ing. G. Hillebrand, aby i on přijal poděkování předsedy 
Senátu Petra Pitharta za podíl na záchranných a obnovovacích pracích v zaplavených 
oblastech. 
 
Videofilm o Trutnově 
 
 S nezávislým producentským centrem Box Tv s.r.o. v Liberci dohodl MěÚ natočení 
nové videokazety o Trutnově. Záměrem této akce, která se uskutečnila 6. února, byla 
propagace cestovního ruchu ve městě a jeho okolí. Rozhovor – komentář k televiznímu filmu 
p historii i současnosti města, o možnostech kulturního a sportovního vyžití, o investičním 
programu a rozvoji Trutnova byl záležitostí zástupce starosty Mgr. Tomáše Hendrycha.  
Na scénáři Trutnova spolupracoval kronikář města Antonín Just. 
 Na vzniku tohoto dokumentárního filmu o Trutnově se finančně podílely některé 
trutnovské i mimotrutnovské podniky (Linia, Siemens, Meduna Mladé Buky). Producenti 
nedali před dokončením práce dílo k posouzení, takže výsledné zpracování tématicky 
roztříštěné vůbec nesplnilo očekávání. (Film se měl promítat 19.3. na programu Kabel Plus 
Film v 18.20 hodin.) 
 
Požár v Babí (listopad 97) 
 
 Požár stodoly v Babí koncem listopadu 1997, v níž měl ČČK uskladněny stany  
a zdravotnické potřeby (vzniklá škoda činila 600 000 Kč), byl konečně vyšetřen. 
Z neúmyslného založení ohně jsou silně podezřelí dva mladí lidé, kteří si v objektu zapálili 
ohýnek. 
 
Mistrovství Evropy v karate 
 
 XXV. Mistrovství Evropy kadetů a juniorů v karate, které se konalo 7. a 8. února  
na olympijském stadionu v Athénách, přineslo úspěch trutnovské Janě Kirschové 
z Lokomotivy Trutnov. Na mistrovství Evropy vybojovala pěkné sedmé místo. Získané 
zkušenosti jistě zúročí na dalších závodech. (Umístění mohla mít mnohem lepší, ale nešťastně 
a díky nezkušenosti prohrála v repasáži o 3. místo.) 
 
Úspěšní hokejisté TJ Loko 
 
 Třiadvacáté kolo regionální hokejové soutěže druhé třídy mužů 8.2. skončilo 
vítězstvím TJ Loko Trutnov nad HC Vrchlabím 5:3. Touto výhrou se Trutnovští prakticky 
stali jistým účastníkem příštího ročníku I. regionální ligy. 
 
Jesle Horská 
 
 Informační dopoledne v jeslích Horská pro rodiče, kteří mají zájem o umístění svého 
dítěte v tomto zařízení, se uskutečnilo 10. února. 
 
 
 



Fotbal 
 
 Ve východočeské zimní fotbalové lize drží začátkem února pěkné 3. místo divizní 
Trutnov (z 12 účastníků). 
 
Divadelní budova chybí 
 
 Divadelní budova Trutnovu od roku 1959 (hrávalo se Na Nivách) chybí. Na novou 
stavbu nejsou peníze a tak se objevují návrhy) úpravy Národního domu (přestavba hlediště 
s nakloněnou rovinou by vyřadila parketový sál využívaný k tanečním pořadům a  
ke společenským akcím) anebo kina Vesmír, kde by se mohlo využít na 400 míst oproti  
340 v Národním domě. To by se dalo využít buď úpravou jeho stávajícího interiéru anebo 
připojením přilehlého objektu VaK. 
 
Trutnovská trojčata 
 
 11. února si přivezli manželé Rypanovi domů do Trutnova z pražského Ústavu péče  
o matku a dítě v Podolí svá trojčata – Ondřeje, Jakuba a Kristýnku. Narodili se (v sedmém 
měsíci) o váze 1 900 g, 1 730 g a 1 370 g  23. prosince. Bydlení v Trutnově mají uspokojivé – 
výměnou menšího bytu za větší. Pomáhají i sponzoři (Radio Černá Hora, firma Nestle, Zisoft 
Boby). Miminka by ale potřebovala i pečovatelku – maminka na vše nestačí. 
 Trojčata uvítali v okresním městě po čtvrtstoletí, přesně po 25 letech. 
 
ODS 
 
 Členové místní organizace ODS se přirozeně, jak zdůraznil MUDr. Jiří Vambera, 
zabývají událostmi na politické scéně, které jsou závažným posunutím orientace doleva. 
Pokud jde o finanční problémy, prověří finanční agendu a výsledky předloží veřejnosti. Pokud 
jde o založení další politické strany (Unie svobody), není férovým řešením distancovat se  
od polit. strany, která řadě lidí umožnila zastávat politické funkce, zříci se odpovědnosti  
za minulou činnost a přitom si ponechat z toho plynoucí výhody. S nedůvěrou posuzují 
prohlášení poslance Ondřeje Humla.  
 Ten na článek MUDr. Vambery v KN ostře reaguje a chápe ho jako útok na sebe a US. 
Jeho slova označuje za lži hraničící s trestným činem pomluvy. Závěrem RNDr. Huml 
zdůrazňuje, že chce, aby ODS a US byly nejbližšími spojenci. 
 
ODS 
 
 V sobotu 14.2. bylo v malém sále Moby Dicku  zvoleno na Oblastním sněmu ODS  
za účasti poslanců Jany Markové a Františka Nováka zvoleno nové okresní vedení. Předsedou 
se stal senátor ing. Vlastimil Šubrt, místopředsedy MUDr. Jozef Kochan, ing. Josef Krejčí  
a Jiří Vítězník.  
 
Příměstský tábor DDM 
 
 Již v polovině února zveřejnil DDM při ZŠ R. Frimla nabídku účasti dětem  
1. – 5. třídy na příměstském táboře v budově školy ve dnech 2. až 6. března. Pro účastníky je 
připraven bohatý program – plavání, bruslení, promítání, počítače. (V ceně 550 Kč je 
zahrnuto vstupné, oběd, pití, pojištění). 



 
Lyžaři ZŠ Komenského 
 
 Lyžaři sportovních tříd ZŠ Komenského si vedli na únorových mezinárodních 
závodech (běh) v německém Oberammergau velmi úspěšně. V konkurenci 200 lyžařů  
ze sedmi zemí byli ziskem 8 medailí nejúspěšnější výpravou. 
 
Basketbal 
 
 Po dokončení ligy žen nadstavbové skupiny bude čtvrtfinálovým soupeřem 
trutnovských basketbalistek brněnská Lachema. 
 
Unie svobody 
 

                 
 
 V polovině února evidovala Unie svobody na Trutnovsku 39 členů, kteří se 14.2. 
zúčastnili okresního shromáždění v Moby Dicku za účasti ministra pro místní rozvoj Jana 
Černého. Za hlavní cíl US vidí zabránit sociální demokracii dostat se k moci. Do přípravného 
výboru byli zvoleni Mgr. Petr Vojtěch, MUDr. Martin Limburský, RNDr. Ondřej Huml,  
ing. Jiří Těmín a Soňa Cejnarová. Po celorepublikovém shromáždění v Nymburce bude 
zvoleno na Trutnovsku řádné vedení strany. 
 
Poslanec R. Čevela mezi studenty 
 
 Se studenty Střední odborné školy podnikatelské besedoval 17. února poslanec P ČR 
MUDr. Rostislav Čevela o funkci parlamentu i o odborných podnikatelských záležitostech. 
 
Pasáž 
 
 K pěknému vzhledu Trutnova přispěla řada obchodů v nově zřízené pasáži na pěší 
zóně Horské ulice. 
 
 Problém s nezajištěnými psy mají už delší dobu obyvatelé Kryblice. Rotvajler napadá 
(smrtelně) psy, vedené na vodítku. Domluvy od policistů majitelce tohoto psa jsou málo 
účinné. 
 
Půdní vestavba (SZŠ) 

V půdních prostorách budovy SZŠ probíhá vestavba, kterou škola získá několik 
učeben a kabinetů. Předpokládané náklady jsou šestimilionové. Stavba by měla být 
dokončena na podzim letošního roku 



Úsilí o azylový dům 
 
 Myšlenka na vybudování azylového domu, který by sloužil především matkám s dětmi 
(podle statistiky OkÚ v Trutnově přibývá ročně na okrese asi 600 nových rodin, v nichž došlo 
k ohrožení zájmů dítěte), je i v Trutnově aktuální. Iniciativně o jeho zřízení usilují poslanec 
MUDr. Čevela, členka MZ Hana Cermánková, vedoucí Klubu osamělých matek Jana 
Hetflejšová a ředitel Kojeneckého ústavu MUDr. Jaromír Rössler. V úvahu ve městě přichází 
bývalý Masarykův dům v Palackého ulici, kde po 2. světové válce byla MŠ a v provozu tady 
byly v suterénu malé městské lázně. Od roku 1988 tady byl Městský dům pionýrů a mládeže, 
od roku 1989 Městský dům dětí a mládeže. V roce 1994 zakoupila objekt Hornická 
zaměstnanecká pojišťovna, od listopadu 1995 znovu vlastní dům město a sídlí v něm 
stacionář pro fyzicky i duševně postižené děti. 
 
Galerie města Trutnova – výstava SAČ 
 

               
 
 Výstava děl pěti začínajících mladých interpretů trutnovské Petry Tauchmanové, 
Magdaleny Švelové, Terezy Jankovcové, Anny Doruškové a Lenky Bláhové (rok narození 
1975, jsou studentkami posledního ročníku pedag. fakulty v Olomouci) byla zahájena  
19. února v Galerii města Trutnova. Vystavující skupinu přivedla do Trutnova zmíněná Petra 
Tauchmanová. Jde o skleněné exponáty, grafiku, kresby a malby, které vhodně zapadají  
do poslání galerie, orientované na české umění a na díla vycházející z regionu. 
 Galerie města si vede zatím velmi dobře. Návštěvnost výstav je vysoká. 
 
Generální oprava komunikací 
 

                   
 
 Od dubna až do konce roku (pokud to počasí dovolí) proběhnou opravy městských 
komunikací, které budou přirozeně provázeny rozsáhlým omezením dopravy. Opravy začnou 
skoro současně, ale budou probíhat po etapách, které bude velice obtížné sladit. 
 Rekonstrukcí projde především Horská ulice, Úpské nábřeží, většina komunikací 
v městské památkové zóně. Dojde i k rozšíření železničního podjezdu v Novodvorské ulici – 



dopravní omezení se tak dotknou i některých vlaků. (K rekonstrukci ulice Palackého došlo 
koncem března.) 
 Na uvedené rozsáhlé komunikační úpravy si město vypůjčilo 150 milionů od vídeňské 
Volksbanky. 
 
Krakonoška v nových stejnokrojích 
 
 V únoru byla městská dechová hudba Krakonoška vybavena novými slušivými 
stejnokroji (zařizovala paní Vítková, pracovnice kultury). Poprvé v nich veřejně vystoupí  
na jarním koncertě 13. března ve velkém sále MěÚ. 
 
Soutěž ve společ. tanci kategorie E 
 
 Tradiční okresní soutěž ve společenském tanci kategorie E (pořadatelem DK Trutnov  
a Taneční škola manželů Francových z Hradce Králové) proběhla 21.2. ve velkém sále Nár. 
domu. Soutěžily nejlepší taneční páry kurzů tance okresu Trutnov. Vítězem se stal trutnovský 
taneční pár Petr Fišera a Lenka Klennerová. 
 
Hokej 
 
 I po předposledním kole si udrželi (koncem února) trutnovští hokejisté v regionální 
soutěži II třetí místo. Jsou jen o 3 body za prvním i druhým mužstvem. (Kutnou Horu porazili 
vysoko 18:4.) 
 
Fotbal 
 
 Zimní fotbalový turnaj Trutnovska má před posledním kolem už jistého vítěze – 
mužstvo Trutnova B. 
 
Významná výročí trutnovské Obchodní akademie 
 
 Už koncem února upozornila Obchodní akademie v Radničních listech své absolventy, 
že 19.9.1998 oslaví významná výročí – 50 let od prvních českých maturit na OA, 60 let 
založení OA, 80 let obchodního školství v budově OA, 105 let postavení budovy OA a 110 let 
obchodního školství v Trutnově. Na oslavu uvedených výročí jsou předem srdečně zváni. 
 
Rekonstrukce komunikací TS 
 
 Koncem února zveřejnily Technické služby Trutnov seznam komunikací, jejichž 
rekonstrukce budou zajišťovat od 1.4. do 31.10. Případné úpravy nebo nové přípojky 
inženýrských sítí by si měli majitelé nemovitostí včas zajistit (do svých objektů)  
před dokončením úprav povrchů. 
 
Svozový plán firmy Transport 
 
 Podrobný svozový plán firmy Transport pro město Trutnov byl zveřejněn v RL  
25. února. V některých částech města došlo ke změně svozového dne. 
 
 



Krkonošská sedmdesátka letos nebude 
 
 Dálkový běh na lyžích Krkonošská sedmdesátka, který se měl konat 28. února v areálu 
Svatý Petr ve Špindlerově Mlýně a okolí, se pro naprostý nedostatek sněhu neuskuteční – byl 
odvolán. 
 Letošní ročník závodu, který od roku 1955 lákal stovky vyznavačů klasického 
lyžování, byl zrušen letos bez náhradního termínu. Tisku to sdělila předsedkyně 
organizačního štábu Krkonošské sedmdesátky Margaret Gärtnerová z pořádající  
TJ Lokomotiva Trutnov. 
 V historii tohoto závodu je to teprve podruhé, ale trochu s paradoxem. V roce 1990 byl 
tento slavný závod odvolán pro bouřlivou vánici. 
 
Radniční listy 25.2. 
 
 Druhé číslo Radničních listů vyšlých 25. února přineslo články: Z jednání městských 
orgánů (ing. Vladimír Jůzl). Rekonstrukce komunikací 98 (ing. Jaďuď). Pohledy  
do minulosti: „Evangelický kostel“ (Ant. Just). Galerie města Trutnova (PhDr. Karel 
Shrbený). Rušení nočního klidu v Trutnově (Dušan Melichar z MP). Zápis do mateřských 
škol. Uzavření MŠ o letních prázdninách (Jitka Palachová). Kulturní pořady na březen (DK)  
a řadu dalších sdělení pro občany města. 
 
Den plný Internetu – COP 
 
 25. února zveřejnilo ředitelství státní střední školy Centrum odborné přípravy Trutnov 
pozvání žákům i veřejnosti na Den plný Internetu. Bude se konat 3. března – v době jarních 
prázdnin. Od 9.00 do 15.00 hodin budou k dispozici učebny výpočetní techniky, aby si mohl 
každý zájemce za pomoci odborného vedení pracovníků školy vyzkoušet fungování 
internetové sítě. 
 
Svaz bojovníků za svobodu 
 
 Okresní konference Svazu českých bojovníků za svobodu se konala ve velké zasedací 
síni budovy OkÚ. Hlavním bodem programu bylo zhodnocení činnosti od poslední 
konference před třemi roky. Kromě 35 delegátů se konference zúčastnili jako hosté starosta 
Trutnova ing. Hillebrand a přednosta OkÚ Vladimír Klímko, za armádu major Miroslav 
Pejška.  
 
Výstava Jiřího Gruse (MP) 
 

     
 
 Slavnostní zahájení výstavy obrazů malíře Jiřího Gruse, trutnovského rodáka,  



se konalo v Muzeu Podkrkonoší 26. února. Výstava, která nesporně každého návštěvníka 
upoutá, je zajímavým průřezem dosavadního umělcova díla. 
 
Soutěž o nejkrásnější dívku SZŠ 
 

                
 
 Soutěž o nejkrásnější dívku SZŠ v Trutnově proběhla 27. února v Kulturním klubu  
Na Nivách. Jedenáct děvčat se představilo publiku ve třech disciplinách – závěrečná 
zahrnovala promenádu v plavkách. Celou soutěž zdařile moderoval Zdeněk Švarc, učitel 
školy. Vítězkou soutěže se stala studentka 1. ročníku Veronika Rézová, ocenění první 
vicemiss získala Stanislava Rajsová, titul Miss sympatie připadl Veronice Turkové. Vítězka 
soutěže postupuje do celostátního finále v Ústí n. Labem. 
 Zajímavé myšlenky k pořádané soutěži na zdravotnické škole vyslovil ředitel  
RNDr. Karel Javůrek. „Ve věku 15-19 let, kdy se naprostá většina jejich vrstevnic v duchu 
všech módních trendů zdobí, je přesvědčujeme, že pro nervovou soustavu pacienta je ideálem 
nenamalovaná, nenalakovaná a neošperkovaná sestra.“ 
 Při této soutěži „chceme dát našim studentkám možnost prokázat svou individualitu, 
ukázat neprofesní schopnosti a projevit dívčí krásu.“ 
 
Přehlídka trofejí spárkaté zvěře 
 

                
 
 Chovatelská přehlídka trofejí spárkaté zvěře, která byla ulovena v roce 1997, byla 
zahájena v tělocvičně SLŠ 28. února. Letos probíhá jako součást 75. výročí existence 
trutnovské myslivecké organizace. 
 
Basketbal 
 
 Trutnovští basketbalisté BK Loko Dřevoodbyt se řadí svými velmi dobrými výkony 
mezi špičky třetiligové soutěže. 
 



Curling 
 

                
 
 Historicky prvním oblastním přeborníkem Krkonoš v curlingu se stal 28. února  
na trutnovském zimním stadionu 1. KCK Trutnov C. V soutěži o Velkou cenu města Trutnova 
zvítězil Klub Kopecký Trutnov. 
 Olympijský sport curling získává v Trutnově stále větší popularitu – loňský rok byl  
ve znamení příprav (tréninky, obstarávání kamenů, speciálních košťat a bot.) 
 Devatenáctičlenný oddíl curlingu (jeho hybnou silou je Pavel Cajthaml) trénuje na ZS 
jednou týdně. V příští sezóně by chtěl startovat v druhé lize mužů a žen. 
 
ČSSD 
 
 Na nominační konferenci ČSSD v Trutnově delegovala trutnovská okresní organizace 
aklamační volbou MUDr. Rostislava Čevelu, Mgr. Vasila Bibena, Luďka Prokopa a  
Mgr. Hanu Cermánkovou. 
 
Basketbal 
 
 Čtvrtfinále se stalo i letos konečnou stanicí trutnovských basketbalistek. BK Loko 
Texlen Trutnov – Lachema Brno 68:82. 
 
 S přípravou na jarní sezónu začaly fotbalistky Trutnova – hrají druhou ligu. 
 
ZUŠ 
 
 V okresním kole Soutěže komorních souborů ZUŠ (proběhlo koncem února v Úpici) 
získal Malý klarinetový soubor trutnovské ZUŠ třetí místo a Cantus Arcanum místo první. 
Soubory vede Radomír Matyska. 
 
Klub seniorů 
 
 Na únorovém setkání Klubu seniorů se jednalo o bývalém hotelu Varšava (přešel  
do majetku města), o parkování na náměstí (klidná zóna je pryč), o prodeji domů a bytů 
z majetku města, o poškozování fasád domů spreji. 
 
 
 
 



Únor 1948 
 

Únor 1948, kdy Komunistická strana ovládla totalitním způsobem na 40 let politický, 
hospodářský a kulturně-společenský vývoj u nás, zůstává v paměti především těch, kteří byli 
postiženi – vězněním, ztrátou majetku i ztrátou života svých nejbližších. Svou osmičkou 
v letopočtu se přiřadil k neblahým událostem Mnichova 1938 a sovětské okupace 1968. 
 
Nezaměstnanost v únoru 
 
 Jaká byla nezaměstnanost v únoru 1998? V oblasti Trutnova 1 663 uchazečů  
o zaměstnání (66,6 % u okresu) s mírou nezaměstnanosti 4,38 %. V Trutnově samém bylo 
k 28.2. 767 nezaměstnaných, z toho 400 žen. V Trutnově je 17 530 ekonomicky aktivních 
obyvatel. 
 Hmotné zabezpečení bylo na trutnovském okrese vypláceno 1 274 uchazečům  
o zaměstnání – 51 % z jejich celkového počtu. Od počátku roku bylo na hmotném 
zabezpečení vyplaceno 6,951.000 Kč. 
 
  
 
  
 
 
 
 
 
 



Kulturní program na březen 
 
 Na březen připravil Dům kultury řadu pořadů: 
9.3. Akademie třetího věku. Přednáška PhDr. Vladimíra Wolfa na téma „Jan Kolda  
ze Žampachu, husitský hejtman a škůdce zemský.“ Klub Nivy ve 14.30 hod. 
9.3. Přes Rusko až na Čukotku. Večer pro hosta s Jiřím Rözzlerem. Druhá část vyprávění. 
Klub Nivy v 19 hod., 35 Kč. 
 

               
 
14.3. Country bál. Hrají skupiny Pěna a Jakž takž, dále Star West. Národní dům, od 19.30  
do 03.00 hod. Vstupné 111 a 99 Kč. 
15.3. Pohádkový čtyřlístek. „Pohádky naší babičky“ pro děti od 3 do 8 let v kině Vesmír. 
Vstupné děti 15 Kč, ostatní 25 Kč. 
16.3. Kniha pohádek. Pořad pro žáky 1. stupně ZŠ. Národní dům v 8.30 a 10.00 hod. Vstupné 
15 Kč. 
 

                
 
17.3. Setkání s Jiřinou Jiráskovou. Nár. dům v 19.00 hod. Vstupné 70 Kč. 
19.3. Neznámo a záhady duše lidské. Večer pro hosta se Stanislavem Suchým. Malý sál  
Nár. domu v 19.00 hod. Vstupné 30 Kč. 
20.3. Jak pronikat do tajů paní hudby. Koncert skupiny Ostaš pro žáky 2. stupně ZŠ. Národní 
dům v 9.00 a 10.30 hod. Vstupné 15 Kč. 
21.3. Country bál. Skupiny Pěna a Jakž Takž, dále Star West. Národní dům 19.30 –  
03.00 hod. Vstupné 11 a 99 Kč. 
22.3. Dětský country bál. Zábavné taneční odpoledne se skupinou Pěna v Národním domě  
od 15.00 hod. Vstupné děti 15 Kč, ostatní 25 Kč. 
23.3. O ševci Kubovi. Pořad pro děti mateřských škol. ND v 8.30 a 10.00 hod. Vstupné  
15 Kč. 
23.3. Akademie třetího věku. Přednáška prof. Zdeňka Trnky „Z české literatury.“ Malý sál 
rodního domu ve 14.30 hod. 



23.3. Poutníci. Bluegrassová, newgrassová a country skupina. Národní dům v 19.30 hod. 
Vstupné 85 Kč. 
25.3. Ad Lib Moravia. Emil Viklický – klavír, Jura Pavlova – housle, Zuzana Lapčíková – 
cimbál. Akce KPV v Koncertní síni B. Martinů v 19.30 hod. Vstupné 45 Kč, studenti 25 Kč. 
26.3. Letní triky z druhé ruky. Prodejní módní přehlídka Uzel, s.r.o., Trutnov. Národní dům 
v 19.00 hod. Vstupné 45 Kč. 
31.3. Štika k obědu. Komedie W. Kohlhaase a R. Zimmerové s Květou Fialovou, Naďou 
Konvalinkovou, Libuší Švormovou, Václavem Postráneckým. 
 
Krakonoška 
 

               
 
 Na 13.3. připravila Krakonoška Jarní koncert ve velkém sále MěÚ. 
 
Filatelisté 
 

                 
 
 Na 14.3. je připravena oblastní schůzka sběratelů známek (Nivy). 
 
„Projekt 100“ 
 
 Ve dnech 8.-15. března se uskuteční v kině Vesmír Filmová přehlídka – Zima 1998. 
Promítnuto bude 10 nejlepších filmů světové kinematografie. Všechny filmy jsou  
na místenky. Permanentní vstupenka na všechny filmy 180 Kč, na jednotlivé filmy 25 až  
36 Kč. Některé z filmů jsou pro mládež nevhodné. 
 Kino Vesmír je jedním ze 60 kin v České republice, kde se tato přehlídka uskuteční. 
 
 
 
 



Zahájení rekonstrukcí komunikací – Palackého ulice 
 
 V předstihu byly už v březnu zahájeny rekonstrukce trutnovských komunikací. Začalo 
se v Palackého ulici. Také VaK Trutnov zahájily provádění výměn domovních vodovodních 
přípojek a oprav na vodovodních řadech. 
 
Hotel Varšava 
 
 Na chátrající objekt bývalého hotelu Varšava hledá město majitele, který by byl 
schopen (obnova si vyžádá asi 80 milionů) toto zařízení rekonstruovat. 
 
 V době jarních prázdnin byly změněny provozní doby místních sportovních  
a rekreačních zařízení. Jde především o krytý bazén, saunu a zimní stadion. 
 
Hotel Horník 
 
 Tahanice a nejistota kolem jednoho z největších hotelů východních Čech, Horník, 
s kapacitou 200 lůžek, na jaře 1998 pokračovala. A dost dramaticky. Začátkem března byl 
hotel zapečetěn a uzavřen. 
 Předchozí rok provozovala hotel v rámci pronájmu Vrchlabská obchodní společnost. 
K předání hotelu představiteli této společnosti ing. Štěpánkovi však nedošlo. Pražský 
podnikatel, který hotel v roce 1994 nabyl od Mir. Krhánka, se nedostavil. Podle jednatele 
Vrchlabské obchodní společnosti M. Řeháka se chce zavřením hotelu prokázat, že privatizace 
Horníku byla již před lety zmanipulována. Proto byl také podán ministryni spravedlnosti  
Dr. Parkanové podnět k zahájení trestního stíhání z podezření ze spáchání trestného činu 
podvodu na M. Krhánka, který dosud nezaplatil Fondu nár. majetku za hotel 30 milionů,  
a dále na ing. M. Štěpánka a odpovědného pracovníka Fondu. Za 5 let nebyl hotel zaplacen. 
 Podle senátora ing. Šubrta se jedná o největší privatizační podvod v okrese. 
 V hotelu Horník je zaměstnáno 40 lidí, kterým se Vrchlabská obchodní společnost 
zavázala vyplatit 25.3. pětiměsíční mzdu. V posledních měsících byl hotel využit asi  
z 30 procent. 
 
Unie svobody 
 
 Poslanecký klub Unie svobody byl při MZ založen 3. března ve složení  
Ing. Chaloupský, MUDr. Jiří David a Ing. Voborník. Klub pracuje v rámci společného 
poslaneckého klubu ODS a Unie svobody. 
 
Retardery 
 
 Umístění retarderu na Krakonošově náměstí před Starou radnicí nutí řidiče zpomalit – 
přispívá to i k větší bezpečnosti chodců. Další retardery se nabízí umístit např. i v blízkosti 
škol. Zavedená „padesátka“ rychlosti se spíš nedodržuje. 
 
Parkování na Krakonošově náměstí 
 
 4. března zavítal už po několikáté do Klubu seniorů starosta ing. Hillebrand, aby podal 
vysvětlení k řadě otázek z oblasti života města – parkování v centru (rozhodlo MZ). Ulice 



vedoucí do náměstí jsou více zaplněné než dříve, kdy se do středu města nejezdilo 
(zdůrazňuje předseda KS Mir. Šafařík, který s parkováním na náměstí zásadně nesouhlasí). 
 
Vandalismus (Kostelní stezka) 
 

                    
 
 V noci ze 3. na 4. března se vandalismus znovu připomněl – na Kostelní stezce byla 
zničena dvě pole ozdobného dřevěného plotu a v horní části stezky vylámána řada příček. 
 Městská policie zesílí na ohrožených místech s historickými památkami kontrolní 
hlídky. Radnice uvažuje i obstarání mobilních kamer, které už v jiných městech jsou užitečně 
využívány. 
 
Renova 98 – Olomouc 
 
 Na odborném veletrhu Renova 98 v Olomouci se město Trutnov představilo ve dnech 
4.-6.3. Městskou památkovou zónou. (Renova je koncipována jako odborný veletrh zahrnující 
problematiku památkové péče a obnovy měst.) 
 Na dvou panelech byl návštěvníkům nabídnut retrospektivní pohled na historické jádro 
města jako přirozeného centra v minulosti i současnosti. (Panely budou vystaveny ve 3. patře 
MěÚ.) 
 
Kronika města 
 

                      
 
 Členové Kulturního kruhu navštívili (už koncem února) kronikáře Antonína Justa, 
který je seznámil s průběhem prací na kronice města za rok 1997. Referovali pak na březnové 
schůzce Kulturního kruhu a vyjádřili kronikáři (i fotokronikáři Karlu Hybnerovi) své uznání. 
Návštěva zachycena na videu Vladimíra Duška. 
 



Delvita 
 

                  
 
 Od března probíhá v blízkosti OkÚ velká stavební akce. Ze staré tovární budovy  
se rekonstruuje nákupní středisko Delvita, před nímž se upravuje terén s více než sto 
parkovacími místy. 
 
Výherní hrací automaty 
 
 5. března schválilo MZ vyhlášku o místním poplatku za provozovaný výherní hrací 
automat – za každý 13.500 Kč na 3 měsíce s účinností od 1.4.1998. 
 
HC Trutnov 
 
 Oddíl ledního hokeje TJ Lokomotivy skončil uplynulý ročník 97/98 regionální soutěže 
druhé třídy na 3. místě. Tím si vybojoval postup do příštího ročníku první regionální ligy.  
Od 1.3. pod názvem HC Trutnov. 
 
Sportovní ceny za rok 1997 
 
 První vyhodnocené sportovce (osobnosti a kolektivy) za rok 1997 schválila MR a MZ 
5.3.1998. Jsou to Jana Kirschová (karate), družstvo volejbalu starších dorostenek, Jan Jahelka, 
trenér basketbalistek, Otto Schneller, trenér lyžování v letech 1946-96, družstvo žen BK Loko 
Texlen. 
 
Česko-polská spolupráce 
 
 Začátkem března byla vypracována v konečném znění dohoda o spolupráci mezi 
Trutnovem a polskou Swidnicí v oblasti sportu, kultury a turistického ruchu. Podrobný 
program vzájemných setkání a prezentací činnosti uvedených odvětví se zpracovává a bude 
realizován ve Dnech české (a recipročně polské) kultury v dubnu. 
 
Klub trutnovských podnikatelů 
 
 Druhý reprezentační ples Klubu trutnovských podnikatelů se uskutečnil 7. března 
v Národním domě. (Dnes je ND prakticky jediným místem pro pořádání takových 
společenských akcí.) 
 
 
 



Valná hromada Okresní agrární komory (SOU Fořt) 
 
 Valná hromada Okresní agrární komory Trutnov se konala 7. března. Projednala mj. 
úpravy jednacího a volebního řádu, zprávu představenstva od 8.3.1997, rozpočet. V tajných 
volbách zvolila představenstvo s předsedou ing. Zdeňkem Krausem. 
 Valná hromada uložila představenstvu OAK zapojit se razantnějším způsobem do akcí 
pořádaných AK ČR a o současném stavu důsledně informovat členskou základnu, dále 
připojit se prohlášením k memorandu z protestní akce dne 5.3.1998 na dálnici u Břeclavi. 
 
Výročí narození T. G. Masaryka (1850) 
 
 Převážně už jen starší generace si připomene 7. března výročí narození prvního 
československého prezidenta Tomáše Garrigua Masaryka, především jeho morálku a čestnost, 
z kterých by si měli vzít příklad nejen mnozí současní politici, ale také všichni občané. V tom 
by měl být jeho odkaz pro všechny generace živý. 
 
 Že by se vracela zima? 7. března překvapilo Trutnov husté sněžení, ale přes den už  
po něm zbyla v trutnovských ulicích břečka. 
 
Výbuch v textilní továrně Paja 
 

                
 
 9. března postihla Trutnov těžká pohroma – rozsáhlý požár v budově bývalého 
Texlenu 16 v Poříčí, nyní společnost Paja, s.r.o. – deset zraněných, milionové škody. 
 Ve čtvrt na pět otřásla Poříčím silná detonace. Očití svědci uvádějí, že se budova úplně 
oblila plameny. V třípodlažním objektu se po výbuchu textilního prachu v klimatizační 
jednotce rozšířil oheň do prvního a třetího patra, na střechu a do skladu textilního materiálu. 
Podle sdělení mjr. Ing. Krause, operačního důstojníka HZS Trutnov, bylo v době výbuchu  
na pracovišti 18 lidí. Deset z nich bylo ošetřeno na místě, čtyři byli zraněni těžce, jeden byl 
pohřešovaný. Toho záchranáři objevili v 8.53 hodin živého – vyproštěn z trosek byl v 10.56 
hodin. V 11 hodin přistál v Poříčí vrtulník záchranné služby, který mladého občana převezl  
do nemocnice v Hradci Králové. Sem byli letecky dopraveni i další dva těžce zranění. Dvě 
zraněné pacientky byly odvezeny do trutnovské nemocnice na chirurgii, jedna vrtulníkem  
do Vinohradské nemocnice. 
 Na likvidaci požáru se podílelo 5 družstev Hasičského záchranného sboru Trutnov 
(HZS) spolu s pěti dobrovolnými jednotkami z blízkého okolí – z Horního Maršova, 
z Horního Starého Města a ze Žacléře. Rychlá záchranná služba v samém sousedství zasáhla 
pod vedením ředitele MUDr. Vladimíra Hadače okamžitě. 



 Podle něho se při zásahu osvědčil integrovaný záchranný systém – primárně zasáhli 
členové HZS a RZS. Policie se dostavila bezprostředně. RZS měla k dispozici dvě kompletní 
posádky – řidič, lékař, sestra, záložní řidič a sestra a dvě dispečerky. V pohotovosti bylo  
i anesteziologicko-resuscitační oddělení VMN, kam byla převezena jedna popálená žena, 
později letecky dopravena do Vinohradské nemocnice. Chirurgické oddělení VMN přijalo tři 
postižené, jeden muž byl dopraven do Hradce Králové, dvě ženy zůstaly na pooperačním 
oddělení. Jeden postižený byl ošetřen na interně. Při transportu pomáhala i Báňská záchranná 
služba. (K větším ztrátám by jistě došlo, kdyby výbuch nastal v době, kdy se na pracovišti 
nachází denní směna.) Exploze nejvíce poškodila druhé podlaží výrobní haly, kde pracovala 
noční směna. 
 
 I když od středy (po pondělním výbuchu) zaměstnal závod všechny, dělníky  
i administrativní síly při odklízení trosek, propuštění některých zaměstnanců se textilka patrně 
podle vyjádření ředitele Úřadu práce ing. Šmída nevyhne. Polovina pracovníků (asi 60) přejde 
pracovat do jiných textilek. Problémem může být doprava. Ženy ze závodu zůstávají zatím 
doma a pobírají průměrný plat. O osudu celé továrny se rozhodne do konce března. 
 Škoda způsobená výbuchem (tlaková vlna rozmetala do širokého okolí skleněné střepy 
i části kovových konstrukcí – z 80 % zničila exploze výrobní část závodu) a následným 
požárem činí nejméně 80 milionů korun. 
 Pro objasnění výbuchu je nutné podle mluvčí trutnovské policie Jaroslavy Zelinkové 
obnažit centrum požáru ve strojovně klimatizační jednotky, která byla po výbuchu zavalena 
sutinami. Protože společnost BAK nemohla svou technikou bezpečně odklidit 
železobetonovou konstrukci, byla povolána jednotka Civilní ochrany s potřebnou technikou. 
 Kapitán Vratislav Lánský v trutnovského HZS potvrdil, že jeden z pracovníků 
v osudné pondělí ráno vyměňoval ve ventilační jednotce pytel s textilním prachem, který 
z nezjištěných příčin vybuchl. Následný požár se rychle rozšířil tlakovým ventilačním 
potrubím do dalších prostor výrobní budovy. Rekonstrukce továrny bude složitá a ředitel Paji 
v této době nevyloučil možnost provoz neobnovit. 
 Protože však posudky odborníků, kteří zjišťovali narušení objektů, dopadlo poměrně 
příznivě, výroba bude obnovena, i když si to vyžádá přes sto milionů korun. Nové 
klimatizační zařízení sníží riziko výbuchu na minimum. O práci nepřijde 130 zaměstnanců. 
Propuštěn nebyl nikdo – asi polovina se jich podílí na odstraňování následků výbuchu, další 
pracují v okolních textilních továrnách. 
 
„Vlajka pro Tibet“ 
 
 Také Trutnov se připojil rozhodnutím městské rady k protestní akci, vyhlášené  
u příležitosti 49. výročí okupace Tibetu Čínou. Stane se tak vyvěšením tibetské vlajky  
na budově MěÚ ve středu 10. března. Přímo na místě byly podepisovány petiční archy. 
 
 V přízemí MěÚ se střídá při nabídkách textilu a bot jedna firma za druhou.  
A předhánějí se ve snížených cenách a slevách. 
 
Dorostenecký fotbal 
 
 Jarní výkop (7. a 8.3.) soutěže divizního staršího a mladšího dorostu začal pro Trutnov 
příznivě. Starší dorost je 7., mladší 3. ve své tabulce. 
 



 Březen – měsíc knihy přivítala trutnovská městská knihovna nabídkou prohlídky všech 
prostor MK a sdělením, že v tento den (11.3.) budou všem „hříšníkům“ prominuty sankční 
poplatky. 
 
Centrum občanské vybavenosti 
 
 Osud rozestavěného rozsáhlého objektu (Centrum občanské vybavenosti) je stále 
nejistý. Opravdoví zájemci o jeho koupi chybí. Celému řešení také brání soudní spor 
s trutnovskou firmou BAK, která vymáhá po městu úhradu škody, která jí údajně v COV 
vznikla. 
 
Jarní koncert Krakonošky 
 
 V nových slušivých stejnokrojích se představila trutnovskému publiku 13. března  
ve velkém sále MěÚ městská hudba Krakonoška. 
 Pod vedením kapelníka Typlta se Krakonoška předvedla jedenadvaceti skladbami 
našich a světových skladatelů. Jako hosté vystoupili s orchestrem flétnistka Dagmar 
Kadlecová a trombonista Josef Brandejs. Kromě stálých zpěváků Krakonošsky Jarmily 
Kotkové, Jany Adamové a Karla Hlaváče vystoupila také sólistka Amálie Levová, kterou 
doprovázel na varhany David Sádlo. Památku bývalých členů Krakonošsky uctila městská 
hudba árií z Verdiho opery Nabuco (Miroslava Sejkory a Jaroslava Kňávy). 
 Poslání koncertu bylo i vysoce humánní – výtěžek byl věnován na nákup 
rehabilitačních pomůcek pro Dětský stacionář na Kryblici (5 000 Kč). Pověrečná třináctka  
a pátek úspěch koncertu vůbec neovlivnily.) 
 
Smrt Miroslava Sejkory 
 
 Smuteční rozloučení s Miroslavem Sejkorou se konalo, žel, 19. března. 
 
Mistrovství vých. Čech v karate 
 

                 
 
 Za velkého zájmu diváků se 14. března v hale Na Nivách odehrávaly zápasy 
v jednotlivých kategoriích kata a kumite mužů a žen v rámci mistrovství Čech (východních) 
seniorů v karate. Význam této sportovní akce vyjádřila i přítomnost poslance P ČR  
MUDr. R. Čevely. 
 Bojovalo se nejen o krajské tituly, ale také o postup na mistrovství ČR, kam jedou 
vítězové jednotlivých kategorií. 
 Jana Kirschová ve finále kumite ženy do 60 kg prohrála s Lenkou Hladkou z Hradce 
Králové. 



 
Havárie basketbalové výpravy 
 
 Hráčky BK ligových trutnovských žen postihla na cestě k úvodnímu utkání série  
o 5. místo do Karlových Var havárie, kterou naštěstí ve zdraví přežily. 
 Místem nehody byla levotočivá zatáčka na konci obce Horní Olešnice v 9.45 hodin. 
Řidič autobusu se dokázal vejít do prostoru mezi telegrafním sloupem a stromem, když sjel 
z vozovky a zřítil se do příkopu, kde až do loňského roku stál mohutný strom. 
Duchapřítomnost řidiče hodně sehrála své… 
 Po dvou hodinách vzrušení (14. březen poznamenávalo mrazivé počasí) převezl tudy 
projíždějící linkový autobus hráčky zpět do Trutnova. Zápas musí být přeložen. 
 
Kuželkáři Poříčí 
 
 V předposledním kole 2. ligy kuželkářů se dostala TJ Poříčí na 1. místo v tabulce a tím 
se otevřela možnost na postup do první ligy – stačí porazit družstvo Jindřichova Hradce. 
 
Divizní fotbal 
 
 Divizní fotbalisté Trutnova jsou v polovině března na 5. místě šestnáctičlenné tabulky. 
 
Problém Senátu 
 
 V polovině března se v souvislosti s projednáváním ústavního zákona v Senátu  
o zkrácení volebního období znovu otevřela otázka o jeho potřebnosti. Podrobně se o tom 
rozepsal v Krkonošských novinách senátor ing. Vlastimil Šubrt. ODS ani ČSSD jím nadšeni 
nejsou – on sám ho pokládá za důležitý, jinak by nikdy do něho nekandidoval. 
 
 Trutnovské volejbalové dorostenky si vedou velmi dobře a stále bojují o celkové 
prvenství. (Polovina března.) 
 
Gastro – Junior Brno 
 
 Gastro – Junior Brno se řadí svou úrovní a významem k předním v Evropě. Letos se 
mezi padesátkou odborných hotelových škol a učilišť z celé republiky dobře umístilo družstvo 
z trutnovského SOU ve Volanovské ulici. Reprezentovaly ho Petra Dobromyslová a Martina 
Kulková za doprovodu mistra odborného výcviku Jaroslava Bydžovského a Jaroslava Zajíčka.  
 
HC Trutnov -  „Poslední buly“ 
 
 „Na poslední buly“ se v pátek 20. března sešlo na 50 hokejistů HC Trutnov 
k rozloučení s hokejovou sezónou. Zhodnotil ji předseda HC Jiří Hradecký, který poděkoval 
městu Trutnov i dalším sponzorům za poskytnutou pomoc. Hokejový klub usiluje získat 
právní subjektivitu a chce se přičinit o dostavbu hokejové haly. K velkým úspěchům HC 
pokládá nejen postup do regionální ligy, ale i dohodu s 5. ZŠ Trutnov, Komenského,  
o otevření hokejových tříd, což je důležitý předpoklad dalšího úspěšného vývoje tohoto sportu 
v Trutnově. HC Trutnov by se rád přiřadil svými výkony místním basketbalistkám. 
 
 



Velikonoční výstava 
 
 Na blížící se velikonoční svátky připravilo MP zajímavou výstavu „Jarní obyčeje  
a velikonoční svátky.“ Tři části výstavy by měly zahrnovat obyčejové zvyky od první postní 
neděle až do Velikonočního pondělí, řemeslné ukázky cukrářského umění, ukázky exponátů 
lidového umění. 
 
 Výrazným vítězstvím nad Náchodem o 222 kuželek (správně nad Jindřichovým 
Hradcem hráno v Náchodě) si zajistili kuželkáři Poříčí první ligu. 
 
Biotronik Tomáš Pfeiffer 
 
 Trutnov je mezi městy, která 22.3. navštíví známý biotronik Tomáš Pfeiffer. Jeho 
přednášku spojenou s léčbou mohou Trutnovští navštívit v neděli v 9.30 hodin v Koncertní 
síni Bohuslava Martinů. (Na Trutnovsku se zdrží Tomáš Pfeiffer dva dny.) 
 
Česko-polská sportovní spolupráce 
 
 17. března navštívili polskou Swidnici (vzdálenou 80 km do Trutnova) představitelé 
trutnovské Lokomotivy. Byli tu mile přijati – na MěÚ, novináři a regionální televizí. Jednání 
se zástupci sportovního klubu Polonia probíhalo v hotelu Sport. Následovala prohlídka 
tělovýchovných zařízení – sportovního areálu a ledové plochy, komplexem letních hřišť, 
fotbalovým stadionem a tenisovými kurty. 
 I když má Swidnice po celý rok otevřený zimní stadion, žádný oddíl ledního hokeje  
ve městě není. Mládež tady má denně k dispozici 5 hodin bruslení zdarma – k vypůjčení se 
nabízí na 500 párů bot s bruslemi. V krytém plaveckém bazénu mají zdarma plavání děti  
ze 3. a 4. tříd. 
 V trutnovské výpravě byli i představitelé dalších sportů. Řada utkání bude sehrána  
17. až 19. dubna v Trutnově. 
 
Racing team Praha 
 
 Automobilový tým Racing team Praha přesunul na jaře 1998 své sídlo do Trutnova. 
Hlavní náplní sedmičlenného týmu jsou závody do vrchu. Jezdí se při nich 
dvousetkilometrovou rychlostí za účasti asi deseti vozů. Celkem se těchto závodů zúčastňuje 
60 – 100 jezdců. 
 
ZŠ V Domcích – běžecká dráha 
 
 Podmínky sportování, především pro běh, se zlepšily na sportovním stadionu  
ZŠ V Domcích. MZ poskytlo škole půjčku ve výši 1,3 mil. korun na instalování umělého 
povrchu běžecké dráhy. Dosavadní škvárový povrch znemožňoval zdravotně postiženým 
dětem, trpícím respiračními, astmatickými a alergickými nemocemi, plně se zapojit např.  
do běžeckých disciplin. 
 
 Do 30. června by měla být v březnu zahájená rekonstrukce Palackého ulice 
dokončena. Akci provádí firma Silnice, a.s. Hradec Králové, divize Trutnov. 
 
 



Jednání o kriminalitě mládeže 
 
 Kriminalitou mládeže na Trutnovsku se 23. března zabývali představitelé policie, 
OkÚ, Školského úřadu, ředitelé výchovných ústavů mládeže, dále senátor ing. Šubrt  
a poslanec MUDr. Čevela. 
 Schůzka byla vyvolána trvalým nárůstem trestné činnosti mladých lidí, klesajícím 
věkem delikventů a zejména stupněm společenské nebezpečnosti v provádění protiprávní 
činnosti. 
 Jeví se nutnost (jako i jinde ve světě) snížení věkové hranice trestní odpovědnosti 
delikventů. 
 Na okrese jsou čtyři ústavy, které usilují o převýchovu těchto lidí. Je to i nákladná 
záležitost – výchova jednoho chovance stojí stát ročně na 200 000 Kč. 
 
Katalog turistických možností okresu Trutnov 
 
 Pracovnice oddělení územních aktivit referátu regionálního rozvoje OkÚ připravují 
vydání nového katalogu turistických informací pro návštěvníky Trutnovska. 
 Katalog bude ještě letos prezentován na všech výstavách a veletrzích cestovního 
ruchu, kterých se OkÚ zúčastní. 
 
Ligový basketbal 
 
 Koncem března končí třetí prvoligový ročník basketbalistek BK Loko Texlen Trutnov. 
Družstvo, které v předešlých sezónách vybojovalo třetí místo, skončí letošní účinkování 
rozhodujícími duely o 5. místo s Karlovými Vary. Hraje se ve sportovní hale gymnázia. 
 Utkání jsou poslední v letošní basketbalové sezóně. (Nakonec jen 6. místo.) 
 
Výstava Evy Hnykové v GMT 
 

                  
 
 Galerie města Trutnova zahájila 26. března výstavu obrazů Evy Hnykové. Při vernisáži 
ji zasvěceně uvedla v 17 hodin spisovatelka Marie Kubátová. V programu zahájení vystoupil 
trutnovský ženský pěvecký sbor Chorea corcontica. Výstava potrvá do 25. dubna. 
 Malířka Eva Hnyková zachycuje na svých obrazech především krajinu Novopacka, 
odkud pochází. Na trutnovské výstavě se prezentuje však aktuálně zvláštními portréty,  
ne však portréty živých bytostí, spíše vzkazy lidí, kteří tu byli před námi. „Hlava malíře 
v akci,“ uvádí „je něco jako síť v proudu. Proteče jí toho spoustu, něco se zachytí. Něco se 
dokonce dostane na plátno. Autor o tom ani nemusí vědět. Objeví to tam ti, u kterých obraz 
skončil. Divák si může dopříst můj rozhovor s krajinou podle toho, jak sám jej vnímá a cítí.“ 
 



Souběžná výstava v MP „Jarní obyčeje a velikonoční svátky“ 
 

                  
 
 Ne zrovna žádoucí nekoordinací byla ve stejný den a čas zahájena i v Muzeu 
Podkrkonoší výstava Jarní obyčeje a svátky. Uvedl ji senátor ing. Vlastimil Šubrt, s hudebním 
programem vystoupili žáci ZUŠ v Trutnově. 
 Výstava, profesionálně komponovaná a realizovaná potvrdila to, co každý z nás více či 
méně v čase Velikonoc prožívá, že jsou to svátky jara, rozpuku přírody, zeleně, květin, barev, 
tepla a radosti. 
 
Oprava viaduktu v Novodvorské 
 
 V rámci rozsáhlých rekonstrukcí trutnovských komunikací je zahrnuta i úprava 
viaduktu nad Novodvorskou ulicí u hotelu Radio. Podchod pod ním je velmi zúžený, 
chodníky úzké – vše zvláště v zimním období a za velkých dešťů v havarijním stavu. Historie 
tohoto místa spadá do doby vzniku trutnovské železnice v roce 1870. 
 Rekonstrukci viaduktu provedou České dráhy s finančním příspěvkem města  
(asi 5 mil. korun). 
 
Obchodní akademie 
 
 Družstvo dívek z Obchodní akademie dosáhlo 28. března významného sportovního 
úspěchu vítězstvím na republikovém finále v přespolním běhu na 3 km. Zajistilo si tak postup 
do světového finále 6. května v litevské Jourmale. 
 
Miss Poupě z Trutnova 
 
 Vítězkou semifinále soutěže Miss Poupě ´98 se stala 28. března v Náchodě čtrnáctiletá 
Lenka Vomočilová z Trutnova – v konkurenci 12 dívek. 
 
Soutěž v programování a práci s počítačem 
 
 Školské soutěže v programování a práci s počítačem se 28. března zúčastnilo 51 žáků 
ze základních a středních škol okresu. Okresní kolo uspořádal Klub zájmové činnosti dětí  
a mládeže Eldorádo při ZŠ Mládežnická ve spolupráci se SPŠ Horská. 
 
Vztahy Trutnov – Senica 
 
 Koncem března (27.3.) navštívila slovenskou Senicu delegace MěÚ Trutnov v čele 
s tajemníkem ing. Vladimírem Jůzlem. Účastníkem zájezdu bylo i hokejové družstvo 



neregistrovaných hráčů. Výsledek (prohra 4:14) sám není ani tak důležitý jako navázání 
česko-slovenských kontaktů. 
 Vztahy mezi Trutnovem a Senicou se začaly rozvíjet už za bývalého režimu  
a za společné republiky. Na tyto tradice navázala i naše doba. 
 
Letní čas 
 
 V neděli 29. března budeme všichni „ošizeni“ o jednu hodinu spánku. Ráno  
v 02.00 hodin se posouvá čas na 03.00 hodin letního času. 
 K tomuto časovému posunu dojde ve stejném okamžiku ve všech zemích Evropské 
unie a ve většině evropských států. 
 Letní čas snižuje spotřebu elektrické energie, ale některým lidem působí i obtíže – 
narušení přirozeného biorytmu vyvolávající fyzické i psychické těžkosti. 
 
Divizní fotbalisté 
 
 Koncem března zaujímají trutnovští divizní fotbalisté střed šestnáctičlenné tabulky. 
Jsou na 8. místě. 
 
DDM 
 
 Okresní kolo festivalu umělecké činnosti v recitaci a ve zpěvu proběhl v ZŠ R. Frimla. 
Pořadatelem byl zdejší Dům dětí a mládeže. 
 
Mistrovství Krkonoš v tancích 
 
 28. března uspořádal Taneční klub Extra mix spolu s reklamní agenturou P. Vlčka 
v sále Draco klubu v HSM finále mistrovství Krkonoš. Soutěže ve společenských tancích, a to 
Krkonošského poháru třídy D a Mistrovství Krkonoš třídy B, se zúčastnilo 115 tanečních párů 
z celé ČR. Rozhodovala mezinárodní porota. 
 Finále tohoto mistrovství se konalo na slavnostním společenském plese v Draco klubu. 
Vítězným párům předal ceny místostarosta Trutnova ing. Vojáček. 
 
Středoškolská košíková 
 
 Okresní kolo v košíkové chlapců a děvčat tradičně velmi dobře organizačně zajistilo 
trutnovské gymnázium. Byla to zároveň generální zkouška na dubnové regionální kolo. 
 
 Do jarní části druhé ligy úspěšně vstoupily fotbalistky Trutnova – přivezly bod 
z favorizované Slávie. 
 
Ceny ovoce a zeleniny 
 
 Jaké byly ceny ovoce a zeleniny na trutnovské tržnici koncem března? Pomeranče  
28 Kč, mandarinky 33, banány 28, rajčata 32, okurky 38, hroznové víno 90, cibule 29, česnek 
70, mrkev 16, celer 19, zelí 14, kapusta 30, brambory 12, kiwi 42 (košíček), pór 30, petržel  
25 a květák 35 Kč. 
 
 



Francouzská návštěva na SZŠ 
 
 Koncem března přijela na návštěvu SZŠ v Trutnově čtyřicetičlenná delegace studentů 
z francouzského města Phalsbourg. Hosté jsou ubytováni jednak v českých rodinách, jednak 
v DM školy. Přijal je i starosta ing. Hillebrand a večer se pobavili na diskotéce Pod Hradem.  
I v další dny svého pobytu navštívili sociální ústavy na okrese. Svůj pobyt v ČR ukončí 
prohlídkou Prahy. 
 
První jarní kilometry 
 
 31. března oznámil odbor KČT TJ Loko a SLŠ v Trutnově společné uspořádání 
jubilejního 15. ročníku turistického pochodu a 4. ročník cyklojízdy První jarní kilometry. 
Pochod proběhne 4.4. na pěších trasách 10, 25 a 35 km, na cyklotrasách 30 a 60 km. 
 
Radniční listy 3. číslo 
 
 3. číslo Radničních listů, které vyšly 31.3.1998, uvádím příspěvky: Z jednání 
městských orgánů (4. MR a 5. MR). Pohledy do minulosti (Dluhopisy Trutnova 1921). Statut 
Kulturní ceny města Trutnova. Sportovní ceny za rok 1997 uděleny. Jak dál s Gyncentrem. 
Výstavba bytových jednotek v Horním Starém Městě. Kulturní nabídka RL. Kulturní cena 
poprvé udělena dvěma kandidátům. Dny české kultury v Polsku (Swidnice). Akce 
„Komunikace Trutnov ´98“ zahájena. Chraňme městský majetek. 
 Radniční listy vydává Městský úřad Trutnov jednou měsíčně. Složení redakční rady: 
Ing. Vladimír Jůzl, Ing. Jan Vojáček, MUDr. Rostislav Čevela, Mgr. Tomáš Hendrych, 
Jaroslav Chvoj, Barbora Makovská. Výroba: Headline s.r.o., Spojenecká 40, Trutnov. 
 
Nezaměstnanost koncem března 
 
 K 31.3. se ucházelo o zaměstnání v okrese 2 442 osob, z toho 1 640 v oblasti Trutnova 
(67,2 %). Míra nezaměstnanosti byla na okrese 3,73 %. V oblasti Trutnova 4,32 %. 
Z celkového počtu uchazečů bylo 1 494 dělníků (61,2 %) a 505 občanů se ZPS. 
 V 1. čtvrtletí roku se nově jako uchazeči o zaměstnání evidovalo 1 222 občanů.  
Do zaměstnání nastoupilo 1 145, z evidence vyřazeno 93 pro nespolupráci a 147 z ostatních 
důvodů. Oproti stavu koncem roku 1997 se snížil počet evidovaných uchazečů o 144 (5,6 %). 
Míra nezaměstnanosti se snížila z 3,95 % v závěru roku 1997 na 3,73 % na konci března 
1998. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno celkem 1 200 uchazečům o práci (49,1 % z jejich 
počtu). Od počátku roku jim bylo vyplaceno celkem 9,964.000 Kč. 
 V Trutnově samém ze 17 530 ekonomicky aktivních obyvatel činil k 31.3. počet 
nezaměstnaných 747, z toho 398 žen. 
 
 
 
  
 
 
  
 
  
 



Kulturní pořady na duben 
 
 Na duben byl připravený kulturní kalendář opět bohatý: 
2. a 3.4. Setkání s Velikonocemi. Předvádění rukodělných technik. Národní dům 9.00-17.00 
hodin. Vstupné děti 3 Kč, dospělí 6 Kč. 
5.4. Miroslav Šmíd: Fotografie. Výstavu zahájí ing. Jiří Havel vyprávěním s diapozitivy  
„Z horolezeckých expedic s Mirkem Šmídem.“ Nár. dům. Vstupné děti 2 Kč, dospělí 5 Kč. 
(Zahájení v 17.00 hodin.) 
6.4. Akademie třetího věku. Přednáška prof. Dr. Josefa Císaře, CSc: Barokní divadlo. Klub 
Nivy ve 14.30 hodin. 
6.4. Milan Markovič se svými hosty v zábavném pořadu „Nevyzúvajte sa, prosím.“ Nár. dům 
v 17.00 a v 19.30 hod. Vstupné 120, 110 a 95 Kč. 
14.4. O Sněhurce. Pro děti MŠ hraje divadlo Drak. ND v 8.30 a 10.00 hod. Vstupné 15 Kč. 
15.4. Neznámo a záhady duše lidské. Večer pro hosta se Stanislavem Suchým v malém sále 
ND v 19. hod. Vstupné 30 Kč. 
16.4. Dívka ´98. Soutěž, diskotéka, program. Výběr od 15.00 hodin, program pro veřejnost  
od 18.00 hod. Vstupné 40 Kč. 
16.4. Václav Snítil – housle, František Malý – klavír (koncert KPH). Koncertní síň B. Martinů 
v 19.30 hod. Vstupné 45 Kč, studenti 25 Kč. 
17.4. A co láska. Komedii anglického dramatika Murazze Schisgala hraje Klicperovo divadlo 
Hradec Králové pro studenty SŠ a SOU. ND v 10.00 hod. za 30 Kč. 
20.4. Akademie třetího věku. Přednáška pracovníka Správy KRNAP. ND ve 14.30 hod. 
22.4. Svět Dama, Dama. Koncert Středoevropského souboru bicích nástrojů. Nár. dům 
v 19.30 hod. Vstupné 75 Kč. 
24.4. Country večer. Národní dům ve 20.00 hod. (do 01.00 hod.). Vstupné 40 Kč. 
26.4. Pohádkový čtyřlístek. „Malá pohádka o velkém čarování“ pro děti od 3 do 8 let. Kino 
Vesmír v 15.00 hod. Vstupné děti 15 Kč, ostatní 25 Kč. 
27.4. Tři zlaté vlasy děda Vševěda. Divadlo Drak pro žáky 1. stupně ZŠ. Národní dům  
v 8.30 a v 10.00 hod. Vstupné 15 Kč. 
30.4. Čarodějnický rej. Zábavné odpoledne pro děti. Nové Dvory u restaurace Dvoračka 
v 17.00 hod. 
 

V kině Vesmír výstava Lydie Vávrové a ing. Jany Buckové „Krajka.“ 
 
 Evangelická církev v Trutnově připravila na 13.4. v Koncertní síni B. Martinů  
v 19.30 hodin Velikonoční koncert. Hraje Trio pro tempore (D. Pokorná – flétna, J. Keller – 
violoncello, F. Dvořák – cembalo. Na programu Händel, Bach, Telemann, Boismortier). 
 
 Společnost Duha – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou spolu s agenturou 
Taga zvou na Dětskou velikonoční diskotéku s hudebně taneční skupinou Ice Protection 
v neděli 12.4. v Národním domě od 15.00 do 19.00 hodin. Je připraven bohatý zábavný 
program pro všechny děti a soutěž o nejdelší a nejkrásnější pomlázku. 
 
 ZUŠ v Trutnově připravila na 24.4. už VIII. vystoupení žáků v sále ZUŠ ve Školní 
ulici v 18.30 hodin. 
 
Duben – měsíc lesů 
 
 K dubnu, měsíci lesů, se jistě nikdo povolanější nemohl vyslovit, než člověk,  



pro kterého je les vším – RNDr. Josef Štych, ředitel trutnovské lesnické školy. Přimlouvá se 
v úvodníku regionálních novin Trutnovsko za les, který trpí ze strany člověka a přitom mu 
mnoho poskytuje. 
 „Les prosí. Na rozdíl od člověka neumí být agresivní, nezabíjí, nemučí, nelže, nekrade, 
neznásilňuje, neukecává. Prosí.“ 
 „A já se v tomto období,“ uvádí závěrem svého úvodníku RNDr. Štych, „kdy se kolem 
nás rozevřou první zelená poupata probouzejícího se jara, přimlouvám: Vyslyšme ho. Už 
jenom proto, že zde byl mnohem dřív než člověk a bude zde i v době, kdy po nás všech 
nezbude ani vzpomínka.“ 
 
 Od 1. dubna zvýší Česká pošta ceny za balíkovou poštu a ceny za podání poštovních 
poukázek (u obojího asi o 2 až 3 koruny). 
 
Policie ČR 
 
 Z první tři měsíce roku 1998 bylo na Trutnovsku spácháno 966 trestných činů, z nichž 
bylo 606 objasněno. Oproti stejnému období loňského roku se počet trestných činů zvýšil  
o 46. Největší podíl na tom mají opět recidivisté. (I trutnovská policie trpí malým počtem 
pracovníků.) 
 
Výstava modelů a kreseb motorových vozidel 
 

                  
 
 Již počtvrté se uskutečnila ve dnech 6.-11.4. ve výstavní síni MěÚ v Trutnově výstava 
Auto-Moto Truck-Design. Pořadatelem výstavy modelů a kreseb motorových vozidel  
od profesionálních i amatérských designerů z celé ČR byl Josef Hrazdíra. Ten své návrhy 
předvádí i na známých autosalónech, např. v Brně. 
 
BK Loko Dřevoodbyt 
 
 Letošní sezónu třetí ligy uzavřeli basketbalisté BK Loko Dřevoodbyt mnohem lépe 
než loni – vyhnuli se sestupovým starostem. Skončili pátí. 
 
Tenisová škola 
 
 S předstihem (měsíčním) ohlásil tenisový oddíl Lokomotivy Trutnov uspořádání 
tenisové školy pro mládež ve věku 8-11 let. Zahájena bude 18. května v 17 hodin  
na tenisových kurtech za fotbalovým hřištěm. Výukový kurs bude stát 200 Kč. 
 
 



Milan Markovič v Trutnově 
 
 K svému trutnovskému vystoupení 6.4. v Národním domě Milan Markovi v rozhovoru 
s redaktorkou měsíčníku Trutnovsko – Úpicko Marií Dufkovou závěrem uvedl: „Já nic 
nehraji, jsem takový, jaký jsem. Na jevišti jsem ve svém prostředí. Mám okolo sebe známé 
lidi, od kterých se budu moci vždy co učit. Mě by nebavilo dělat na jevišti něco, co není 
pravda v samotném životě. Bez vychloubání – to je ten poctivý kumšt v pravdivém světle.“ 
 
 7. dubna se v Trutnově pohybovaly ceny brambor kolem 10 Kč, mrkve kolem 15, 
jablka kolem 11 a pomeranče kolem 20 Kč. 
 
Strana pro otevřenou společnost 
 
 Strana pro otevřenou společnost, která sdružuje bývalé Svobodné demokraty,  
se ustavila v Pardubicích začátkem dubna. Jejím cílem je prosazovat ve veřejném životě 
myšlenky otevřené společnosti a trvale udržitelného způsobu života. Odmítá kolektivní 
manipulaci a všechny projevy nesnášenlivosti. Volá po věcném řešení problémů. 
 Svou regionální organizaci má tato strana i v regionu Krkonoš a Podkrkonoší, 
zahrnujícím okresy Semily, Trutnov, Náchod a Jičín. Zákl. organizace byla ustavena  
i v Trutnově. Vede ji doc. Dr. Vladimír Wolf (ten je také ve výkonném výboru této strany). 
 
Kulturní cena města Trutnova 
 

         
 

                                            
 
 Ve středu 8. dubna se uskutečnilo v obřadní síni Staré radnice na Krakonošově 
náměstí slavnostní předání Kulturní ceny města Trutnova. V historii udělování KCMT je to 
poprvé, co jsou udělovány za jeden rok ceny dvě, což statut KC dovoluje. Rozhodlo o tom 
MZ 5.3.1998. Nositeli této významné kulturní a společenské pocty za rok 1997 to jsou  
ing. Jiří Havel a Milan Kout. Slavnostní předání moderoval předseda Kulturního kruhu  
doc. PhDr. Vladimír Wolf. 



 Po úvodním vystoupení Malého komorního souboru trutnovské ZUŠ (vede ho učitel 
této školy Radek Matyska) byli oba vyznamenaní představeni paní Rodrovou. 
 
 Jiří Havel se narodil 9.4.1931 v Horní Branné. Vystudoval stavební fakultu Vysoké 
školy železniční v Praze. Do roku 1980 vykonával v Trutnově povolání stavebního inženýra  
a při tom fotografoval nutkán ztvárnit krásy důvěrně známého kraje, v němž vyrostl. 
Vypracoval se tak, že ho zná snad každý – nejen v Trutnově. První jeho fotografickou knižní 
publikací byly Krkonoše (1969). Následovala už skoro dvacítka fotopublikací z celého světa. 
Doprovodnými texty a knížkou vzpomínek O mém objevování světa (hor) se Havel představil 
i jako spisovatel (1995). 
 Od roku 1959 vystavuje – poprvé v Jilemnici, později v Praze, v Liberci, Brně, ale i 
v cizině (Turino). Jeho fotografické dílo obohacuje sbírky galerií (samozřejmě i Galerii města 
Trutnova). 
 

Milan Kout se narodil v Trutnově 9. února 1948. Absolvoval Školu uměleckých 
keramických řemesel ve Znojmě. Do roku 1979 působil v Žacléři jako designér – modelář. 
V tomto roce se stal členem Svazu čes. výtvarných umělců a přechází k samostatné ateliérové 
tvorbě. Má úspěchy i na zahraničních přehlídkách v Německu, ve Švýcarsku, Polsku, 
Maďarsku, Irsku a Japonsku. 

 
Kulturní cenu města Trutnova předal oběma vyznamenaným starosta města Trutnova 

ing. Gustav Hillebrand, který ve svém projevu mj. uvedl: „Zřízení Kulturní ceny lze chápat 
jako snahu záměrně čelit obavám z jednostranného upřednostňování hodnot ryze materiální 
povahy před hodnotami povahy duchovní. Chtěli jsme – a snad se nám to i daří – hledat  
a nalézat mezi trutnovskými občany takové, kteří mohou nejen sloužit jako vzor, ale zároveň 
oslovují svým dílem, svou činností, co nejširší okruh spoluobčanů, vytváří a spoluvytváří to, 
čemu říkáme místní kultura. 
 Letos je situace poněkud jiná. V podstatě poprvé se stávají držiteli kulturních cen 
skuteční profesionálové v pravém smyslu tohoto slova, umělci, jejichž dílo svým dosahem 
překračuje nejen hranice města či regionu, ale i hranice České republiky. 
 To, že jsme si mohli dovolit udělit kulturní ceny umělcům, jejichž dílo není ani 
bezprostředně o městě, ani převážně určeno spoluobyvatelům, svědčí bezesporu o pozitivním 
posunu „kulturního nivó“ v Trutnově. Tím samozřejmě nechci a nemohu popřít trutnovanství 
oceněných, chci jen upozornit na změny vah jednotlivých kriterií a na vazbu těchto změn  
na celkovou situaci ve městě.“ 
 Závěrem svého projevu popřál starosta oběma nositelům KC hodně zdraví, tvůrčího 
neklidu i spokojenosti, chuti do práce a dobrých pocitů z její užitečnosti pro nás,  
pro spoluobčany. 
 
Dosud udělené Kulturní ceny 
 
 Poprvé byla udělena KCMT za rok 1991 prof. Antonínu Justovi, kronikáři města,  
za rok 1992 ženskému pěveckému sboru Chorea Corcontica, za rok 1993 smyčcovému 
souboru Musica Antiqua, za rok 1994 akad. malířce Daně Holé – Charvátové, za rok 1995 
hudebnímu souboru Melancholik Band, jeho vedoucímu Janu Haasovi, za rok 1996 
městskému dechovému orchestru Krakonoška. 
 
 
 
 



Setkání v Bonanze 
 

               
 
 Jako hosta do svých Setkání v Country clubu Bonanza si pozval místostarosta  
Mgr. Tomáš Hendrych 8. dubna poslance Parlamentu ČR Dušana Kulku, který s účastníky 
besedoval nejen o politice, ale o životě a jeho problémech. A samozřejmě o letošních volbách. 
 
Ztracená Helenka 
 
 Od podvečera 4.4. byla v Trutnově pohřešována (po ohlášení matkou) devítiletá 
Helenka. Do hledání bylo zapojeno 74 policistů včetně dvou psovodů. Akce trvala až  
do 2.30 hodin. Ranní pokračování pátrání se však už nekonalo – i připravený vrtulník byl 
zbytečný. Hledaná se našla u kamarádky – obě přespaly v seníku, aniž by co řekly rodičům, 
kteří prožili bezesnou mučivou noc. 
 
SZŠ – návštěva z Francie 
 
 Začátkem dubna navštívili Trutnov žákyně a učitelé ze střední školy se zaměřením  
na zdravotnicko – sociální problematiku z francouzského města Phalsbourg.  Oplatili zdejší 
zdravotnické škole její předchozí návštěvu ve Francii. 
 Za šestidenního pobytu bylo hostům co ukázat – Krkonoše, Adršpašské skály, Černou 
horu, Janské Lázně, Prahu. Nechybělo ani setkání s trutnovským starostou ve Staré radnici. 
 
Centrum odborné přípravy – spolupráce s věznicí 
 
 Centrum odborné přípravy (COP) umožňuje už třetím rokem možnost vzdělání i těm, 
kteří si odpykávají trest ve věznici v Odolově. 
 Pod vedením speciálního pedagoga Mgr. Roberta Hagera probíhají ve věznici různé 
kurzy, např. obsluha počítačů a jazykové kurzy. Poplatek za kurz (100 Kč) si platí z vlastních 
prostředků. Test po absolvování prověří úspěšnost výuky a vydání osvědčení. 
 V Odolově jsou umístěni vězni většinou za krádeže, maření úředního rozhodnutí apod. 
 
ŽFK Trutnov 
 
 Fotbalistky ŽFK Trutnov si vedou v II. lize celkem úspěšně. Dokázaly remizovat  
i s vedoucím oddílem soutěže, s pražskou Spartou (1:1). 
 
Poslanec Karel Ledvinka v Trutnově (dálnice, VÚSC) 
 
 10. dubna navštívil Trutnov místopředseda Poslanecké sněmovny ČR k jednání  



o problematice výstavby dálnice. Rozhodnuto je, že povede přes Trutnov – zbývá zpřesnit 
trasu. Základní podmínkou stavby je i potřebná určitá připravenost Poláků. 
 Karel Ledvinka se vyjádřil i k připravovanému novému uspořádání podle vyšších 
územně samosprávných celků. „Časem by se měla vyrovnat státní správa a samospráva  
do jedné úrovně a postupně by se měly zrušit okresy. V roce 2000 by mohly proběhnout volby 
do těchto orgánů.“ 
 
Štefan Gondek (karate) 
 
 Velkého úspěchu dosáhl na mistrovství ČR seniorů v Kopřivnici člen oddílu SK 
Karate Trutnov Štefan Gondek. V kategorii kumite do 75 kg obsadil v konkurenci  
10 krajských přeborníků a 12 nejlepších karatistů ze série Národního poháru vynikající třetí 
místo. 
 Bylo to podle něho „solidní zakončení letošní sportovní sezóny.“ 
 
Neúspěchy divizních fotbalistů 
 
 Trutnovským divizním fotbalistům se na jaře nedaří. Po pěti hubených kolech  
se ziskem pouhých 4 bodů neuspěli 12. dubna ani s dalším soupeřem. S fotbalisty z České 
Dubu prohráli doma 1:2. Omluvou těžko může být těžký rozbahněný terén. 
 Mnohem lépe, byť jen v okresním přeboru, si vedou fotbalisté Horního Starého Města. 
Vedou tabulku s 32 body před Pilníkovem s 25 body. 
 V I.B třídě jsou zatím v popředí tabulky fotbalisté Trutnov B. 
 
Nedostatek brambor 
 
 Nedostatek brambor vyhnal v polovině dubna jejich cenu na 14 Kč. Až zmizí z trhu, 
nezbude nic jiného, než kupovat nové za dvojnásobnou cenu. 
 
Přepadení na ulici 
 
 Na letošní Velikonoce nebude mít pěkné vzpomínky šestasedmdesátiletý Miroslav 
Jäger, kterého za bílého dne ve 14.30 hodin napadli v Bulharské ulici dva osmnáctiletí 
mladíci. Zranili ho surově kopáním do těla i obličeje. První pomoc mu pohotově poskytla 
neznámá sedmnáctiletá dívka. Z dospělých jinak nikdo. 
 Malá bezpečnost občanů patří k největším problémům naší polistopadové doby. 
 
Záplava trhu textiliemi a obuví 
 
 Příznakem naší doby je přemíra nabídek prodeje – doprodeje textilního a obuvnického 
zboží. Využity jsou prakticky průběžně přízemní prostory MěÚ a Národního domu. Velmi 
častá je i nabídka použitého zboží. Kromě těchto akcí je i Trutnov trvale zavalen textiliemi  
a obuví na tržnicích u pošty a na bývalém autobusovém nádraží. V nabídce se předhání i řada 
obchodů se zbožím „z druhé ruky.“ O vietnamských obchodnících ani nemluvě (špatná 
kvalita, neproclené zboží). Vlastní domácí výroba je odbytově v krizi. 
 
Klub seniorů 
 
 Na programu dubnového jednání Klubu seniorů je beseda se starostou  



ing. Hillebrandem o společnosti Dolce Vita, o hotelu Bohemia. Pozváni jsou i členové 
městské rady a zastupitelstva. Jednat se má i o benzinové stanici. 
 
Soutěž na vyhledávání manekýnek 
 
 V historii Národního domu poprvé proběhne 16. dubna soutěž, jejímž cílem je „najít  
a vychovat talent na modelku.“ Pořadatelem je Look Model Management Praha, 
spolupořadatelem trutnovský Dům kultury. Podle bližšího sdělení pracovníka DK Zdeňka 
Tibora, agentura má zájem „vyhledat dívku, u níž nepůjde jen o ideál krásy, ale také  
o osobnost.“ Věkové rozpětí adeptek je stanoveno od 14 do 21 let, dalším předpokladem je 
výška nad 173 cm. První část výběru od 15 do 19 hod. v Nár. domě je neveřejné. Od 18 hodin 
se může veřejnost zúčastnit hudební party. Vystoupí v ní i pár K. Pilařová a Vl. Kamenický 
s akrobatickým rock ń rollem. 
 
Fotbaloví dorostenci 
 
 V polovině dubna jsou trutnovští fotbaloví dorostenci v divizní soutěži na 7. místě 
(starší) a na 4. místě (mladší). 
 
Objekt bývalé autoškoly 
 
 Objekt bývalé autoškoly v Horské ulici čp. 78 třípodlažní o ploše 569 m2  
a jednopodlažní objekt garáží o ploše 321 možno koupit za 6,200.000 Kč (bez pozemků, které 
patří městu). 
 
Výstava D. Holé a J. Ducháče v Muzeu Podkrkonoší 
 

               
 
 Ve čtvrtek 16. dubna byla v Muzeu Podkrkonoší zahájena úvodním slovem PhDr. 
Vlastimila Havlíka výstava Jarní obyčeje a velikonoční svátky. Představili se na ní Dana Holá 
a Josef Ducháč svými kolážemi, obrazy a tapiseriemi. Výstava potrvá do pondělí 20. dubna. 
 
Reklamní poutače před obchody 
 
 Zákony jsou leckdy více proti občanům, než pro ně. Počet různých reklamních 
poutačů před obchody brání chodcům v průchodu úzkým podloubím náměstí. Podle nového 
zákona o pozemních komunikacích však nelze majiteli soukromého pozemku nařídit 
odstranění poutače. Povolení k jejich instalaci musí MěÚ vydat dokonce zdarma. 
 
 



Pomoc přes radiostanice 
 
 Trutnovský Krakonošův CB klub provedl instalaci radiostanice na Rychlé záchranné 
pomoci, která monitoruje spolu s Policií ČR a Městskou policií záchranný kanál č. 9, který je 
možné v případě nouze (autonehoda, požár aj.) vyvolat. Nejlepší dosažitelnost po celých  
24 hodin vykazuje Městská policie v Trutnově. 
 
 17. dubna zveřejnil OkÚ v Trutnově harmonogram lhůt pro předčasné volby  
do Poslanecké sněmovny s termíny od 20.4. do 20.6. 
 
Tři dny Trutnova ve Swidnici 
 

                   
 

                                           
 
 V rámci dobře připravené akce, kterou polští hostitelé případně nazvali „Tři dny 
Trutnova ve Swidnici“ se kvalitním programem představí trutnovské kulturní a sportovní 
soubory i jednotliví umělci. 
 Od pátku 17.4. do neděle 19.4. ase mohli seznamovat občané Swidnice s výtvarnými 
díly fotografů ing. Jiřího Havla a ing. Ctibora Košťála a řezbáře Bohumila Sokola (všichni 
v Polsku vystavovali už v předchozích letech). 
 V pátek byla přijata u Presydenta Miasta Swidnicy Adama Markiewicze delegace 
města Trutnova v čele se starostou ing. Gustavem Hillebrandem, přednostou OkÚ Trutnov 
ing. Vladimírem Klímkem a předsedou Kulturního kruhu Doc. PhDr. Vladimírem Wolfem. 
 Po vernisáži v sále Kulturního domu Bolko (díla uvedených výtvarníků) vystoupil 
soubor Cantus arcanum. Dny české kultury byly slavnostně zahájeny v protestantském kostele 
Musicou antiqua a Choreou corcontica. 
 Po sobotním oficiálním setkání představitelů obou měst a slavnostní večeři v hotelu 
Piast – Roman (účastnili se i místostarostové Trutnova ing. Jan Vojáček a MUDr. Rostislav 
Čevela) se představily na společenském večeru soubory Melancholik band, Charlie band, 
Vokální kvintet, Taneční klub Extra mix, Oděvní studio DK Trutnov. Zaujaly i modely 
trutnovských podniků Texlen a Kara. 



 Nedělní program bohatě vyplnila Městská dechová hudba Krakonoška a sportovní 
utkání v Hale Sportowe, kde se představili předváděním bojového umění členové oddílů judo 
a aikido TJ Lokomotiva Trutnov. (Judo a aikido ve Swidnici provozovány nejsou). 
Vystoupení čtyřicítky sportovců – od žáků po dospělé – vyvolalo velký ohlas. 
 Odpolední sportovní program patřil lednímu hokeji v celoročně otevřeném zimním 
stadionu v Hale ledowe. Ve Swidnici oddíl ledního hokeje není – zájme o jeho založení 
ukázkami modelového utkání a tréninku byl vyvolán (Při nedělních sportovních akcích MěÚ 
Trutnov zastupoval především Mgr. Tomáš Hendrych, místostarosta). 
 
 O velmi dobrý proběh zájezdu Trutnovských do Swidnice se zasloužily pracovnice 
odboru kultury Vlasta Vítková a Irena Hladíková, dále i ředitelka trutnovského Domu kultury 
Mgr. Zina Rýgrová. Do Swidnice se v tyto dny dostalo i mnoho tištěných materiálů  
o Trutnově. 
 
Komunikace (Delvita) 
 
 Ve dnech 18. a 19.4. byla úplně uzavřena místní komunikace ulice ČSA v úseku mezi 
ulicemi Tkalcovská a Horská – je tu prováděna vodovodní a kanalizační přípojka  
pro budovaný supermarket Delvita. Objížďka bude jako obousměrná po místní komunikaci 
Železničářská – Strojnická – Horská. 
 
Klub českých turistů Bohuslavice 
 
 Klub českých turistů Bohuslavice uspořádal 18.4. (už tradičně) pochod „Jarní 30“  
na trasách pro pěší (8, 15, 25, 35 km) a pro cykloturisty (15, 35, 50, 75 km). 
 
Přebor automodelářů 
 
 Na 18. dubna připravil Dům dětí a mládeže při ZŠ R. Frimla krajský přebor 
automodelářů žáků. Čtyřproudová autodráha 30 m dlouhá se nachází v objektu SLŠ. Vítězové 
postupují na přebor ČR dráhových modelů v Plzni. 
 
 Přípravou na novou sezónu byl pro basketbalistky BK Loko Texlen start na turnaji 
v polské Jelenie Goře. 
 
Poslanec Ondřej Huml 
 
 Při primárkách Unie svobody na Trutnovsku obsadil ve Špindlerově Mlýně poslanec 
Ondřej Huml poslední místo mezi 5 kandidáty. Volební shromáždění předčasně opustil. 
 
Opravy komunikací 
 
 Opravy trutnovských komunikací se nebudou moci provádět v zamýšleném rozsahu. 
Na všechny nestačí ani 150 vypůjčených milionů! Nedojde např. k úpravě prostranství  
před železničním nádražím, místních komunikací v integrovaných obcích, ulice R. Frimla  
a R. A. Dvorského. Komunikace v památkové zóně budou opraveny v plném rozsahu. 
 
 
 



Výstavba benzinové stanice na Polské ulici 
 
 Na výstavbu benzínové čerpací stanice firmy Aral na Polské ulici mají trutnovští 
občané různé názory – hlavně ti kolemjdoucí. 
 Územní plán připouští, aby na uvedeném území (jde o pozemek garáží bývalé ČSAD, 
nyní majetek firmy OSNADO) benzínová stanice byla, uvedl k celé záležitosti starosta 
Trutnova. 
 Podle místostarosty Mgr. Tomáše Hendrycha musí investor splnit stanovenou 
podmínku města, a to předložit studii celého území, aby se představitelé MěÚ seznámili s tím, 
jakou bude mít místo podobu po výstavbě. Firma Aral se zavázala jak ke zbourání nepěkných 
objektů podél Polské ulice a k vyčištění celého prostoru po ČSAD, která je ekologicky 
zatížen. 
 (Autobusová doprava z Polské by se měla podle představitelů firmy OSNADO 
přesunout do dvou let do okrajové části Trutnova.) 
 
Nešťastné přistávání vrtulníku 
 
 Vrtulník, který 20. dubna převážel pacienta s poraněnou páteří z Liberce do Trutnova, 
přistával na trutnovském heliportu tak nešťastně, že silná tlaková vlna odhodila do příkopu 
kolemjdoucí dvaašedesátiletou ženu. Se zlomeninou pažní kosti a tržnou ránou na hlavě 
musela být hospitalizována. 
 Heliport se nachází vedle bývalých kasáren na Horním Předměstí u silnice do Pece 
pod Sněžkou. I když vyhovuje bezpečnostním předpisům, připravuje MěÚ ve spolupráci 
s OkÚ jeho přemístění na okraj města. 
 
Den Země 
 
 Den Země, 22. duben, u nás poprvé slavený v roce 1990, připomíná to, co většina 
z nás zapomíná – že veškerý život je spjat se Zemí. 
 Lidé moderní doby už dlouho nežijí v souladu s přírodou, se svým životním 
prostředím. Zatím co u jedněch převládá názor, že příroda si sama s prohřešky lidí poradí, že 
je nevyčerpatelnou studnicí surovinových zdrojů, druzí, jejichž hlas však není dost slyšen, 
upozorňují na rostoucí nebezpečí překračování prahových hodnot narušeného prostředí. 
 Usilovat o lepší životní prostředí nejen současné, ale především budoucí, je povinností 
každého zodpovědného člověka. A příležitost je k tomu na každém kroku – ochrana zeleně, 
snížení hlukového zatížení, záchrana ohrožených druhů, úsilí o dobré lidské vztahy a dobrou 
životní pohodu. 
 
Nabídka volných míst 
 
 Nezaměstnanost postihuje hodně nekvalifikované pracovníky. V dubnu 1998  
se v trutnovském regionu nabízela volná místa v oboru zedník (90), šička, švadlena (61), 
prodavač (47), kuchař (38), mechanik – opravář (38), seřizovač (31), tkadlena, pletařka (28), 
tesař, truhlář (25), číšník (24), pracovník v živočišné výrobě (17). 
 
 
 
 
 



Dny české kultury v Katovicích 
 
 Trutnovská cestovní kancelář Klíč se podílela ve dnch 23. až 25.4. na expozici 
trutnovského regionu v Katovicích. Členem delegace, která se zúčastnila této významné 
události, byl i přednosta OkÚ v Trutnově ing. Vladimír Klímko. 
 
Demokratická unie 
 

                  
 
 Při přemíře různých politických akcí zájem veřejnosti o ně opadá. Tak 29.4. přišlo  
na zajímavou besedu s předsedkyní Demokratické unie jen pět účastníků. 
 
Svobodní demokraté. Strana pro otevřenou společnost 
 

                     
 
 O den dříve se zúčastnilo besedy o politice a kultuře s publicisty a politiky  
ing. V. Žákem a doc. Dr. M. Znojem v Galerii města Trutnova 25 osob. Besedu pořádalo 
Občanské sdružení Svobodných demokratů a Strana pro otevřenou společnost. 
 
 Korunku pro Miss Achát získala na soutěži krásy v Nové Pace koncem dubna 
patnáctiletá Eliška Kovářová z Trutnova, studentka gymnázia. 
 
Očkování lišek proti vzteklině 
 
 Očkování lišek proti vzteklině je připraveno opět na 25. a 26. dubna. Loni bylo  
na okrese Trutnov vyšetřeno 107 zvířat, z toho 3 pozitivní lišky ve Špindlerově Mlýně  
a v Peci. Kladení návnad bude tradiční – návnada tvaru žehličky s kapslí s očkovací látkou. 
Účinnost vakciny jsou 2 až 3 týdny. Vakcinační látka není nebezpečná pro zvířata ani pro lidi. 
 
 



DDM – herpetologický kroužek (24.4.) 
 

                
 
 U příležitosti akce Dny pro zemi uspořádal herpetologický kroužek DDM při 4. ZŠ R. 
Frimla výstavu terarijních zvířat v budově bývalého DDM Na Struze. Součástí výstavy byly 
odborné výklady i prodej zvířat – sklípkanů. 
 
Volby se blíží 
 
 Už koncem dubna byla přijata na OkÚ v Trutnově potřebná organizační opatření 
k zajištění voleb do Sněmovny Parlamentu ČR 19. a 20, června. Zapisovatelem okresní 
volební komise jmenoval přednosta OkÚ svého zástupce Lubomíra Šorma. Komplexním 
technicko-organizačním zajištěním byl pověřen referát vnitřních věcí. 
 
Taneční klub a Taneční škola W. Elscheka 
 
 28. dubna zorganizoval taneční klub Extra mix Trutnov vedený Waltrem Elschekem 
Mistrovství Krkonoš ve společenských tancích v kategorii D a B v HSM v sále Draco klubu 
za účasti 115 párů z celé ČR a 1 páru ze Slovenska. 
 Taneční klub existuje v Trutnově již 13 roků a má 20 členů. Kromě něho funguje 
v Trutnově už tři roky Taneční škola, která se stará o talentované děti už od jejich šesti let. 
 
Majáles gymnázia 
 

                   
 
 Majáles oslavili studenti trutnovského gymnázia 29. dubna samostatným programem, 
jehož hlavním bodem byla soutěž o Krále Majálesu. Kandidáti ze tříd vystoupili 
s připraveným projevem a prošli soutěžními disciplinami. Vše proběhlo v malé tělocvičně 
gymnázia po úvodním maškarním průvodu historickou částí města. (Králem Majálesu se stal 
Josef Scharfen z II. r.) 
 



Demolice garáží na Polské 
 
 

                    
 
 Koncem dubna se začalo s bouráním rozsáhlých autobusových garáží a dílen na Polské 
ulici, stavěných po skončení války (od roku 1946). 
 
ČČK 
 
 Český červený kříž, Oblastní spolek Trutnov – Semily nabídl už koncem dubna 
rekreační zájezdy rodin do Itálie, do Lignana. Jde o rekondiční letní tábory, na které finančně 
přispívá ČČK na děti až třetinou nákladů. 
 
Česká strana národně sociální – k volbám 
 
 Koncem dubna se sešli v salónku restaurace Národního domu členové okresní rady 
České strany národně sociální. Na programu byly hlavně předčasné parlamentní a podzimní 
komunální volby. 
 
Nadace Progres (areál Bojiště) 
 
 Nový nájemce přírodního areálu Bojiště – Progres – nadace pro rozvoj kultury, sportu 
a cestního ruchu, je připraven po provedených jarních opravách a úpravách prostředí na letní 
sezónu. Jde o znovuotevření letního kina – bude v provozu každý pátek s následným 
pokračováním taneční zábavy při reprodukované hudbě. Soboty budou vyhrazeny diskotékám 
a táborákům. 
 Ve spolupráci s Domem kultury se připravují Den dětí, Vítání léta a Dračí festival. 
Nad uspořádáním Open Air Music Festivalu se ještě vznáší otazník. Dohodnut je už 
Motorkářský sraz v červnu a Pivní festival v říjnu. 
 V areálu se provádějí přípravy na vybudování dětského hřiště, minigolfu, u-rampy  
pro skateboardy. (Představitelem nadace Progres je Michal Syrovátko.) 
 
„Komunikace Trutnov 1998“ 
 
 Od jara až do zimy, pokud to počasí dovolí, bude život Trutnova nejen řidičů, ale  
i chodců silně zasažen úpravami komunikací. Plán jejich úprav a rekonstrukcí byl schválen 
v listopadu 1997 i způsob financování úvěrem 150 milionů korun. Celá akce nemá co  
do rozsahu a investičních nákladů v historii Trutnova obdoby. 
 V podzimních měsících roku 1997 byli postaveni pracovníci odboru rozvoje města 
před velký a složitý úkol: zajistit vyřízení vlastnických vztahů, zpracování projektové 



dokumentace, povolovacích dokladů ve smyslu Stavebního zákona (před vydáním stavebního 
povolení musí být vše projednáno se správci inženýrských sítí, příslušnými orgány a 
účastníky stavebního řízení), smluvní zabezpečení dodavatele stavebních prací. Výběry 
zhotovitelů projektů i dodavatelů stavebních prací musí odpovídat Zákonu o zadávání 
veřejných zakázek. To vše (a mnohé jiné) muselo být provedeno před zahájením vlastních 
prací na jaře 1998. 
 
 Původní velký rozsah akce, který byl schválen listopadovým městským 
zastupitelstvem, musel být po upřesnění rozsahu prací, dopracování projektových 
dokumentací a předložení nabídek stavebních firem redukován. 
 O definitivním rozsahu rekonstrukcí ulic v roce 1998 rozhodlo MZ na svém 
mimořádném zasedání 30. března 1998. 
 
 Vítězný uchazeč a dodavatel Stavby silnic a železnic (SSŽ) bude rekonstruovat ulice: 
Úpské nábřeží (14.4.-17.7). Novodvorská I. část (16.3.-31.10). Procházkova ulice (1.7.-31.8.). 
Novodvorská II. část (1.7.-30.9.). Lipová (1.6.-30.6.). Barvířská (1.6.-15.8.). Křižíkova (1.8.-
30.10.). Parkoviště u pivovaru (27.4.-30.5.). Lomní (13.4.-10.6.). Horská (13.4.-30.10.). 
Rýchorská (13.4.-14.5.). Úpská (1.7.-28.8.). Obslužná (1.9.-30.9.). Kožešnická (15.6.-28.8.). 
Junáků (1.7.-31.7.). Dřevařská (13.7.-14.8.). Skřivánčí (veř. osvětlení, 10.8.-30.9.). Spojovací 
(veř. osvětlení, 10.8.-30.9.). 
 

               
 

                                            
 
 Vítězný uchazeč a dodavatel Silnice, a.s., Hradec Králové provede rekonstrukci ulic: 
Palackého, Pražská (část napojení), Příčná (březen – 31.5.), vozovka v MPZ, vozovka mimo 
MPZ (1.4.-30.6.). Chodníky v MPZ (1.5.-8.6.). Chodníky mimo MPZ (20.4.-30.6.). Příčná 
(14.4.-31.5.)-veř. osvětlení (1.5.-30.6.). 
 Vítězný uchazeč a dodavatel Sorge Jaroměř, s.r.o. upraví komunikace za Obchodním 
centrem (květen – červen – závislé na dokončení Obchodního centra). 
 Vítězný uchazeč a dodavatel Stavba BSS, s.r.o. Trutnov provede rekonstrukci 
komunikace Voletiny (červenec – září). 
 O rekonstrukci u restaurace Radio probíhá jednání s ČD (předpoklad realizace 
červenec – září). 



 
 Práce zajišťované TS Trutnov v lokalitách: Novodvorská, U Brány, K Příkopu, 
Truhlářská ulička, Žižkova, Královédvorská, S. K. Neumanna, Bří Čapků, Kryblická, 
chodníky na Zelené louce a v Mánesově ulici, přístupové cesty Volanov, Oblanov, Střítěž, 
Lhota, Bojiště, Babí, Libeč, Starý Rokytník, Voletiny. (TST si provádějí přípravu včetně 
výběru dodavatelů – nejedná se o kompletní rekonstrukci ulic, ale o opravy povrchů nebo 
chodníků). 
 
 Rozsah prací pro rok 1998 zahrnuje rozpracované akce z loňska – technickou 
infrastrukturu HSM I. etapa, techn. infrastrukturu Červený kopec I. etapa, Buková, parkoviště 
za Komerční bankou. 
 
 Odbor rozvoje města pokračuje na přípravě rekonstrukce dalších ulic, které se 
nedostaly do programu roku 1998. 
 
 Současně s rekonstrukcemi vozovek a chodníků musí proběhnout zabezpečení úprav 
nebo výměn inženýrských sítí, které se v těchto místech nacházejí – kanalizace, vodovod, 
elektrické rozvody silnoproudu, telefonní rozvody, teplovody, plynovody. 
 Protože uvedené akce probíhají v zastavěném území i v centru města, jde o složitý 
technický problém. Mohou nastat různé komplikace – některým lze předejít včasným 
projednáním s občany a organizacemi. 
 
 Tato rozsáhlá akce, která nutně ovlivní provoz, průjezdnost i dopravní obslužnost  
ve městě, je projednán v Dopravním inspektorátu P ČR a s Městskou policií. Účastníky akce 
jsou správci a vlastníci inž. sítí a přípojek (VaK, VČE, VČ Plynárny, ČEZ-EPO, Telecom), 
protože provádějí práce na svých zařízeních v rámci rekonstrukce komunikací. Vlastníci 
přilehlých domovních objektů budou vyzváni k úpravám svých přípojek – tyto práce je nutné 
provést před dokončením povrchů. 
 
Radniční listy č. 4 
 
 Čtvrté číslo Radničních listů z 29. dubna informuje o záležitostech Trutnova 
v následujících článcích: Z jednání městských orgánů (ing. Jůzl). Pohledy do minulosti – 
Proměny Trutnova v prvních poválečných letech (kronikář Ant. Just). Blahopřejeme (životní 
jubilea občanů). Komunikace Trutnov 1998 (M. Šnajdr, ORM). Plůtek stezky Kostelky  
(J. Chvoj). Kam s odpady? (V. Mejvaldová). Očkování psů (A. Troblová). Bojiště se probouzí 
(Nadace Progres). Činnost Galerie města Trutnova v roce 1998 (PhDr. Shrbený). Rybářské 
závody v Dolcích (ing. Podlipný). Swidnický apríl (MUDr. Čevela). Zbytečné pokuty  
(J. Všetečková). I. ročník Varhanního festivalu s doprovodnými koncerty v Trutnově  
(R. Matyska). 
 
Automodeláři DDM 
 
 V krajském přeboru automodelářů na autodráze v DDM při ZŠ R. Frimla obsadili  
ve všech kategoriích první místa Trutnováci. 
 Děti automodelářského kroužku se scházejí v objektu SLŠ (kdysi DDM), kde mají  
ve sklepních prostorách dílny pro sestavování závodních autíček a čtyřproudou závodní dráhu 
o délce 30 m. 
 Vítězové krajského přeboru budou v květnu reprezentovat náš kraj na mistrovství ČR 
v Plzni. 



 
Galerie města Trutnova – výstava P. Rejchrta a I. Jilemnického 
 

                  
 
 Vernisáží 30. dubna v 18 hodin zahájila Galerie města Trutnova výstavu Velký 
Vřešťov z díla malíře Pavla Rejchrta a sochaře Ivana Jilemnického. Doprovodný program byl 
bohatý – úvodní slovo přednesl Mir. Rada, verše P. Rejchrta recitoval sám autor, hudební 
zarámování členové orchestru Státní opery Praha Josef Krejčí a David Rejchrt. 
 „Společným jmenovatelem všech obrazů Pavla Rejchrta je originální pohled na svět 
vnitřní i vnější, na jeho složitosti, zákruty, dobrodružství, pohled neutuchající fantazie. 
Obrazy nesou v sobě pečeť poctivosti, pravdy a lásky k člověku.“ 
 „Při pohledu na Jilemnického sochy musím myslet na chvíle klidu, smíru, vznešenosti, 
zvláštní důstojnosti, chvíle porozumění a lásky k přírodě a lidem.“ (Závěrečná slova  
M. Rady.) 
 
Čarodějnický podvečer 
 

                 
 
 Poslední dubnový podvečer patřil všem čarodějnicím a čarodějům Trutnova, kteří se 
slétli k oslavě svého svátku do Nových Dvorů (už tradičně). I když počasí nepřálo – střídavě 
slunce, déšť i hromy a blesky, vydrželi účastníci čarodějnické slavnosti až do konce. I proto, 
že program byl bohatý – upálení fiktivní dřevěné čarodějnice, vystoupení country skupiny 
MIMI z DDM, různé soutěže s cenami, čarodějnické kolo štěstí, hledání čarodějnice pomocí 
klasického pípáku – vysílačka umístěná na tyčce s čarodějnickou hlavou, čarodějnický 
košťhokej, vyhodnocení nejlepšího kostýmu čarodějnice a čaroděje. 
 



                  
 
 Trutnov prožil toho večera pak ještě další čarodějnickou slávu na Zelené louce. 
Lampiónový průvod, hudba Krakonošky, konečná na fotbalovém hřišti, zapálená vatra  
a zábava bez konce. 
 
Nezaměstnanost v dubnu 
 
 Podle statistických údajů Úřadu práce v Trutnově nezaměstnanost v okrese koncem 
dubna málo poklesla – z 3,73 na 3,59 %. Nejvíce zájemců o práci je z řad dělníků – 1 436. 
Počty nezaměstnaných mužů (1 026) a žen (1 325) je přibližně vyrovnaný. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 178 uchazečům o zaměstnání (50,1 %) z jejich 
celkového počtu. Od počátku roku vyplaceno na podporách v nezaměstnanosti  
12,733.000 Kč. 
 Nejhůře jsou na tom občané se změněnou pracovní schopností. Těch registruje Úřad 
práce 549, v nabídce se však pro ně objevuje jen 5 příležitostí – na 110 uchazečů 1 volné 
místo. Celkem připadá na 1 nabídku k zaměstnání 2,78 uchazeče. 
 Příliš dobře v rámci okresu na tom není kromě Žacléře (6,71 %) a Rtyně (4,56 %) ani 
Trutnov (4,16 %). Je tu 729 nezaměstnaných, z toho 405 žen. 
 
  
 
 
 
 
 
  
 
 
  
 



Nabídka kulturně – společenských akcí na květen 
 
 Také na květen je v Trutnově připravena řada hodnotných pořadů, na kterých se podílí 
kromě hlavního pořadatele Domu kultury i ZUŠ, Radomír a Martin Matyskovi, Odeon club 
Poříčí, Kulturní dům Voletiny. 
6. a 7.5. S kamarády za pokladem. Zábavné představení pro děti MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. 
Národní dům v 8.30 a 10.00 hod. Vstupné 15 Kč. 
11.5. Černošský Pán Bůh, Starej zákon a proroci. Představení Divadla Oblázek pro žáky  
2. stupně ZŠ. Národní dům v 9.00 a 10.30 hod. Vstupné 15 Kč. 
12. a 13.5. Beseda s dívkou HIV pozitivní. Pořad pro žáky 2. stupně ZŠ, studenty SŠ a SOU. 
Klub Nivy v 9.00 a 10.30 hod. Vstupné 20 Kč. 
13.-22.5. Krásy drobné grafiky. Malý sál Nár. domu 9.00 – 17.00 hod. Vstupné 2 a 5 Kč. 
14.5. Petr Wagner a Lex Voix Humaines. Lidské hlasy – soubor dobových nástrojů. Koncert 
KPH, který je zároveň 2. koncertem Varhanního festivalu. Koncertní síň B. Martinů  
v 19.30 hodin. Vstupné děti a studenti 20 Kč, ostatní 40 Kč. 
15.5. Jarní koncert. Společné hudební vystoupení Melancholik bandu, Charlie bandu  
a Vokálního kvinteta v Nár. domě v 19.00 hod. Vstupné 25 Kč. 
30.5. Promenádní koncert. Mládežnický dechový orchestr z Bautzen v 10.00 hod. 
31.5. Velký dětský den aneb hop a je tu lidoop. Zábavný den plný soutěží, her a atrakcí. PKS 
Bojiště od 10.00 do 17.30 hod. Vstup zdarma. Jako dárek dětem připravil DK ve spolupráci  
se Společností Duha, Nadací Progres, Klubem trutnovských podnikatelů a ZOO ve Dvoře 
Králové n.L. 
 
 Základní umělecká škola připravila na 27.5. v sále ZUŠ ve Školní ulici IX. vystoupení 
žáků v 18.30 hodin. 
 
 Oden club Poříčí tři akce: 2.5. Oldies party, 9.5. Ladies party a 23.5. Oldies party. 
 

     
 
 V klubu Bonanza je připravena beseda s Jiřím Středou z Úpice (4.5.). 
 Star West připravil přehlídku country, trampských, folkových a bluegrassových kapel 
z Trutnova a okolí ukončenou country bálem 23.5. v Národním domě. K tanci hraje kapela 
Pěna. Začátek přehlídky ve 14.00 hod., zahájení bálu ve 20.00 hodin. Vstupné 80 Kč – 
samostatné na přehlídku 50 Kč, samostatné na country bál 50 Kč. 
 
 Kulturní dům Voletiny připravil na květen Visions Days + NVÚ. 7.5. koncert skupin, 
vstupné 50 Kč. Liquere – Chvaletice, Halldron – Semily, koncert skupin, vstupné 50 Kč. 
Kocábka – Trutnov, country bál, vstupné 30 Kč. Nanovor – Červený Kostelec. Rocková 
zábava. Vstupné 40 Kč. (Začátky programu vždy ve 20.00 hodin.) 
 



 Už v květnu si mohou stávající předplatitelé zakoupit divadelní předplatné na sezónu 
1998/99. Zahrnuje šest představení, sedmé (vystoupení amatérského divadelního souboru) je 
dárkem pro předplatitele. 
 Místo k sezení v 1.-6. řadě 660 Kč, místo k sezení v 7.-12. řadě 600 Kč, místo k sezení 
v 13.-18. řadě 540 Kč. (Od 1.6. prodej předplatného i pro další zájemce.) 
 
 Do 4. května možno zhlédnout ve vstupní hale kina Vesmír výstavu krajek Lydie 
Vávrové a ing. Jany Buckové. Od 5. května výstavu fotografií Miroslava Dufka z Úpice, 
člena trutnovského Fotoklubu. 
 
I. ročník Varhanního festivalu 
 

               
 
 Od 10.5. do 30.6. jsou připraveny čtyři hlavní a čtyři doprovodné koncerty  
se špičkovými interprety. Hlavní koncerty budou probíhat v kostele Narození P. Marie 
(varhanní), doprovodné v Koncertní síni B. Martinů. 
 V Trutnově jde o I. ročník Varhanního festivalu s doprovodnými koncerty. 
 Program varhanního festivalu, který je připraven na květen pod záštitou MěÚ a OkÚ: 
10.5. Zahajovací koncert: Václav Rabas – varhany, Miroslav Kejmar – trubka. Kostel 
Narození P. Marie v 16.30 hodin. 
14.5. Les Voix Humaines (Lidské hlasy). Soubor dobových nástrojů. Koncertní síň  
B. Martinů v 19.30 hodin. 
17.5. Krakonoš Ensemble. Janská kaple v 15 hodin. 
20.5. Daniela Kosinová – varhany. Karolina Berková – soprán. Kostel Narození P. Marie 
v 19.00 hodin. 
24.5. Lukáš Vondráček. Recitál jedenáctiletého klavíristy. KS B. Martinů v 15 hodin. 
27.5. Pavel Černý – varhany. Magdaléna Hajoszyová – soprán. Kostel Narození P. Marie 
v 19.00 hodin. 
30.5. Amarilli. Koncertní síň B. Martinů v 16.00 hodin. 
3.6. Václav Uhlíř – varhany, Jiří Kuchválek – housle. Kostel Narození P. Marie v 16 hodin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



1.máj 
 

                
 
 Ty tam jsou časy povinných prvomájových oslav – průvodů a projevů. I letos zůstal  
1. máj stranou zájmů politických stran až na KSČM, jejíž sekretariáty byly pořadateli 
manifestačních shromáždění tohoto dne. 
 Takový ráz měly i letošní májové oslavy v Trutnově. Nekonaly se však jako předchozí 
léta v Nových Dvorech, ale Na Nivách za účasti asi 200 osob. 
 
O titul Pivní muž 
 

1.máje skončila dvoudenní soutěž o titul Pivní muž, kterou už pošesté uspořádali 
členové Klubu Kopecký a Klubu Janouch. Zúčastnilo se jí 24 pivařů, rozdělených do dvou 
družstev. 
 První den začal v krytém bazénu – plavání s pětilitrovým soudkem, pokračoval 
házením šipek v pivním baru U Truta a soutěží v kuželně. Páteční program 2. dne začal 
odjezdem na střelnici v Babí střelbou z brokovnice a pistole. Následoval odjezd  
do autokempu Peklo, kde se soutěžilo v dalších disciplinách – běh pozpátku, hod pivním 
sudem, jízda ne kole a skok sounož. Poslední disciplinou byla jízda na kanoi, která se 
neobešla k radosti „škodolibých“ diváků ani letos bez převržení lodi. Skorovítězství  Klubu 
Janouch dokázal zvrátit v pivní štafetě (poslední disciplina) Klub Kopecký. Pivním mužem 
pro rok 1998 se stal Libor Šrol. 
 
Ligové basketbalistky 
 
 K sezóně 1997/98 ligových basketbalistek BK Loko Texlen se vyjádřil prezident BK 
trutnovský místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych. „Nemyslím si, že by měl MěÚ hrát 
dlouhodobě roli zachránce sportovních klubů. Doufám, že ve spolupráci s trutnovskými 
firmami a podnikateli se podaří najít řešení, které by zajišťovalo lepší podmínky  
pro prvoligový basketbal, aby se vysoko nasazená laťka udržela alespoň na lepším průměru  
a nejvyšší soutěž mohla být zachována. Hráčky si to za své výkony a přístup ke sportu 
stoprocentně zaslouží.“ A trutnovští fandové (jsou pověstní svou věrností a velkou účastí) 
neméně tak. 
 
20 let softbalu v HSM 
 
 20 let činnosti oslavuje počátkem května softbalový oddíl SK Trutnov HSM. Za tu 
dobu prošlo jeho řadami na 500 mladých, převážně dětí. A s úspěchem! Připomeňme alespoň 
jednu z nich – nadhazovačku Gábinu Javůrkovou, která prošla mistrovstvími světa a Evropy. 
A není sama. 



 V reprezentaci pro pražské srpnové mistrovství Evropy juniorek jsou zařazeny 
Kodenková a Tučková.  
 Oddílové výročí chtějí oslavit v HSM dvěma velkými sportovními akcemi. První se 
uskuteční v HSM 1. května – turnaj kadetek východočeské oblasti, z něhož vzejde výběr 
hráček pro boje v Praze v červnu (utkání s družstvy ostatních oblastí). Druhou akcí bude 
srpnový turnaj žen. Druholigové ženy HSM oprávněně „pošilhávají“ po první lize. 
 
Motocyklové závody Enduro 
 

                   
 
 Vyznamenáním pro Trutnov bylo, že byl vybrán pro konání I. ročníku Mistrovství ČR 
a přeboru ČR motocyklových závodů ENDURO. 
 Pořadatelem těchto závodů, které se uskutečnily za podpory MěÚ a OkÚ 1. května, 
byla a.s. Cerberus – moto. Jelo se v areálu kempu Dolce. Délka okruhu je 80 km a vede 
okolím Trutnova (Dolce – Janské Lázně – Mladé Buky – Voletiny – Debrné – Chvaleč - 
Bohuslavice – Dolce). 
 Absolutním vítězem se v obou závodech (jelo se i 2.5.) stal Roman Michalík 
z Valašského Enduro klubu. 
 
Slavnostní předání sportovních cen 
 

                
 

                



 
 V rámci přátelského mezinárodního střetnutí basketbalistek BK Loko Texlen 
s polským druholigovým celkem Wroclaw byly slavnostně předány sportovní ceny města 
Trutnova za rok 1997. Slavnost pěkně obohatilo vystoupení mažoretek Extra-mixu a brilantní 
ukázka latinsko-amerických tanců – obojí připravil taneční mistr Walter Elschek sen. 
 Sportovní cena měla dva vítěze: Otto Schneller, jeden ze zakladatelů lyžařského 
oddílu Lokomotivy, byl odměněn za celoživotní zásluhy o rozvoj lyžování. Stejné pocty  
se dostalo i prvoligovým basketbalistkám BK Loko Texlen, které již třetím rokem 
reprezentují vzorně podkrkonošský region. Titul „nejlepší trenér“ právem patří jejich Janu 
Kabelkovi. 
 Cenu pro nejlepší trutnovský sportovní kolektiv roku 1997 získaly starší dorostenky 
volejbalového oddílu Lokomotivy – vyhrály dorosteneckou ligu. Nejlepší sportovkyní roku 
1997 byla vyhlášena karatistka Lokomotivy Jana Kirschová, mistryně ČR v kumite juniorek 
do 67 kg. 
 Slavnostní program (ceny předával starosta Trutnova ing. Hillebrand) završilo 
vystoupení progresivní moderní taneční skupiny Ice Protection. (Výsledek basketbalu 78:78.) 
 
Závody kanoistů na Úpě 
 
 První tři květnové dny byly ve znamení vodáckého zápolení na Úpě. Jel se tu  
za kvalitní účasti našich předních závodníků veřejný závod kanoistů a další dva dny I. národní 
kvalifikační závody. V pátečním závodě obsadil třetí místo Radek Machek z Trutnova. Vody 
v řečišti Úpy bylo dostatek. 
 
 Krkonošský automotoklub uspořádal 3.5. zdařilý motokrosový závod na bývalém 
tankodromu v areálu Za Tratí. 
 
Trutnovský fotbal 
 
 Jaké je postavení trutnovských fotbalistů začátkem května? V divizi dospělých  
8. místo  ze 16 účastníků, v I.B třídě dospělých 3. místo ze 14, v divizi staršího dorostu  
5. místo ze 14, mladšího dorostu 3. místo ze 14, v oblastním přeboru starších žáků 9. místo  
ze 14 a mladších žáků 1. místo ze 14 účastníků. 
 
Klub seniorů 
 
 Na zasedání Klubu seniorů 5.5. byla projednávána záležitost hotelu Horník (informace 
podal JUDr. Urban, zástupce pražské společnosti) a rozestavěné budovy COV v HSM. 
 



                        
 

Pozůstatky Památníku obětí 1. světové války v Babí (před jeho obnovou). 
 
Zahájení Kulturního léta s dechovkou (Krakonoška) 
 

                       
 
 Promenádním koncertem na Krakonošově náměstí 7. května bude zahájeno Kulturní 
léto s dechovkou 1998. Dechový orchestr se poprvé představí trutnovské veřejnosti v nových 
slušivých stejnokrojích. (Předtím už na Jarním koncertu ve velkém sále MěÚ, kam se však 
mnozí přátelé dechovky pro velký nával nedostali.) 
 Významnou každoroční kulturní akcí trutnovského gymnázia je Velká přehlídka 
školních divadel malých forem. Proběhla 6.5. se šesti soubory – jako host přehlídky 
vystoupilo divadlo dvou absolventů. 
 
Siemens 
 
 Městské zastupitelstvo schválilo 7.5. žádost německé firmy Siemens o povolení stavby 
nové výrobní haly v oblasti Volanova. Výrobní kapacita současného závodu, který leží 
v centru města hned za budovou OkÚ, se už v dosavadních místech rozšiřovat nedá. V první 
etapě výstavby zde může nalézt zaměstnání 400 – 600 pracovníků 
 Se vznikem těchto nových pracovních míst souvisí i rozvoj místního středního odb. 
školství. 
 Nový závod přispěje k dalšímu rozvoji elektrotechnické výroby i ke snížení 
nezaměstnanosti v regionu. 
 
 
 
 



Zapadlý bagr v Dolcích 
 

K nezvyklé události došlo 7. května v Dolcích. Při odbahňování vodní nádrže 
(vypuštěné) tu zapadl pásový nakladač. Pracovníkům firmy Baltazar, která je dodavatelem 
stavby, se nepodařilo vlastními prostředky bagr vyprostit stejně jako z Hronova přivolané 
výkonnější technice. Na místě zapadnutí se začaly stahovat podzemní vody – začala se tam 
objevovat mokřina. Nepodařilo se to ani technice Sboru dobrovolných hasičů. 
Prostřednictvím OkÚ byla povolána Jednotka civilní ochrany z Kutné Hory, ale ani ta 
nedokázala bagr vytáhnout. Ten musel být nakonec autogenem rozřezán a po kusech vytažen. 
 Veškerá okolní zemina byla odebrána a odvezena – zvláštní místo skládky (podezření 
kontaminace půdy). 
 Úplně jiná zvedací akce proběhla v Babí při marném pokusu zvednout pomník 
padlých v 1. světové válce. Jeho přemístění na místní hřbitov zajistí později trutnovský 
kameník Petr Beneš. 
 
Pietní akt u Památníku obětí II. světové války 
 

                 
 
 Ukončení druhé světové války a uctění památky obětí vzpomněli trutnovští občané  
8. května slavnostním pietním aktem na místním hřbitově v 9.00 hodin u Památníku obětí  
2. světové války. 
 Přednosta OkÚ ing. Vladimír Klímko, CSc. Připomněl ve svém projevu tragické 
události roku 1938, které už bezprostředně vedly k válce, k okupaci, která trvala až  
do 9. května 1945, kdy v odpoledních hodinách dorazily do města motorizované jednotky 
sovětské armády. 
 „Tato suchá fakta však nemohou vyjádřit hrůzné události, které poznamenaly osudy 
mnoha lidí nejen v našem okrese. Zde na trutnovském hřbitově můžeme spatřit v jednom 
areálu pomník 41 mladých polských a maďarských židovských dívek umučených nacisty, 
dále náhrobky 10 sovětských důstojníků a vojáků uložených v okolí Památníku z roku 1950, 
ale také hroby trutnovských občanů německé národnosti, z nichž jich mnoho spáchalo v noci 
z 9. na 10. května bezprostředně po obsazení města sovětskými vojáky sebevraždu. Ti všichni 
by mohli potvrdit věčnou pravdu, že válka nemá jen vítěze, ale zejména oběti, a to na všech 
zúčastněných stranách…“ 
 „Závěrem mi dovolte připomenout všech obětí II. světové války. Před hroby, v nichž 
spočívají její oběti zde z Trutnovska, bychom měli po více než uplynulém půlstoletí najít čas  
i na zamyšlení o marnosti lidského počínání, jehož motivem je zloba a nenávist. Symbolicky  
i zde v areálu hřbitova jsou pohřbeni vojáci i civilisté. Leží zde bývalí nepřátelé, ale i mladé 
ženy, které se provinily pouze svým původem a byly proto objektem nenávisti a pomsty 
nacistů. Zde můžeme vidět, kam až vede fanatismus, který se mnohdy rodí z příčin velmi 
malicherných. Proto si společně přeje, aby již nikdy nezvítězil rasismus a nacionalismus  
nad zdravým lidským rozumem. Čest památce všech padlých.“ 



 Položením květin u Památníku obětí II. světové války a na hroby umučených 
židovských žen koncentračního tábora v Poříčí byl pietní akt na trutnovském hřbitově 
ukončen. Hudebně ho uzavírala Městská dechová hudba Krakonoška. 
 
Slavnostní zasedání MZ 
 

                 
 
 O hodinu později, v 10.00 hodin, pokračovala vzpomínková slavnost ve velkém 
zasedacím sále MěÚ slavnostním zasedáním trutnovského městského zastupitelstva, jehož 
součástí byl i doprovodný kulturní program – recitace Aleny Rodrové, vystoupení 
Krakonošky.  
 Slavnostní projev přednesl starosta Trutnova ing. Gustav Hillebrand. 
 Hned v úvodu zdůraznil, že „se nescházíme na hřbitovech i jinde, abychom mluvili 
k mrtvým. Naše slova, mají-li mít vůbec jakýkoliv smysl, musí být určena živým, přesněji 
řečeno, ještě živým.“ 
 „Nejcharakterističtější pro toto století je vznik dvou nejstrašnějších válek v dějinách, 
z nichž první byla jen slabým předobrazem té druhé, kde proti sobě nebojovaly jen armády 
jednotlivých států či koalic, ale do bojů byli zavlečeni všichni obyvatelé: starci a stařeny, 
matky s dětmi, narozenými i ještě nenarozenými, nenáviděnými nepřáteli se stali ne jednotliví 
lidé, ale celé národy, rasy a etnické skupiny.“ 
 „Každý den této strašné války (trvala 2 194 dnů) stál „v průměru“ život 25 891 lidí. 
Těch téměř 26 000 není ovšem počet statistických jednotek – za tímto číslem musíme vidět 
26 000 jedinečných lidských bytostí s jejich sny a touhami, snahou dobrat se alespoň toho 
nejmenšího pocitu štěstí a spokojenosti, pocitu životní naplněnosti. K tomuto číslu, jak je jistě 
zřejmé, je nutné připočíst několikanásobný počet matek, manželek, rodičů, dětí, kterým se 
v tento okamžik zhroutil svět a mnozí ještě dnes bloudí Evropou, Afrikou, Oceánií a hledají 
hroby svých blízkých, aby alespoň jednou mohli položit kytičku či pomodlit se na místě 
odpočinku svých bližních. 
 Dojmy ze světové války mohou být a skutečně jsou až apokalyptické. Svět vykolejený 
z rovnováhy, doba vymknutá z kloubů. Ztráta dosud platných hodnot, porušování všech 
etických a morálních norem se samo stalo normou. Hluboké selhání nejen těch, kteří zlu 
pomáhali, ale i těch, kteří ho trpně snášeli.“ 
 
 „Co je tedy nutné připomínat kromě nelidských hrůz a milionů obětí, co pozitivního 
přinesla válka, nebo lépe, co pozitivního může poznání přinést. 
 Konec II. světové války bezesporu znamenal zásadní vítězství dobra nad zlem, ať už 
příčiny zla i příčiny války byly jakékoliv. Znamená i to, že vítězství samo bylo dosaženo  
ve jménu dobra, ve jménu svobody, svobody ve smyslu neotroctví materiálního i morálního.“ 



                   
 
 Už 7. května si pietně připomněla II. světovou válku trutnovská delegace KSČM  
u Památníku obětem II. světové války na místním hřbitově. 8. května potom u Památníku 
osvobození ČSR Rudou armádou v Odolově. 
 
Bohemia Top 12 
 
 V Draco clubu v HSM se uskutečnilo 8.5. za účasti nejlepších párů ČR Gala 
Mistrovství Bohemia TOP 12. Organizátorem večera bylo studio Bene Dance ve spolupráci  
se Společností Duha (nadace pro děti postižené obrnou, které byl předán výtěžek  
ze vstupného. 
 
„Zemák“ na Krakonošově náměstí 
 

                   
 
 Celodenní cesta sociálně-demokratického volebního autobusu Zemák 11. května  
po Trutnovsku byla ukončena v 19.00 hodin na Krakonošově náměstí za účasti asi 250 osob. 
Mezi členy osádky Zemáku byl i MUDr. Rostislav Čevela, poslanec P ČR za sociální 
demokracii, Mgr. Vasil Biben, Mgr. Hana Cermánková. Nemohl chybět ani předseda ČSSD 
ing. Miloš Zeman. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zahajovací koncert Varhanního festivalu 
 

                      
 
 V neděli 10. května byl slavnostně zahájen v arciděkanském kostele Narození P. Marie 
I. ročník varhanního festivalu koncertem Václava Rabase a Miroslava Kejmara. Trutnovské 
rekonstruované velké varhany se nerozezněly koncertním vystoupením V. Rabase naposled – 
Varhanní festival má své pokračování. (Jeho iniciátory jsou hudebníci bratři Radomír  
a Martin Matyskovi.) 
 
Družební zájezd SZŠ do Francie 
 
 Z týdenního výměnného pobytu v partnerské škole v lotrinském městečku Phalsbourg 
se vrátila začátkem května skupina zdravotnic SZŠ v Trutnově. Program pobytu byl bohatý – 
zaměřený především na poznávání zdravotnictví ve Francii. 
 
Závan letního času 
 
 I do trutnovského jara (obvykle ještě chladnějšího) se vloudilo léto mimořádnými 
teplotami k 200 C. Koupaliště na Trutnovsku jsou však ještě (12.5.) všechna uzavřena – snad 
za týden … 
 
Výstava obrazů J. Prokeše 
 

                    
 
 13.5. byla v 17.00 hodin zahájena v přízemních prostorách Staré radnice  
na Krakonošově náměstí výstava obrazů malíře Jaroslava Prokeše. Ten tvoří převážně české 
krajinomalby s použitím osobitých prvků imprese. Námětem jeho tvorby je především 
podkrkonošská krajina ve všech ročních obdobích. (Výstava potrvá do 29. května.) 
 Výstava byla realizována ve spolupráci s Galerií města Trutnova. 
 
 



Chmelařská pojišťovna, a.s. (pobočka v Trutnově) 
 
 13. května byl slavnostně zahájen provoz pobočky Chmelařské pojišťovny, a.s. 
v Trutnově. Její sídlo je na Krakonošově náměstí čp. 133. Mezi zúčastněnými hosty byl 
zástupce OkÚ ing. Jan Mihalečko a ředitel Okresní agrární komory ing. Zdeněk Kraus. 
 
Výstava drobné grafiky v ND 
 

                     
 
 Téhož dne byla v malém sále Národního domu zahájena výstava prací českých autorů 
grafiky dvacátého století. (22.5.) 
 
 Květnová rekonstrukce vozovky Úpského nábřeží je prováděna při jednosměrném 
provozu – nemusela být zcela vyřazena z provozu. 
 
Zkušební provoz angiografického pracoviště (VMN) 
 
 14. května byl zahájen v trutnovské nemocnici na radiodiagnostickém oddělení 
primáře MUDr. Jozefa Kochana provoz angiografického pracoviště. Přístroj byl dovezen  
do Trutnova loni v dubnu jako repasované zařízení z USA. Až do 5. září trvala stavební 
příprava prostor. Další prodleva byla způsobena obstaráváním některých součástí zařízení 
z USA a legislativním schvalováním několika státních institucí, např. Státního ústavu  
pro jadernou bezpečnost. 
 
Další benzinová stanice 
 
 V prostorách autobusové firmy OSNADO v Polské ulici (dříve ČSAD) se začalo 
s výkopovými pracemi. Bude tu zřízena další benzinová čerpací stanice. Výhrady občanů jsou 
(o 100 m dál stojí další, stavba zasáhne negativně do životního prostředí), ale územní plán 
objekt takového charakteru v těchto místech nevylučuje. Také kolem probíhající silniční 
provoz to nenaruší podle vyjádření trutnovské dopravní policie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Běh Terryho Foxe 14.5. 
 

                       
 
 Také v letošním roce (už podruhé) připravil Referát sociálních věcí a zdravotnictví 
OkÚ v Trutnově humanitární akci Běh Terryho Foxe k uctění památky mladého Kanaďana, 
kterému byla v 18 letech amputována noha postižená rakovinou, a přesto dokázal běžet napříč 
Kanadou 5 565 km (denně 40 km) a vybírat přitom na výzkum rakoviny. I když po 143 dnech 
hrdinského maratonu byl nucen skončit v 23 letech, zapsal se trvale do vědomí světa. 
 Start a cíl Běhu byl 14. května před OkÚ. Trasa byla v podstatě loňská – jen s malými 
odchylkami. Měřila 2 300 m a vedla ulicí Horskou a Poštovní na Malé náměstí, Dolní a Horní 
promenádou, Tkalcovskou, Čs. armády, Křižíkovou a Komenského do dvora OkÚ, kde byl 
cíl. Mládež do 16 let běžela jeden okruh, ostatní dva. 
 I letos byla účast mimořádná – loni 2 403 (5. místo z celkových 76 pořadatelských 
míst), nyní už 3 125. Vybráno bylo na konto Ligy proti rakovině (startovné 10 a 20 Kč)  
na 50 000 Kč. 
 Nejmladšími účastníky akce byla šestinedělní dvojčata v kočárku. Cílem Běhu T. Foxe 
(trať bylo možné absolvovat jakýmkoliv způsobem – chůzí, během, joggingem, na invalidním 
vozíku, na kole, kolečkových bruslích, se psem – žádné věkové omezení) je především 
informování trutnovské veřejnosti o poselství mladého Kanaďana Terryho Foxe. 
 
Plavecké odpoledne s VZP 
 

                   
 
 Na 16. května připravila pobočka Všeobecné zdravotní pojišťovny v Trutnově 
zajímavou akci – Plavecké odpoledne s VZP. 
 Ve 13.00 hodin se zaplnil bazén lázní především mládeží, které po pět hodin plně 
patřil. Program nezahrnoval zdaleka jen nějaké zaplavání si – nechyběly různé vodní hry, 
soutěže o ceny, ukázky Vodní záchranné služby a první pomoci včetně resuscitace – vše  
i s odborným lékařským výkladem. 
 Soutěže podle věkových skupin – probíhaly v malém i velkém bazénu. Režii celé akce 
v bazénu měla Plavecká škola Evy Janatové. 
 



Asfaltování Lomní ulice a Úpského nábřeží 
 

                   
  
 Rekonstrukce trutnovských komunikací zdárně pokračuje vděčně kvitována 
trutnovskými občany. I když jim přináší přechodné těžkosti. 
 V polovině května se provádělo asfaltování Lomní ulice a Úpského nábřeží. 
 
Jarní koncert 
 

                    
 
 Tradiční Jarní koncert Melancholik bandu, Charlie bandu a Vokálního kvinteta 
proběhl 15.5. v 19.00 hod. v Národním domě, kam přišlo na 50 přátel této hudby. 
 
 Okresní kolo závodu vlčat, nejmladších členů dětské organizace Junák, „O putovní 
vlajku náčelníků“ se uskutečnilo (v Trutnově) 16. května ve Vrchlabí. 
 Zúčastnilo se 13 šestičlenných hlídek z okresu, aby prokázaly skautské znalosti  
a dovednosti. Trutnovské hlídky se umístily na 4. a 6. místě. 
 
Rybářské závody v Dolcích 
 

                    
 
 16. května uspořádala místní organizace Českého rybářského svazu v Trutnově již  
III. ročník závodů v lovu kapra v Dolcích v rybníku u Severky. Chladné nepříjemné počasí 
ovlivnilo účast – 53 závodníků, kteří ulovili celkem 77 kaprů o celkové míře 2 60 cm. Ryb  



se po změření zase vypouštěly zpět do vody. Průměrná míra ulovených kaprů byla 34 cm. 
Vítězem závodů se stal Milan Wolf z Pilníkova – čeká ho za odměnu zájezd do Norska. Také 
pro další úspěšné rybáře čekaly odměny, vesměs rybářské potřeby. (Vložné pro účast 
v závodech činilo 300 Kč a chytat se mohlo na 1 prut s 1 návazcem.) 
 Následující den 17.5. se konala tradiční olympiáda mládeže, která je vyvrcholením 
přípravného kurzu mládeže (testy, dovednost v rybolovné technice a v praktickém rybolovu). 
Na závěr slavnostní pasování mladých rybářů a jako odměna povolenky k rybolovu. 
 
Očkování psů proti vzteklině 
 
 Už koncem dubna oznámil MěÚ povinné očkování psů 16. a 23. května, Přesný 
časový a lokální harmonogram očkování byl zveřejněn v dubnových Radničních listech. 
 Začíná se 16.5. v Libči a potom postupně na dalších skoro 20 místech Trutnova. 
Očkování provádí veterinární lékař. Očkování hradí majitel psa (70 Kč). 
 
Těžký úraz při stavbě čerpací stanice 
 
 Při stavbě čerpací stanice na Polské ulici došlo 17. května k těžkému pracovnímu 
úrazu. Poté, co se v násypce drtičky zasekl kus betonu, rozbíjel ho řidič Poclainu bouracím 
kladivem. Po jeho rozbití chtěl přejet ramenem vpravo, ale to začalo klesat a přimáčklo 
pracovníka obsluhy drtičky hrudníkem na plech násypky. S těžkým zraněním leží 
v trutnovské VMN. 
 
Odvolání tajemníka MěÚ 
 
 18. května byl odvolán městskou radou z funkce tajemníka MěÚ ing. Vladimír Jůzl. 
Návrh na odvolání provedl společný poslanecký klub ODS a US. 
 Jaký byl důvod tohoto opatření, odpověděl v tisku starosta ing. Hillebrand.  
„K odvolání ing. Jůza došlo po nesouhlasu se způsobem komunikace mezi členy užšího 
vedení města a tajemníkem. Rada rozhodla na základě návrhu poslaneckého klubu. K jejímu 
rozhodnutí byl samozřejmě dán souhlas přednosty OkÚ. 
 Plněním běžných pracovních úkolů byl pověřen vedoucí kanceláře MěÚ Bc. Zdeněk 
Nýdrle. Všechny ostatní přecházejí na mě jako na starostu města.“ 

Výběrové řízení bude vypsáno do 30. června. 
 

Jana Kirschová akad. mistryní ČR 
 
 Na Akademickém mistrovství ČR v Brně startovala (v dresu pedagogické fakulty 
Západočeské univerzity Plzeň) nejlepší sportovkyně města Trutnova a členka TJ Loko Karate 
Trutnov Jana Kirschová v kumite a získala titul akademické mistryně ČR pro rok 1998. 
 
Protest zemědělců v Praze 
 
 Bezplatnou autobusovou přepravu do Prahy na protestní akci na Staroměstském 
náměstí 20.5. poskytla trutnovským zemědělcům Okresní agrární komora v Trutnově. 
Důvodem upadající zemědělství, jeho rozvrat. 
 
 
 



Francouzské malířky vystavují v Muzeu Podkrkonoší 
 

                   
 
 Výstavu pastelů a olejomaleb francouzských výtvarnic Pascale Gaillard a Nadine 
Lemoine – Bergerie  připravilo ve spolupráci s OkÚ Trutnov a Generální radou departementu 
Oise 21. května Muzeum Podkrkonoší. 
 Při slavnostní vernisáži výstavy promluvil přednosta OkÚ ing. Klímko, který úvodem 
připomněl, že je to už 6 let od data, kdy byla podepsána smlouva o vzájemné spolupráci  
a přátelství s Generálkou radou departementu Oise. A je naplňována činy, čehož je dokladem 
i tato výstava. 
 „Do této doby byla pro mě Česká republika naprosto neznámá. Teď přináší další barvy 
na moji paletu,“ řekla při vernisáži mj. Nadine Lemoine – Bergerie.  „Je to poprvé, co 
vystavuji za hranicemi své země a jsem velice ráda, že je to práce v Čechách. Z pobytu si 
uchovám nádherné vzpomínky na kultivovanost lidí, s nimiž jsme se setkali…“ uvedla 
Pascale Gaillard, která věnovala muzeu jedno ze svých pláten. „Je to způsob, jakým mohu 
České republice poděkovat a nechat tady kousek ze sebe.“ 
 
Fotoden v Trutnově 
 

                   
 
 23. květen patřil trutnovským fotografům. Ti se sešli v 9 hodin v minilabu Foto Gold 
v Bulharské ulici, která patří Milanu Lhotákovi. Tady každý obdržel jeden film a byla zadána 
témata. A pak se už rozběhli po Trutnově. Z výsledných fotozáběrů (týž den byly zpracovány) 
budou společně vybrány ty nejlepší pro první expozici v Galerii města Trutnova. V ní 
vyhradil ředitel galerie PhDr. Shrbený stálý prostor pro fotovýstavy. 
 
 
 
 
 
 



Country kavárna, country bál 
 

                
 
 Týž den byla ve 14 hodin zahájena v Národním domě přehlídka country, trampských, 
folkových a bluegrassových kapel z Trutnova a okolí. Od 20 hodin následoval country bál. 
Akci připravil Star West. 
 
Maratón v aerobiku 
 

                    
 
 Od rána 23. května (těch akcí v tento den bylo v Trutnově k nestihnutí) probíhal  
ve sportovní hale Na Nivách 5. ročník Maratónu v aerobiku, spojený s módní přehlídkou 
spodního prádla a plavek firmy Jany Vyškovské. Maratón byl zarámován bohatým 
doprovodným programem (předtančení, ukázky bojových umění). Akci uspořádal oddíl 
aerobiku TJ Loko Trutnov. Uváděli moderátoři Rádia Metuje. Startovné bylo 160 Kč,  
na místě 180 Kč. (Z 33 soutěžících vydrželo 23 do konce.) 
 
Memoriál P. Elscheka 
 

                   
 
 23. května (také od samého rána) probíhal na Libušince III. ročník Memoriálu Petra 
Elscheka. Vítězem v malé kopané bylo mužstvo Hawaj. 



 
Rozhodující krok k postupu do I. B třídy udělalo 23.5. mužstvo HSM, když na svém hřišti 
uhrálo cenný bod s Dolní Brannou (1:1). 
 
 

                    
 
 23.5. předvádí Autostyl škodovky na Krakonošově náměstí. 
 
Oblastní přebor v plavání žactva 
 
 23. a 24. května se uskutečnil v trutnovském bazénu (dvacetipětimetrovém) oblastní 
přebor v plavání 11-13 letého žactva. Nejhodnotnější výkon zaplavala domácí Klára Vaňková 
v závodě na 200 m prsa. 
 
Chorea corcontica, Franenchor Mahlow. 
 

                   
 
 A aby těch nejrůznějších akcí 23. května nebylo málo, konal se ještě od 17 hodin 
v Koncertní síni B. Martinů pěvecký koncert, na němž vystoupil trutnovský ženský pěvecky 
sbor Chorea corcontica a jako host Franenchor Mahlow. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Úpské nábřeží (rekonstrukce komunikace) 
 

                       
 
 26. května došlo v rámci akce Komunikace Trutnov ´98 i na Úpské nábřeží, jeho druhé 
části od lávky u Obchodní akademie k nádraží – začalo se tu s rozebíráním kostkové dlažby. 
Úplná uzavírka v tomto úseku potrvá do 17. července. 
 
VMN – výstavba pavilonů 
 
 Při setkání ředitele VMN MUDr. Limburského a poslance parlamentu MUDr. Čevely 
s ministrem financí Ivanem Filipem v Trutnově byly nad maketou rozestavěného 
gynekologicko-porodnického pavilonu a mikrobiologického pavilonu v areálu nemocnice 
probrány finanční požadavky, na dostavbu obou oddělení. 
 Ministr Pilip vyslovil uspokojení nad kladnými hospodářskými výsledky VMN. Také 
patrně i proto došlo k zásadní shodě o nutnosti rychlého dokončení zmíněné výstavby. 
 
Kajakář Aleš Marek 
 
 Koncem května (25.5.) se jelo v Garmisch – Partenkirchenu na řece Loisach 
Mistrovství světa ve sjezdu na divoké vodě 1998. V silné světové konkurenci se dokázal 
prosadit i trutnovský  kajakář Aleš Marek a prokázal oprávněnost své nominace do družstva 
ČR. (To skončilo na 5. místě.) 
 
Radniční listy ze 27.5. 
 
 27. května vyšlo 5. číslo Radničních listů. Co bylo jejich obsahem? Z jednání 
městských orgánů (ing. Jůzl). Pohledy do minulosti: Proměny Trutnova v prvních 
poválečných letech 1945-47 (Ant. Just). Blahopřejeme (Jubilea trutnovských občanů). 
Symbióza: Trutnov – Siemens (MUDr. Čevela). Napriek hraniciam kontakty sa prehlbujú… 
(ing. Jůzl). Renova 98 – Olomouc (K. Racková). Matriční události a občanské obřady  
(V. Ouhrabková). Okénko městské policie (M. Vlasák). Černé skládky v Nových Dvorech 
(MUDr. David). ZUŠ má talentované žáky ve všech oborech. Kulturní nabídka RL (Dům 
kultury). Anketa Radničních listů. Poděkování zastupitelům (J. Chvoj). Co přinesl varhanní 
festival. Jak je to s cenami energií. (ing. Špůr).  
 



                     
 
 29.5. Instalace draka do jezírka v městských sadech. 
 
 Koncem května byla znovu otevřena restaurace – pizzerie Bonciani v Lipové ulici. 
Nabízí 25 druhů pizzy (od 35 Kč) a další speciality. 
 
 
Plíseň bramborová 
 
 Starosti zahrádkářům působí letošní jarní počasí – nedostatek vláhy, proměnlivé 
střídání chladných a teplých období. Nebezpečí napadení rajčat plísní bramborovou je akutní. 
 
ČSSD 
 
 Předvolební akcí pod nejrůznějším označením přibývá. 27. května rozmlouvali 
s občany na Zelené louce poslankyně ing. Orgoníková a poslanec MUDr. Čevela. (Mikrobus 
ČSSD Zemáček.) 
 
KSČM 
 
 OV KSČM si veřejně v Krkonošských novinách postěžoval, že firma Osnado odmítla 
právě jen jemu placenou reklamu na svých autobusech. 
 
Klub seniorů 28.5. 
 

                
 
 Na programu jednání Klubu seniorů 28.5. je setkání s úspěšným podnikatelem  
ing. Grundem z Mladých Buků, s ředitelkou Stacionáře pro zdravotně oslabené děti  
R. Bezděkovou, s ing. Petrem Sogelem (osud hotelu Bohemia) a jiné. 
 



Delegace Trutnova v Polsku 
 

                   
 
 Ve dnech 29. a 30. května navštívila polskou spřátelenou Swidnici oficiální delegace 
města Trutnova vedená starostou ing. Hillebrandem. Spolu se všemi zástupci starosty  
se zúčastní slavnosti „Dny Swidnice – svátky našeho města.“ 
 Návštěva se uskutečňuje na základě dohody o vzájemné spolupráci a výměně 
zkušeností, uzavřené mezi oběma městy loňského listopadu. 
 
Před volbami 
 
 Před blížícími se volbami… Čas slibů, proklamací, programů i prognóz politických 
stran. K volbám ale patří i zamyšlení nad plněním plánů, bilance toho, co je za námi. 
 V Trutnově se nesporně v uplynulém volebním období mnoho změnilo a převážně 
k lepšímu. Město navenek svým vzhledem i jeho obyvatelé až na tu část, která zneklidňuje 
svým amorálním chováním ostatní slušné občany a na které je zatím legislativa (a postih) 
slabá. To by se mělo v budoucnu i za cenu větší tvrdosti radikálně změnit. Jsou si toho 
vědomy i politické strany, jak dokládají jejich volební programy – v tom se v podstatě od sebe 
ani neliší. 
 
Hrádeček ´98 – Strana pro otevřenou společnost 
 
 30. května se sešli členové a příznivci Strany pro otevřenou společnost občanského 
Sdružení svobodných demokratů na svém 2. srazu Hrádeček ´98. Program obvyklý – besedy, 
vyprávění, muzicírování, zpěv, táborák. 
 
Mládežnický dechový orchestr z Bautzen 
 

                
 
 Krakonošovo náměstí znělo dopoledne 30. května hudbou. Celou hodinu tu 
koncertoval německý dechový orchestr z Bautzen za spoluúčinkování mažoretek ze Rtyně. 



Za trutnovským drakem 
 
 Již 16. ročník turistického pochodu a 9. ročník cyklojízdy uspořádal 30.5. odbor KČT 
TJ Loko a SLŠ za sponzorování ZPA, s.r.o. Trasa pochodu Za trutnovským drakem (od 11  
do 54 km) a cyklotrasy (od 14 do 100 km) vedly pěknou trutnovskou krajinou. 
 
Velký dětský den 
 

                 
 
 Neděle 31. května patřila v Trutnově bezvýhradně dětem. Konal se v areálu Bojiště 
Velký dětský den. Přálo mu i dosud vrtkavé počasí. Bohatý zábavný a sportovní program 
připravily pro děti Dům kultury, Společnost Duha, Klub trutnovských podnikatelů, Nadace 
Progress a ZOO Dvůr Králové. 
 Dopoledne zabraly nejrůznější soutěže a hry, které tradičně velmi dobře připravili 
pracovníci Domu kultury. Odpoledne se soustředil zájem návštěvníků na podium letního kina, 
kde vystupovali známí umělci Miloš Nesvadba a Václav Upír Krejčí, taneční a hudební 
skupiny – mezi nimi oblíbený trutnovský Mini Star West. S velkým ohlasem bylo přijato  
i vystoupení hudební a taneční skupiny Ice Protection. 
 Nechyběly přirozeně ani různé atrakce (malování obličeje). Dobře fungovala  
i bezplatná půjčovna dětských motocyklů a skákadlo. 
 Všichni dětští návštěvníci, kteří odevzdali pracovníkům Společnosti Duha nějakou 
hračku pro handicapované děti, byli zařazeni do slosování – 1. cena barevná televize. I když 
pořad končil o 18. hodině, domů se nikomu nechtělo. 
 Prostředí, v němž Dětský den velmi zdařile proběhl, bylo vzorně připraveno 
pracovníky Nadace Progress – sekání a prořezávání dřevin, terénní úpravy, zprovoznění šaten 
pro vystupující umělce. 
 Heslo celého pořadu „Nemysli jen na sebe“ bylo naplněno. Hodnota darovaných 
hraček přesáhla 15 000 Kč, příspěvky na penězích přes 8000 Kč. 
 (Týden akcí pro děti vyvrcholí 7.6. ve Dvoře Králové pořadem „Dětský den v ZOO.“) 

                 
 
 Dětský den proběhl 31. května i v Horním Starém Městě na Deltě. 



 
Nezaměstnanost 
 
 Nezaměstnanost k 31. květnu vykazuje na okrese Trutnov 2 305 uchazečů  
o zaměstnání a míru nezaměstnanosti 3,52 %. V oblasti Trutnova 1 541 (66,9 %) a 4,06 %. 
Z celkového počtu uchazečů připadá 60,5 % na dělníky. Na občany se změněnou pracovní 
schopností 23,2 % (534). Na ženy 57,7 % (1 330), na muže 42,3 % (975). 
 Ve městě Trutnov činila míra nezaměstnanosti 4,09 %. Z celkového počtu 
ekonomicky aktivních obyvatel 17 530 bylo 717 nezaměstnaných, z toho 411 žen. 
 
  
 
  

 
  

 
 
  
 

 
 



Kulturně společenské akce na červen 
 
 Které kulturně společenské akce byly připraveny na červen? 
3.-9.6. Svět zvířat. Výstava dětských výtvarných prací v malém sále Národního domu od 9:00 
do 16:00 hodin. Vstup volný. 
4.6. Halina Pawlovská v pořadu One Woman Show. ND v 19.30 hod, Vstupné 120 Kč. 
7.6. Dětský den v ZOO. Ve spolupráci s Domem kultury. ZOO Dvůr Králové ve 13.00 hod. 
Pro děti zdarma. (V rámci trutnovského Dětského dne a akce Nemysli jen na sebe.) 
8. a 9.6. Kuk a Cuk. Zábavné představení klaunské dvojice pro děti z MŠ a žáky 1. stupně ZŠ. 
Nár. dům v 8.30 a 10.00 hod. Vstupné 15 Kč. 
13.6. Taneční výuka. Odpoledne s Ice Protection. Nár. dům v 16 hod. Vstup zdarma. 
16.6. Chinaski. Koncert populární české skupiny – koncert bez židlí. Národní dům  
v 19.30 hod. Vstupné 110 Kč. 
20.6. Malý a Velký železný pes. Třetí ročník soutěže psů s jejich doprovodem. Peklo  
u Trutnova ve 14.00 hod. 
26.6. Ahoj, léto. Zábavný podvečer pro všechny (hudba, táborák, soutěže pro děti). Nové 
Dvory u restaurace Dvoračka od 17.00 hod. 
 
Divadelní předplatné 
 
 Od 1. června si mohou další zájemci o předplatné divadelních představení 1998/99 
(stávající předplatitelé měli možnost zakoupit si abonentky už v květnu) zakoupit v Nár. domě 
předplatné na sezónu 98/99. 
 Od října 1998 do dubna 1999 budou v Trutnově sehrána s výborným hereckým 
představením divadelní představení: Pobřeží (Edward Albre). Hrabě Pálfy neboli Peklo  
a pomsta (Hubert Krejčí). Bouřlivé jaro (Arnold Wesker). Obchodník s deštěm (Richard  
N. Nash). Švejk (v podání pražského divadla Zrcadlo). Pohled z mostu (Artur Miller). 
Poslední z her předplatného má být překvapením pro diváky.) 
 
Akce na Bojišti – Nadace Progress 
 
 Nadace Progress a Trutnovská kulturní a sportovní společnost zvou prostřednictvím 
Radničních listů veřejnost do areálu Přírodního kulturního střediska na Bojišti, kde zahajují 
svou činnost. Je tu připravena řada netradičních akcí a obnovuje se provoz letního kina: 
19.6. Sraz motorkářů – příjezd. Večerní film Město andělů (vstupné 40 Kč). 
20.6. Projížďka městem spojená se sprintem (v poledne). Soutěže pro motorkáře (odpoledne), 
zábava za doprovodu tří kapel (večer). Po celý den různé atrakce – bodypainting (malování  
na tělo), tetovací salón a jiné. 
 Letní kino uvede Forrest Gump (12.6.), Město andělů (19.6.). Anglický pacient 
(26.6.). Vstupné 40 Kč. Děti do 15 let jen v doprovodu rodičů. Začátky představení vždy  
po setmění (asi po 21. hodině). 
 



                  
 
 Závěrečný koncert Varhanního festivalu: Václav Uhlíř – varhany a Jiří Kuchválek – 
housle je připraven na 3.6. v kostele narození P. Marie v 19.00 hodin. Vstupné studenti 20 Kč, 
ostatní 40 Kč. 
 
Country na kolejích 
 

                 
 
 K 10. výročí country dancing clubu Star West Trutnov a 15. výročí country kapely 
Pěna je připraven na 13. června výlet parní lokomotivou se starými vagónky a samozřejmě  
i s country muzikou. Vyjede se o deváté ranní hodině po trase Trutnov – Adršpach –  
Teplice n.M. – Náchod – Václavice – Červený Kostelec – Starkoč – Malé Svatoňovice – 
Trutnov. Na všech zastávkách budou hrát oblíbené kapely. 
 Po návratu pokračuje program Country merendou za kolejemi (před Country clubem 
Bonanza Na Nivách). K tanci a poslechu tu budou hrát skupiny Pěna, Trosky a Jakž Takž. 
Celý večer bude provázet Star West. (Celá akce přijde děti na 50 Kč, dospělé na 190 Kč). 
 
Základní umělecká škola 
 
 Závěrečný koncert žáků Základní umělecké školy v Trutnově se uskuteční 24.6. v sále 
ZUŠ ve Školní ulici v 18.30 hodin. 
 
Odeon club 
 
 Odeon club Poříčí připravil na 6.6. program Oldies party a na 12.6. vystoupení 
Michala Davida. 
 Každý pátek tu probíhá strip show. Na jeden vybraný druh nápoje speciální víkendové 
slevy. (Slibují se i překvapení pro oslavence.) 
 
 



Anketa Radničních listů 
 
 V anketě Radničních listů (vyhlášena byla 27.5.) se mohou trutnovští občané vyslovit 
k úrovni RL, které články je zaujaly, k inzertní části, k pravidelným rubrikám, případně 
navrhnout jiné, k doručování RL, případně uvést další návrhy, zlepšení. 
 
Inzertní noviny – přemíra nabídek 
 
 Inzertních novin v Trutnově přibývá – je až s podivem, že se to vydavatelům  
i inzerentům vůbec vyplatí (tisk, roznáška). Okresní inzertní noviny Trutnova vycházejí 
v 20.000 výtisků, Trutnovské Echo v 15.000 výtisků. 
 A nabízejí všemožné služby včetně těch erotických jako např. Night club – Pánský 
noční klub ve Spojovací ulici v DSM, který je otevřený denně od 20.00 hod a slibuje „útulné 
domácké prostředí, úroveň služeb i jednání, možnost použití zadního vchodu (mimo Erotický 
bar), možnost využití služeb i mimo běžnou dobu (po telefon. dohodě), na přání i živou hudbu 
(dívčí skupinu). Erotický bar Ráj nabízí taneční vystoupení, dámský i pánský striptýz  
i další požadované služby. 
 Na telefonickou objednávku poskytuje i všechny služby pro dámy včetně zajištění 
společníků jako doprovodu do společnosti, i vícedenního doprovodu na služební cesty, 
dovolenou i další nejrůznější akce u nás i v zahraničí a vyhovění všem požadavkům.“ 
(Doháníme, předháníme svět…) 
 
SPR-RSČ – PhDr. M. Sládek v Trutnově 
 

                 
 
 Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa uspořádala 1.6.  
na Krakonošově náměstí v 17.15 hodin setkání občanů s PhDr. Miroslavem Sládkem. Přišlo 
jich (většina ale spíše ze zvědavosti, než z opravdového zájmu) poměrně hodně. 
 Třičtvrtěhodinové vystoupení Sládka se obešlo bez incidentů. 
 
Česko-polské vztahy 
 

1. června odjeli přestavitelé města v čele se starostou ing. G. Hillebrandem  
do Kamiennej Gory, aby se zúčastnili oslav města, s nímž ho pojí vzájemné vztahy už od roku 
1946. 

Po nedávné návštěvě Swidnice je to už druhý výjezd do Polska. Přátelské styky by 
měly vyústit česko-polské vztahy 12. června podepsáním společné smlouvy. (Se Swidnicí.) 

Oficiální návštěvy zástupců měst jsou sice důležité, ještě důležitější jsou však osobní 
vztahy a přátelství mezi občany, k nimž při vzájemných kulturně společenských akcích 
dochází. 



Železniční modelářství 
 
 Železniční modelářství má v okresním městě dlouholetou tradici. Potvrzuje to i řada 
výstav a soutěží trutnovského Klubu železničních modelářů a Domu dětí a mládeže. Ve dnech 
12. – 14. června se uskuteční další z nich. 
 
Půdní vestavba na SZŠ 
 
 Nedostatek výukových prostor pro zajištění dobré pedagogické práce je dlouholetým 
problémem Střední zdravotnické školy v Trutnově. Dosud se tato situace řešila – díky 
pochopení sousedního gymnázia – pronájmem dvou přilehlých učeben. 
 Zlepšení tohoto stavu se stalo jednou z priorit ředitele školy RNDr. Karla Javůrka, 
který na školu nastoupil před dvěma roky. Po velkém úsilí se podařilo v době, kdy rozpočet 
MŠMT je krácen, obstaral potřebné finance pro zřízení potřebných prostor školy půdní 
vestavbou. Jejím hlavním dodavatelem je firma PST – Průmstav. Stavba nákladem  
6,5 milionu korun by měla být přes prázdniny dokončena (zpracování projektu a první úpravy 
proběhly už v roce 1997). 
 Je předpoklad, že čtyři nové podkrovní třídy se stanou v září 98 skutkem. 
 
Pohřeb prof. Miloše Doležala, ředitel SLŠ 
 
 Pohřeb dlouholetého ředitele trutnovské Střední lesnické školy se konal za velké účasti 
veřejnosti i oficiálních představitelů 2. června. 
 Profesor Miloš Doležal zesnul ve věku 72 let v trutnovské nemocnici, kde podlehl 
zhoubné nemoci. Jeho úmrtím odešla významná osobnost nejen trutnovského, ale i 
republikového středního lesnického školství. Za jeho vedení zaznamenala SLŠ dosud největší 
rozmach výstavby a modernizace školní budovy a polesí. Jednou z trvalých upomínek  
na něho je i moderní Domov mládeže v blízkosti školy zřízený v letech 1980 – 84  
a vybudování brokové a kulové střelnice v Babí. Jeho velkou láskou bylo cestování  
se studenty. Na celé řadě více než 120 kolektivních zahraničních zájezdů se organizačně 
podílel – směřovaly do 25 evropských států i Kanady. Je autorem i několika knižních 
publikací. Do důchodu odešel v roce 1987. Jeho pracovitost byla oceněna řadou státních  
i rezortních vyznamenání. 
 
Chodník do Volanova 
 

                                         
 
 Zřizování hodně potřebného chodníku do Volanova (dosud sem vedla jen 
frekventovaná komunikace) pokračovalo v červnu od Výzkumného zemědělského ústavu 
směrem ke světelné křižovatce. 



Volební kampaň 
 
 3. června začala oficiální čtrnáctidenní kampaň před volbami do Poslanecké 
sněmovny. Také v Trutnově vyhradilo vedení města výletové plochy všem kandidujícím 
politickým subjektům pro jejich prezentaci. Ve vysílání České televize a Českého rozhlasu 
mají vyhrazený čas – 14 hodin každý z nich. 
 Nemělo by docházet k přelepování plakátů navzájem. Asi to ale, žel, k předvolebnímu 
boji patří. 
 
35. výročí KRNAPu – střelecký přebor 
 
 V rámci oslav 35. výročí vzniku Krkonošského národního parku se uskutečnil 3.6.  
na střelnici v Babí s disciplinami loveckého kulového trojboje na redukované terče. Účast  
na střeleckých přeborech, na nichž se organizačně podílel KRNAP, okresní výbor 
mysliveckého svazu a SLŠ v Trutnově, byla rekordní – 56 závodníků. 
 
Nový přednosta OkÚ 
 
 Na úvod porady 4. června za účasti 64 starostů měst a obcí okresu Trutnov, senátora 
ing. Šubrta a poslanců MUDr. Čevely a RNDr. Humla byl představen nový přednosta OkÚ  
ing. Vladimír Klímko, CSc., který byl jmenován do této odpovědné funkce usnesením vlády 
21.5. od 1. června. 
 
Obhlídka místa bývalé synagogy 
 

                            
 
 4.6. provedli pracovníci ORM a kultury obhlídku míst, kde stávala do listopadu, než 
byla vypálena a pobořena, trutnovská synagoga. Připravuje se pietní obnova těchto historicky 
památných míst. Zúčastnili se i členové Kulturního kruhu a kameník Petr Beneš, který je 
pověřen úpravou těchto míst. 
 
 
 
 
 
 



Volební mítink KSČM 
 

                    
 
 Na Krakonošově náměstí proběhl 4.6. v 16.00 hodin volební mítink KSČM za účasti 
asi 250 občanů. 
 
Okresní volební komise 
 
 Do okresní volební komise, kterou svolal podle volebního zákona přednosta OkÚ, 
delegovalo své zástupce 11 politických stran a hnutí – US, KDU-ČSL, DŽJ, SPR-RSČ, 
KSČM, ČSSD, ODS, Občanská koalice-Politický klub, ČSNS, Nezávislí a DEU. Po složení 
slibu vylosoval zapisovatel L. Šorm předseda komise (Jiří Svatoš za ODS) a 
místopředsedkyni Janu Šípkovou (Nezávislí). Vedoucí sumarizačního útvaru byla jmenována 
PhDr. A. Habrovcová, ředitelka ČSÚ v Trutnově. (Úkolem OVK je dohled nad dodržováním 
volebního zákona.) 
 
Kontrola vybavení motor. vozidel (4.6.) 
 
 Většina motorových vozidel musí být vybavena lékárničkou. Kontrola vozidel  
u Bojiště nevyzněla dobře. Z prvních deseti policisty kontrolovaných vozů měli pouze tři 
řidiči lékárničku v naprostém pořádku. 
 
KDU-ČSL 
 

                  
 

5.6. se uskutečnila na Krakonošově náměstí v 17.45 hodin volební akce KDU-ČSL  
za přítomnosti asi 70 občanů. Součástí vystoupení ministra Josefa Luxe byl i kulturní 
program. 

 
 
 



4. výročí otevření Bonanzy 
 
6.6. se uskutečnila od 14.00 hodin u Country clubu Bonanza Na Nivách hudební 

přehlídka s názvem Country pod širákem u příležitosti oslav čtvrtého výročí otevření 
Bonanzy. Problémem klubu je nedostatek místa - v letním období se to dá řešit v prostoru 
před Bonanzou. (Kapelníkem Bonanzy bandu je Jiří Jůzl.) 

Příležitostí k zábavě je v Trutnově nadbytek. Začátkem června nabídl Moby Dick 
Disko pátek a sobotu. Odeon club nabízí i vystoupení Michala Davida. Noční klub Tropicana 
diskotéky. Restaurace Pod Radnicí písničky z historie populární hudby. Daniela (Centrum 
Pasáž) pravidelné disco pro mládež. Restaurace Na Bojišti pořádá večery Při svíčkách  
pro střední a starší generaci. Taneční klub Extra-mix a Taneční škola Elschek sen. Zve  
do stylových prostor své klubovny s barem k posezení s hudbou a tancem. 

 
Stávka zaměstnanců státní sféry 
 

Jednohodinová výstražná stávka na podporu mzdových požadavků, kterou vyhlásilo 
deset odborových svazů rozpočtových a příspěvkových organizací zastupujících  
na 800.000 pracovníků, byla vyhlášena na 8. června. 

V Trutnově se k ní připojilo asi 15 % zaměstnanců OkÚ pouze symbolickou formou, 
nošením visačky – práce přerušena nebyla. Žáci se ve školách hodinu neučili – byl pro ně 
připraven náhradní program. Modré stužky a visačky na podporu mzdových požadavků nosili 
také lékaři a střední zdravotnický personál Všeobecné Masarykovy nemocnice. 

Veřejnost stávku prakticky nepocítila – stávkovalo se většinou symbolicky. 
 
Václav Klaus v Trutnově 
 

                     
 
 Asi dvěma stům občanů shromážděným 8.6. na Krakonošově náměstí se představili  
za nevlídného deštivého počasí kandidáti ODS okresu Trutnov a východních Čech. Srdečně 
byl uvítán předseda ODS Václav Klaus. K dobré atmosféře setkání přispělo hudební 
vystoupení Blues bandu Luboše Andršta a Country bandu Bonanza i produkce mažoretek. 
 
Stávka zaměstnanců rozpočtové sféry (SÚS) 
 
 Stávky zaměstnanců rozpočtové sféry se 8.6. zúčastnili také pracovníci Správy  
a údržby silnic. Na vrcholu stoupání za Bojištěm sváděli provoz do jednoho jízdního pruhu  
a pojíždějícím řidičům rozdávali letáky vysvětlující důvody, které je ke stávce vedly (roční 
rozpočet 60 mil. Kč se přes zimu z poloviny vyčerpá). 
 
 



Prodej (?) hotelu Varšava 
 
 I když nabídnutá prodejní cena hotelu Varšava (půl milionu korun) je nízká – 
v podstatě odpovídá ceně pozemku a představuje pouhou třetinu odhadní ceny celé stavby, 
zájem o tento zchátralý hotel, který stát letos na jaře převedl bezplatně do majetku města, je 
malý, vlastně skoro žádný. Přitom jde o stavbu velmi vhodně umístěnou a architektonicky 
cennou.  
 
Galerie města Trutnova 
 

                  
 
 Galerie města Trutnova a ředitelství trutnovských ZŠ připravily ve dnech  
od 9. do 26.6. výstavu Školáci v galerii – Barevná paleta. 
 Expozice je zaměřena na výtvarné práce žáků a zahrnuje širokou škálu oborů – kresby 
a malby, keramiku, plastiku. Vystavené práce pochvalně při vernisáži ocenili nejen  
prof. Jaroslav Dvorský z trutnovského gymnázia a akad. malířka Dana Holá a ředitel GMT  
PhDr. Karel Shrbený, ale i návštěvníci. Zvláštního ocenění se dostalo dílům dětí ze zvláštních 
škol. 
 
Léto s koupáním na obzoru? 
 
 Červnová teplota přiblížila začátek koupací sezóny. Většina koupališť se připravuje 
k jejich otevření v polovině měsíce. Předpokladem zahájení provozu je ovšem také i jejich 
hygienický stav. Kontrolu koupališť a rekreačních nádrží provedly i letos pracovnice oddělení 
komunální hygieny OHS v Trutnově. Žádné závažné nedostatky zjištěny nebyly. 
 
Svět zvířat (DDM) 
 
 V první červnové dekádě skončila zdařilá výstava dětských výtvorů z barev, papíru, 
dřeva či jiných hmot, zpodobňujících zvířata kolem nás. Děti všech věkových kategorií  
od MŠ až po gymnázium obeslaly soutěž 471 pracemi (nejlepší byly vystaveny v malém sále 
ND po dobu jednoho týdne). 
 
Taneční skupina Puls v Nár. domě 
 
 11. června se rozloučila se svými příznivci a přáteli taneční skupina PULS při ZUŠ 
v Trutnově. A jak jinak než tancem v nejrůznějším provedení. Hostem tanečního podvečera 
byl i Petr Ježek, několikanásobný mistr ČR v tanci break dance a taneční pár skupiny Drak 
and roll. 
 



 Netradiční oslavu Dne dětí představoval 1. ročník MŠ fotbalového turnaje, kterého  
se zúčastnilo 8 družstev (šedesát chlapců). Vítězem se stala MŠ Žižkova. 
 
Bude – nebude rockový festival Open Air Music v Trutnově? 
 
 Nad trutnovskou rockovou přehlídkou je začátkem června velmi nejasno. Tradiční 
pořadatel Open Air Music Festivalu trutnovská agentura Geronimo se stále nemůže 
dohodnout s radnicí a Nadací Progress, která provozuje trutnovský přírodní areál  
na podmínkách uspořádání. 
 Trutnovská radnice v minulých letech poskytovala pořadatelům rockového festivalu 
areál Na Bojišti zdarma, z čehož pramení odmítavý postoj agentury Geronimo k uhrazení 
poplatků, které na ní v letošním roce Nadace Progress požaduje (úhrada technické přípravy 
areálu, úklidu, případných škod, dalšího rozvoje areálu). 
 Představitelé nadace tvrdí, že by mohli rockovou přehlídku uspořádat sami. 
(Předsedou Nadace Progress je Michal Syrovátko.) 
 
ČSNS 
 

                  
 
 Za slabé účasti občanů proběhl předvolební mítink ČSNS na Krakonošově náměstí  
11. června. 
 
Mistrovství ČR železničních modelářů 
 

                  
 
 Od pátku 12.6. až do neděle 14.6. se v Trutnově uskutečnilo Mistrovství ČR 
železničních modelářů, pořádané DDM ve spolupráci s Klubem železničních modelářů 
Trutnov. 
 V pátek proběhla beseda o modelářské práci, v sobotu exkurze v lokomotivním depu, 
návštěva lázní, závody na vzorovém kolejišti a ve stavbě papírových modelů. 



 Ve dvou věkových kategoriích soutěžilo 24 žáků. Trutnovští si vedli tradičně dobře. 
Nejúspěšnější byl Karel Macháček. Podle sdělení Jiřího Berana, který už dlouhá léta vede 
trutnovské modeláře, měly závody velmi dobrou úroveň. 
 
Spolupráce s Polskem 
 

                    
 
 Na dvoudenní návštěvu Trutnova přijela 12.6. tříčlenná delegace z polské Swidnice 
vedená prezidentem Mgr. Adamem Markiewiczem. Účelem setkání je především podepsání 
smlouvy o vzájemné spolupráci s představiteli našeho města. 
 Během své návštěvy si prohlédli polští hosté Galerii města Trutnova a navštívili  
i zoologickou zahradu ve Dvoře Králové. 
 (Přátelské vztahy má Trutnov i s Kamennou Gorou, slovenskou Senicí. Rýsuje se 
možnost spolupráce s německým Ambergem, případně s nějakým švédským městem.) 
 
 Na mistrovství ČR v plavání žákovských kategorií ve Zlíně a Jablonci n.N.  
se představí i 14 závodníků z TJ Loko. 
 
Pražská Slavie v HSM 
 
 13.6. oslavili fotbalisté HSM postup do I. B třídy střetnutím s internacionály pražské 
Slavie, kteří nic nezapomněli z dob své slávy. Přesto se podařilo hornoměstským fotbalistům 
zvítězit 3:2. 
 
Hudební výlet – Star West, Pěna 
 

                   
 
 Výletu k oslavě 10. výročí tanečního klubu Star West a 15. výročí country skupiny 
Pěna 13.6. parní lokomotivou po trutnovském okolí se zúčastnilo (podle prodaných jízdenek) 
na 1 000 osob. Přestože pršelo a na některých stanicích zazněla místo živé hudby 
reprodukovaná, cestující se dobře bavili. Vesele se zpívalo i besedovalo. 



 Díky sponzorům se mohla cena jízdenek z původních propočtených 380 korun snížit 
na 190 pro dospělé a 50 korun pro děti. 
 
Městská kavárna (v hotelu Bohemia) 
 
 Společnost CMS, s.r.o., majitel a provozovatel hotelu Adam v Trutnově, převzala 
15.6. do pronájmu hotel Bohemia, který je majetkem města. 
 Toto zařízení bude fungovat jako hotel typu Garni – kromě ubytovacích služeb bude 
hostům poskytovat pouze snídaně. Z bývalé restaurace Bohemia je zřízena kavárna 
s provozem od 8 do 18 hodin. Až do 22 hodin je potom ještě v provozu malý bar v hotelové 
recepci. 
 Kavárna Bohemia má plnit funkci městské kavárny. Kromě 12 druhů kávy a stejného 
počtu druhů čaje zde bude denně čerstvé pečivo vlastní výroby. Nabídka hostům zahrnuje  
i 8 druhů zeleninových salátů, obložené chlebíčky a slané pečivo. Dále bohatý výběr teplých 
nebo chlazených nápojů. K dispozici jsou časopisy a denní tisk, k příjemnému posezení láká  
i klavírní hudba. 
 
Pravidelná linka do Polska 
 
 Česko – polská spolupráce se promítla i do pravidelné autobusové dopravy ČSAD  
do Lubawky a Walbrzychu – ve čtvrtek a v sobotu. 
 
 15. června byly otevřeny na Horské ulici nové velké obchody – drogerie, sportovní 
potřeby, elektrovýrobky, koberce. Exkluzivně postavené (zkrášlily vzhled Trutnova v této 
části města), exkluzivně vybavené a upravené. Nyní jen aby bylo dost kupujících. 
 
 

                  
 
 16. a 17. června probíhaly ještě předvolební setkání – v HSM s Pavlem Severou 
(KDU-ČSL) a profesora AMU Milana Knížáka 16.6. v malém sále MěÚ. 
 
Smrt na přejezdu 
 
 17. června si přijel do Trutnova pro smrt německý důchodce Helmut Strenb 
z Mnichova na přejezdu v Poříčí. Aniž dbal výstražného znamení a sklopených závor, objel 
kolonu šesti čekajících vozidel a vjel do trasy vlaku právě přijíždějícího po šestnácté hodině 
od Malých Svatoňovic. Řidič byl na místě mrtev. 
 
 
 



K postavení ženy ve společnosti (Most k životu) 
 
 18.6. se konala v rekvalifikačním centru Most k životu za spolupráce Klubu 
osamělých matek beseda o sociální politice a postavení ženy. Účastnice (bylo jich 40) 
diskutovaly o tom s předsedkyní SDŽ Mgr. Volfovou, s trutnovským starostou  
ing. Hillebrandem a členkou MZ Mgr. Cermánkovou. 
 
 Na 300 závodníků z více než 20 škol trutnovského okresu měřilo své síly na okresních 
atletických přeborech 18.6. na trutnovském sportovním stadionu. Počasí závodům vůbec 
nepřálo (déšť). 
 
Volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR 
 

                    
 
 Čas mimořádných voleb nadešel. Již po dvou letech půjdou voliči (pokud půjdou, řada 
jich je politickou situací znechucena) znovu k volebním urnám. Koalice z voleb 1996 (ODS, 
ODA a KDU-ČSL) se rozpadla a jmenovaná vláda premiéra Tošovského dovedla podle svého 
slibu zemi k předčasným volbám. 
 
 18.6. se uskutečnila již třetí celoplošná zkouška zpracování výsledků voleb. 
 Jako jiná města vydal i trutnovský MěÚ vyhlášku o dni a místě konání voleb  
do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR s podrobnými informacemi voličům. Každý občan 
starší osmnácti let obdrží nejpozději tři dny před volbami sadu dvanácti lístků s informačním 
letáčkem s údaji, jak probíhá technika voleb a jak má vyplnit hlasovací lístek strany, kterou si 
vybral. 
 
Volební místnosti – volební okrsky 
 
 Všichni občané také dostali seznam volebních místností v 36 okrscích – Babí čp. 30. 
ZŠ a ZvŠ, Horská 160. MŠ, Dlouhá 559. ZŠ Mládežnická 536. (Stejné místo i pro 5. a 6. 
okrsek). Centrolen, Za Komínem 11. SPŠ, DSM 59. Jesle, Horská 482. ZŠ, V Domcích 488. 
Budova VUD, Železničářská 506. ZŠ Komenského 399. Okresní soud, Nádražní 106. 
Lesnická škola, Lesnická 9. MěÚ, Slovanské náměstí 165. Dům pečovatelské služby Charita, 
Kryblická 450. Stacionář, Kryblická 423. Restaurace, Kryblice, Gorkého 422. ZŠ R. Frimla 
816. Klub důchodců, Na Nivách 818. Gymnázium, Jiráskovo náměstí 325 (i pro okrsek 23). 
Podnikatelská škola, Polská 367 – pro 24. a 25. okrsek. ZŠ, Poříčí, Náchodská 18 (pro okrsek 
26 a 27). Restaurace, Lhota 6. Restaurace, Bohuslavice 5. Texlen, Libeč. Restaurace, Voletiny 
18. Restaurace, Volanov 59. Autosalon, Bojiště, Volkswagen. Autosalon Daewoo, Střítež 28. 
Prodejna, Starý Rokytník 222. Bývalá prodejna, Studenec 63. 
 



Kandidáti z Trutnova 
 
 Východočeští voliči si mohli vybírat z kandidátek dvanácti politických stran.  
KDU-ČSL (číslo kandidátní listiny 1) neměla z Trutnova žádného kandidáta. Nezávislí (2) 
měli na kandidátce Milana Langra z Trutnova, člena Živnostenské strany. Demokratická unie 
(4) měla z Trutnova tři kandidáty – Jan Bočka, podnikatele, ing. Jaroslava Jůzka, 
konstruktéra, Jindřicha Macka, elektromechanika. Občanská demokratická strana (5) 
nominovala z Trutnova jednoho kandidáta – MUDr. Jozefa Kochana, lékaře VMN. Občanská 
koalice – Politický klub (6) neměla žádného trutnovského kandidáta. ČSSD (7) měla tři 
kandidáty z Trutnova – MUDr. Rostislava Čevelu, poslance PS PČR, Luďka Prokopa, 
předsedu odborového sdružení, Mgr. Hanu Cermánkovou, ředitelku ZŠ. KSČM (9) 
nominovala z Trutnova ing. Vlastimila Prouzu. SPR-RSČ (10) měla z Trutnova jednoho 
kandidáta – Josefa Vícha, technika. Unie svobody (11) měla z Trutnova dva kandidáty – 
MUDr. Jiřího Řehůřka, lékaře, ing. Tomáše Voborníka, manažera. Důchodci za životní jistoty 
(12) z Trutnova dva kandidáty – Františka Brože, učitele, Jarmilu Novotnou, laborantku. 
ČSNS (13) měla z Trutnova jednoho kandidáta – Stanislava Jiráska, směnového mistra. 
Strana zelených (18) neměla z Trutnova kandidáta. 
 Z trutnovských kandidátů byl zvolen do Poslanecké sněmovny MUDr. Rostislav 
Čevela, 45 let, poslancem sněmovny v letech 1996-98, pracoval ve výboru pro sociální 
politiku a zdravotnictví. 
 
Výsledky v okrese 
 
 Jak se umístily politické strany v okrese Trutnov? ODS 29,96 %. ČSSD 29,22 %. Unie 
svobody 9,55 %. KSČM 9,45 %. KDU-ČSL 8,22 %. DŽJ 4,72 %. SPR-RSČ 3,62 %. 
 
Volební účast v Trutnově 
 
 Jaká byla volební účast? Zapsaných voličů bylo 24 714, počet vydaných obálek 
18 221, počet odevzdaných obálek 18 176, počet platných hlasů 18 105, účast voličů 73,7 %. 
 
Počet hlasů polit. stranám v Trutnově a v okrese 
 
 Kolik hlasů získaly politické strany v Trutnově? KDU-ČSL 1 100, SPR-RSČ 683, 
Nezávislí 174, US 1 760, DŽJ 810, DEU 527, ČSNS 60, ODS 5 600, OK 34, ČSSD 5 604, 
KSČM 1 577, SZ 176 – celkem 18 105 hlasů. 
 Na trutnovském okrese získala KDU-ŠLC 5 846 hlasů, NEZ 809, DEU 1 578, ODS 
21 308, OK 184, ČSSD 20 781, KSČM 6 721, SPR-RSČ 2 574, US 6 795, DŽJ 3 354, ČSNS 
301, SZ 876 – celkem 71 127 hlasů. (Zapsaných voličů 95 290, vydaných obálek 71 590, 
odevzdaných obálek 71 435). 
 
A co dál? 
 
 Ve volbách nezískala žádná politická strana takovou převahu, aby mohla samostatně 
prosazovat svůj volební program – platí to i o těch nejsilnějších stranách ČSSD a ODS. 
Jediným východiskem z patové situace jsou koaliční jednání. A tato jednání budou složitá. 
 Času není nazbyt už proto, že v současné době třeba velmi naléhavě řešit problémy 
ekonomiky. 
 



 19.6. zažil Trutnov poprvé ve své historii sraz milovníků motocyklů. Uskutečnil se 
v režii Nadace Progress Na Bojišti. Kromě řady kvalitních motocyklů zaujaly účastníky 
zajímavé soutěže a hudební program (až do 21.6.) 
 
Výstava koček 
 
 Velký sál Draco clubu v HSM se 20.6. zaplnil jednak 70 vystavovateli ušlechtilých. 
Jednak četnými návštěvníky. Výstavu uspořádal Český svaz chovatelů – Sdružení chovatelů 
koček. Vystavovatelé přijeli z celé ČR, dokonce i z Polska. 
 A k vidění (a obdivu) byly kočky v mnoha rasách, dlouhosrsté i krátkosrsté. Pozitivní  
i na této akci je, že se trutnovská organizace při ČSCh snaží získat zájem mladší generace. 
 
Malý a velký železný pes 
 

                  
 
 V Pekle u Trutnova se týž den (20.6.) uskutečnila další zdařilá „zvířecí akce“ –  
3. ročník soutěže Malý a velký železný pes, kterou připravil Dům kultury a psí salon 
Hafoland. 
 Závodilo se ve třech disciplinách – plavání, jízda na kole a běh. Závodníci byli 
rozděleni do čtyř kategorií podle velikosti psa a věku jeho doprovodu. 
 K závodu se sešlo 26 psů (dvojic pes a pán) – 7 malých psů a 19 velkých. Nejmladším 
závodníkem byla Radka Kamsová (nar. 1990). První místo získal jezevčík Monti (nejmenší 
pes závodu) a Gábina Strouhalová (do 15 let), kříženec knírače Matýsek a Vladislav Hladík 
(kategorie nad 15 let), hasky Azura a Vladislava Horáková (velký pes, kategorie do 15 let)  
a dalmatin Andy a Vladimír Smolík (nad 15 let). 
 Nejrychlejší pes celého závodu a tedy Železný pes 1998 byl kříženec knírače Matýsek 
(absolutní vítěz). 
 
Zájezd SLŠ do Rovenska 
 
 V přátelské spolupráci a pomoci pokračuje SLŠ, která se chystá navštívit družební 
vesnici Rovensko v rumunském pohoří Bahál. A nebude to zdaleka jen návštěva formální – 
Trutnov přijede pobavit volným zpracováním operety Na tý louce zelený i potěšit mnoha 
dárky (mezi nimi jsou i dva nové magnetofony s kazetami). Díky sponzorům je zajištěno  
i očkování všech Rovenčanů  proti tetanu. 
 
Trutnovský rockový festival 
 
 I když tradiční Open Air Music Festival letos v Trutnově nebude, příznivci hudby 
zkrátka nepřijdou. 



 Nadace Progress, která provozuje areál Na Bojišti, podepsala smlouvu s pražskou 
agenturou, která přehlídku rockových skupin v tradičním termínu 21.-23. srpna zajistí. Počítá 
se s účastí padesáti kapel včetně několika zahraničních. (Jde o agenturu Rylex v Praze.) 
 Martin Věchet, ředitel agentury Geronimo (ta pořádala předchozí festivaly), veřejně 
prohlásil, že letos se festival konat nebude. Jako zdůvodnění se uvádí „nedůslednost, nechuť  
a nezájem v jednání úřadů a snaha některých podnikatelů, kteří chtějí využít jména festivalu 
ke svým soukromým aktivitám.“ 
 
 
Úpravy komunikací v Novodvorské a Barvířské ulici a na Slovanském náměstí 
 

                      
 

                                              
 
 Rekonstrukce trutnovských komunikací pokračovala rychlým tempem i v červnu. 
Koncem měsíce byla vybagrována dlažba u podjezdu v Novodvorské ulici, dále  
na Slovanském náměstí a v ulici Barvířské. 
 
Rekord trutnovských plavců 
 
 Osmičlenné družstvo závodníků TJ Lokomotiva plavalo 24.6. dvanáctihodinovou 
štafetu s cílem překonat hranici 55 km. Podařilo se to – uplavali 57,5 km. Závodníci se střídali 
po stometrových úsecích – každý naplaval téměř osm kilometrů. (Plavalo se v městských 
lázních.) 
 Dařilo se i dorostencům, kteří na 30. mistrovství ČR v plavání v Ústí n.L. získali čtyři 
medaile. 
 
 
 
 
 
 



Stavby na Horské ulici 
 

                    
 
 Nové obchodní stavby v Horské ulici (koberce, elektronika, drogerie, sportovní 
potřeby) uzavře budovaný objekt Poštovní a investiční banky, která sem přesídlí z prostor 
budovy MěÚ. 
 
Výstava střeleckých terčů v Muzeu Podkrkonoší 
 

                     
 
 Vernisáž zajímavé výstavy Střelecké terče 19. století proběhla v trutnovském muzeu 
25. června. 
 K významu této sbírky, která se zachovala díky péči a odbornému ošetření bývalého 
pracovníka MP Petra Kopeckého ve velmi dobrém stavu, pohovořil v úvodním slově  
PhDr. Vladimír Wolf. Dal nahlédnout do historie střeleckých terčů (od 16. století se 
v Trutnově každoročně pořádalo soutěžní střílení do terčů). V 19. století navázal na tuto 
tradici spolek ostrostřelců.  
 Dřevěné terče o průmětu 70 – 100 cm, zdobené vyobrazeními z antiky, z historie 
města i z občanského života, jsou významným dobovým dokumentem a vypovídají o soudobé 
módě, zvycích i myšlení. 
 Tradici střelby do terčů obnovil trutnovský Klub vojenské historie, který na sebe vzal  
i péči o vojenské památky, především z období války 1866. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Musica antiqua 
 

                  
 
 Koncertní vystoupení souboru Musica antiqua v Koncertní síni B. Martinů 25.6. 
upoutalo pozornost i tím, že při něm poprvé zazněla skladba trutnovského skladatele  
prof. Zdeňka Trnky. 26.6. pěvecký sbor Boleslav zpíval s Choreou corconticou při „Vítání 
léta.“ 
 
Trutnov Fotbal Cup 1998 
 

                 
 
 27. a 28.6. žil Trutnov mládežnickým fotbalovým turnajem. Okresní fotbalový svaz, 
TSUT Trutnov a FK Trutnov uspořádaly Mezinárodní fotbalový turnaj žáků (starších) 
„Trutnov Fotbal Cup 1998“ za účasti francouzského Us Pont Ste Maxence, německého 
Eintracht Schwerin, polského Okregowy zwiazek Walbrzych, slovenské Lokomotivy Trnava, 
naší FC Dukly Praha a okresního výběru OFS Trutnov. 
 
ČEZ (29.6.) 
 

                  
 
 Rozsáhlá přestavba objektu ČEZ v Barvířské ulici byla dokončena v červnu. 
 



Klub vojenské historie 
 

                  
 

27. června si připomněli trutnovští občané spolu s členy Klubu vojenské historie 
výročí bitvy u Trutnova za prusko-rakouské války 1866. 

Členové KVH v tento den zajistili prohlídku rekonstruovaných prostor Janské kaple, 
předvedení střelby z dobových pušek (ládovaček) a možnost vystoupit po vnitřním schodišti 
na vrchol Gablenzova památníku, který slouží zároveň i jako rozhledna. (Využilo toho hodně 
lidí.) 

 
Postup fotbalových dorostenců do ligy 
 
 Po úspěšných zápasech v divizní fotbalové soutěži postoupili trutnovští dorostenci  
do druhé nejvyšší soutěže, do ligy. V 26 zápasech získali 48 bodů (prohráli pouze šestkrát)  
při skóre 47:29. Jejich trenérem (a zároveň předsedou FK Trutnov) je ing. Jůzl. 
 
Rozhlas po drátě (ukončení) 
 

                  
 
 Poslední vysílání RPD proběhlo 29. června přes nelibost a protesty zvláště starších 
trutnovských občanů, kteří si na svůj rozhlas zvykli. Malou bilanci RPD, který vysílal 
z budovy Telecomu na Malém náměstí od poválečných let, provedli při poslední schůzce 
ředitel Telecomu ing. Líbal, hlasatel Petr Štrup, technik Ladislav Kubišta a kronikář Antonín 
Just.  
 Bylo to dost smutné loučení se zařízením, které umožňovalo dobrý kontakt s občany. 
Bohužel, ekonomické zájmy byly silnější. 
 
 
 
 
 



Výstava Skupiny M 57 (Galerie města Trutnova) 
 

            
 
 Galerie města Trutnova, Obecní galerie Beseda, Sdružení občanů a přátel Malé Strany 
a Hradčan uspořádaly od 30. června výstavu Skupiny M 57 (Makarská) – Obrazy – sochy - 
grafika J. Jíry, L. Karouška, V. Karouška, J. Nováka, F. Peterky, R. Plachty, M. Preclíka,  
J. Rady, J. Šerýcha, Vl. Tesaře a M. Truksy.  
 Výstavu jejich děl zahájil PhDr. J. Eliášek, hudbou doprovodili členové souboru 
Cantus arcanum a Jiří Matyska (flétna). Výstava potrvá do 28.8. 
 Velká část umělců, kteří v trutnovské galerii v tyto dny vystavují, se osobně zúčastnila 
vernisáže a přednesla i krátký projev ke své tvorbě. 
 (Označení skupiny Makarská podle pražské vinárny na Malé Straně, kde se v roce 
1957 začali uvedení malíři a sochaři scházet.) 
 
Začala sezóna koupání (Dolce, Peklo) 
 
 30. červen byl posledním dnem provozu zimních lázní. Nyní už budou odkázáni 
vodomilové na přírodu – na rekreační rybníky v Dolcích. Jejich stav pravidelně kontroluje 
OHS, která vyslovila souhlas se zahájením koupací sezóny. 
 Koupání na vlastní nebezpečí je stanoveno v rybnících bez rekreačního režimu v Pekle 
u Trutnova. 
 
Nezaměstnanost v červnu 
 
 Míra nezaměstnanosti okresu Trutnov dosáhla koncem června hodnoty 3,7 % 
práceschopného obyvatelstva – oproti květnu navýšení o 120 žadatelů. Úřad práce registruje 
2 422 osob – skoro 60 % z nich tvoří dělníci. Neutěšená situace u skupiny lidí se změněnou 
pracovní schopností přetrvává. (Ve stejném období loňského roku činila nezaměstnanost  
2,88 % - počet evidovaných osob vzrostl o 538.) 
 Hmotné zabezpečení bylo v červnu poskytnuto 1 133 nezaměstnaným (necelé 
polovině žadatelů o práci). Za první pololetí bylo vyplaceno celkem 17,650.000 korun. 
 Volných míst je registrováno 743. Okresní město Trutnov vykazuje za červen  
4,34 % lidí bez práce. 
 Nejmenší míru nezaměstnanosti vykazuje Špindlerův Mlýn (1,28 %). 

 
  

  
 
  
 



Kulturní nabídka na červenec 
 
 Kulturní nabídka na první prázdninový měsíc je jako jiná léta vcelku chudá. Dům 
kultury připravil akci pro děti ve dnech 20.-24. července. Děti od 7 do 12 let čeká „Cesta 
kolem světa“ – týden výletů s pestrým programem soutěží, her a koupání. Program začne 
vždy ráno, kdy se děti vypraví pěšky, autobusem nebo vlakem za poznáváním zajímavostí 
regionu, v podvečer se vrátí domů. Prázdninové toulání se bude opakovat i v srpnovém 
termínu. 
 
 Po oba prázdninové měsíce mohou návštěvníci kina Vesmír vidět výstavu fotografií 
pořízených při akci Fotoden v Trutnově. 
 
 Nadace Progress a Trutnovská kulturní a sportovní a.s. zve v červenci vždy v pátek  
do letního kina v areálu Bojiště. 3.7. nabízí film Hra, 10.7. Bean, 17.7. Šakal, 24.7. Zítřek 
nikdy neumírá, 31.7. Sběratel polibků. Vstupné 40 Kč. Nabízí se i posezení u kiosku  
před promítáním. 
 Kulturní dům Voletiny nabízí 10.7. rockovou zábavu Poslední pokus (Broumov) – 
vstupné 40 Kč a metalový koncert 24.7. Sharon (Olomouc), Atest (Trutnov), Archon 
(Rychnov n. Kn.) – vstupné 50 Kč. Začátek vždy ve 20.00 hodin. 
 
 S největším počtem nabídek přichází Odeon club Poříčí – celkem 7 akcí. 
3.7. Beefeater Fashion Party 
4.7. Oldies Party 
5.7. Ladies Party. Večer speciálně pro ženy, na němž vystoupí profesionální mistr světa 
v pánském stripu a další špičkoví striptéři. Zajímavé soutěže. Vstupenky projdou slosováním 
– 1. cena: hodina prožitá s profesionálním gigolem. A další zvláštnost: Do půlnoci vstup 
pouze pro ženy – vstupné 50 Kč. Muži vstup až po půlnoci – vstupné 30 Kč. 
10.7. Travestic show. Účinkují Screamers.  
11.7. Zábava po brazilsku. Batika de Coco. Pro příchozí v plavkách: vstup + jeden drink 
zdarma. 
18.7. Southern Comfort. Večer s nápojem amerického jihu. 
25.7. Mexická noc. Noc plná tequily a sombrér.  
 
 S nabídkou přicházejí i trutnovská kina. Kino Vesmír i kino Hvězda na Zelené louce 
hrají, ale jen do 18. července. Kino Vesmír zahájí znovu provoz 1. srpna, kino Hvězda  
12. srpna. 
 
Opatření v MHD (Osnado, a.s.) 
 
 Červenec přinesl obyvatelům Trutnova řadu překvapení, a to nepříjemných. Na osmi 
linkách městské hromadné dopravy, kterou provozuje společnost Osnado, byla od 1.7. 
zvýšena cena jízdného. U běžného jízdného pro osoby starší 16 let z 5 Kč na 7 Kč  
(při zakoupení jízdenky u řidiče 9 Kč). Děti a mladiství zaplatí za jízdenku 4 Kč (u řidiče  
6 Kč), za psa a kočárek rovněž 4 Kč. Měsíční časová jízdenka bude stát 250 Kč, čtvrtletní  
660 Kč, měsíční zlevněná žákovská a studentská 110 Kč. 
 Po jednání s MěÚ (připomínky občanů) přistoupilo Osnado na to, aby autobus z HSM 
až do Poříčí jezdil bez povinnosti přestupu – občané se dostanou z jednoho konce města  
na druhý pouze jedním vozem, aniž by při přestupu museli jako dříve znovu platit. 
 Ročně přepraví MHD na 2,5 milionu cestujících. Pro ně připravila společnosti Osnado 
nový systém odbavování pasažérů. Od července nebudou do autobusu nastupovat pouze 



předními dveřmi, kde jim byla řidičem znehodnocena jízdenka, ale mohou do vozu vcházet 
kdekoliv. Novou jízdenku (jsou v předprodeji) označí elektronický označovač, připevněný  
na madlech v autobusech. Jeho funkčnost signalizuje rozsvícení šipky na vstupní štěrbině  
pro lístek. Při revizi jízdenek možno činnost oznamovačů zablokovat – opatření proti „černým 
pasažérům,“ kteří si nemohou pak dodatečně jízdenku, pokud ji mají, označit. Chybí-li 
jízdenka, následuje pokuta 400 Kč. 
 Označovače jízdenek stály přes 400.000 Kč. Zrychlí se však jimi odbavování 
cestujících. 
 Ke zvýšení jízdného MHD došlo přes dotaci města (2 miliony Kč) a umožnění 
realizace výstavby čerpací stanice Aral v areálu garáží. 
 
Vlna zdražení 
 
 Od 1.7. se – k nelibosti všech občanů – změnily i prodejní ceny zemního plynu. 
Domácnosti se spotřebou do 900 kubíků plynu zaplatí za jeden kubík 6,64 Kč a 11 Kč pak 
stálý měsíční plat, ostatní s vyšší spotřebou (901 – 6 000 m3) 4,55 Kč a 110 Kč za stálý 
měsíční poplatek. 
 Výměrem ministerstva financí se od 1.7. zvýšily pro obyvatele i ceny elektrické 
energie – v průměru asi o 24 %. 
 V platnost vstoupila také nová vyhláška o růstu nájemného – nájemníci městských 
bytů zaplatí za bydlení asi o 18 % víc. 
 
Využití Internetu (MěÚ) 
 
 Také město Trutnov využívá Internetu. Co lze nalézt na stránkách MěÚ v Trutnově? 
Informace z podkrkonošského regionu, články z RL, obrazovou fotogalerii města, městské 
vyhlášky, informace o organizacích zřízených městem. Připravuje se vytvoření diskusního 
fóra na různá témata týkající se správy města, obrazová mapa, reklamní koutek aj. 
 
„Hraničář“ 
 
 Trutnovské skautské středisko Hraničář připravuje dva prázdninové tábory. První dívčí 
a třetí chlapecký oddíl prožijí 14 dnů (od 10.7. do 26.7.) na tábořišti v Janovicích, druhý 
chlapecký oddíl bude od 18.7. do 8.8. tábořit u Studence. 
 
Dolce – příprava na sezónu 
 
 Rekreační oblast Dolce se připravuje na sezónu léta, na koupání. 30. května dokončila 
firma Baltazar z Radvanic odbahnění rybníka, kde se koupe, jeho vyčištění. Rybník by měl 
být hlubší a voda čistší s menším tvořením řas. Opraveno bylo i zděné molo. 
 Poskytované služby návštěvníkům Dolců by se měly vylepšit dobře fungujícím 
autokempem, restaurací, kiosky. Problém s plýtváním vody se podařilo vyřešit zavedením 
placených automatů na sprchy. Připraven je i sportovní areál (minigolf, tenisové kurty, 
volejbalové hřiště, půjčovna sportovních potřeb). 
 Letos by měl k návštěvě Dolců přilákat i program připravený na 12. července „Léto 
s Bleskem,“ v němž má vystoupit řada známých hudebních skupin, umělců a zpěváků. Vstup 
volný. 
 Kvalitu vody v Dolcích zajišťují kontroly OHS. Informace i na Internetu. 
 



Klub seniorů 
 
 Na jednání Klubu seniorů 1.7. byl pozván i nový trutnovský arciděkan Vladimír 
Janouch. Jinak byly na programu městské záležitosti – parkování na náměstí před hotelem 
Grand, úpravy Polské ulice (travnaté pruhy). Vysvětlit další městské problémy by měli 
pozvaní Mgr. Hendrych a Ing. Labík z TS. 
 
Radniční listy 
 
 Z obsahu Radničních listů, jejichž 6. číslo vyšlo 1.7., zaujaly tyto informace: Z jednání 
městských orgánů. Život Trutnova za 1. světové války (1. část pětidílného seriálu období 
1914 – 18), zpracovaný kronikářem města. Květnová životní jubilea trutnovských občanů. 
Komunikace Trutnov 1998 – informace M. Šnajdra z ORM. Plošná deratizace města Trutnova 
(Dušan Melichar). Psi a naše město (Zlata Nejezchlebová). Město Trutnov na Internetu 
(Martin Čapek). Informace SPT Telecom k RPD (Ing. Petr Líbal). Výstava střeleckých terčů 
v muzeu. Povolební ohlédnutí – výsledky voleb v Trutnově. Partnerská dohoda se Swidnicí. 
Nové ceny jízdného v MHD. Úspěch trutnovského žáka ZUŠ Jiřího Matysky na Prague junior  
note. Kulturní nabídka Radničních listů. 
 
 Výstavní síň MěÚ je po většinu roku využívána komerčně různými firmami, 
nabízejícími především textilní a obuvnické zboží ve výprodejích za snížené ceny. 
 
Odchod Jana Modřického 
 
 3. července zaplnili obřadní síň na trutnovském hřbitově přátelé Jana Modřického, 
dlouholetého funkcionáře fotbalu nejen v Trutnově, ale i v kraji i v Praze, jak potvrzovala  
i účast delegací ČMFS a OFS. Zemřel ve věku 69 let. Pro jeho pěkné lidské i velké odborné 
znalosti je to nepředstavitelná ztráta. 
 
Setkání Lhot a Lehot 
 
 3. července odjela delegace občanů trutnovské Lhoty do slovenské Janovy Lehoty  
na 18. ročník setkání Lhot a Lehot. MěÚ tuto akci, přispívající k česko-slovenskému 
porozumění, podpořil finančně i propagačním materiálem o Trutnovu, jehož součástí Lhota je. 
 
Rodným krajem 
 
 V těchto dnech se objevilo na novinových stáncích už 16. číslo vlastivědného 
sborníčku Rodným krajem Aloise Jiráska, Boženy Němcové a bratří Čapků. Sborníček malý 
formátem, ale bohatý obsahem s mnoha informacemi o historii a kulturním životě regionu 
doplněný dobovými fotografiemi. 
 Protože uvedený vlastivědný sborníček zasahuje svým obsahem i na Trutnovsko  
(v jeho redakční radě je i PhDr. Wolf), došlo k bližšímu navázání spolupráce. Některá témata 
po ní přímo volají, např. historie Jiráskova pomníku u trutnovského gymnázia. 
 
Nově vybavené rentgenové pracoviště VMN 
 
 7. července provedl primář MUDr. Jozef Kochan představitele města a okresu nově 
vybaveným rentgenovým oddělením. Přestavba tohoto pracoviště včetně přístrojového 



vybavení, jak uvedl ředitel VMN MUDr. Martin Limburský, si vyžádala 13 milionů korun. 
Mezi sponzory, kteří nemocnici na toto vybavení přispěli, byl i MěÚ v Trutnově. 
 Trutnovská nemocnice, která se stále více stává zdravotnickým zařízením moderního 
typu, má nadregionální charakter. Její převedení z města na OkÚ, na stát, se jeví jako nutnost. 
 Nemocnice získala i nový mamograf, který bude uveden do provozu 1. srpna. 
 Rentgenová technika má velký význam při lékařských vyšetřeních, jak se prokázalo  
3. července, kdy se neodbornou manipulací s perkusním revolverem vážně zranil průstřelem 
krku čtyřiadvacetiletý muž z Trutnova. Rentgenová technika umožnila rychle lokalizovat 
vstřelený projektil zachycený v jednom z obratlů. Zraněný nyní leží na anesteziologicko-
resuscitačním oddělení trutnovské VMN. 
 
Internet – trutnovský region 
 
 Informace o Krkonoších a o okresu Trutnov podávají internetové stránky. Referát 
regionálního rozvoje OkÚ má ve svém rozpočtu jejich průběžnou aktualizaci a rozšíření. 
Internet informuje samozřejmě i o okresním městě. Internetové stránky jsou ve třech jazycích 
– češtině, němčině a angličtině. 
 
Obchodní akademie 
 
 Několik významných výročí si připomene letos na podzim trutnovská Obchodní 
akademie – 50 let od prvních českých maturit, 60 let od založení OA, 80 let obchodního 
školství, 105 let od postavení budovy školy. 
 
Středisko česko – německého přátelství 
 
 Středisko česko – německého přátelství nabízí dětem svých členů od 10 do 14 let 
bezplatný dvoutýdenní pobyt v SRN s výukou němčiny. 
 
OkÚ – obecní volby 
 
 Věstník OkÚ z 13.7. zveřejnil harmonogram opatření k volbám do zastupitelstev 
v obcích s časovými termíny ve dnech 13. a 14. listopadu 1998. (Senátní volby se  
na trutnovském okrese konat nebudou.) 
 
Fašistické symboly na veřejných budovách 
 

                   
 



 V polovině července se objevily na veřejných budovách města (SZŠ, MP) nastříkané 
symboly, které jsou nejen vandalským poškozením jejich fasád, ale především projevem 
fašistických a rasistických tendencí. 
 
Okresní fotbalový přebor 
 
 Vítězem okresního fotbalového přeboru se stalo mužstvo HSM. Zatím co Volanov  
se udržel, z přeboru sestupují Bohuslavice. 
 
Krytý bazén v provozu 
 
 Od 1. do 30. srpna bude městský bazén znovu přístupný veřejnosti. Vstupné na jednu 
hodinu: dospělí 18 Kč, děti 10 Kč. Celodenní vstupné s možností slunění na venkovní terase  
u malého bazénu činí 30 Kč pro děti a 50 Kč pro dospělé. 
 
Divizní fotbal 
 
 V podzimní divizní fotbalové sezóně se budou muset trutnovští fotbalisté obejít  
bez svých dlouholetých opor – brankáře Šindeláře, Jana Gábrleho a Jana Sapára.  
 Úvodní utkání divizní sezóny začne 9.7. doma s Kolínem. 
  

Po posledním kole jarní části druholigové soutěže v softbalu žen 11. a 12.7. jsou 
hráčky Trutnova v čele. 
 
Poklady minulosti (výstava v Muzeu Podkrkonoší) 
 

              
 
 Vernisáž nové stálé expozice MP Poklady minulosti se uskutečnila 16. července. Je 
nahlédnutím do dosud uzavřených depozitářů muzea. Ve třech sálech se vystavuje (často  
i poprvé) na 400 předmětů, které dokumentují společenský vývoj Trutnovska (je to ovšem 
vystavená jen malá část deponovaných 20.000 předmětů). 
 Vystaveny jsou předměty z domácnosti, svítidla, velocipedy, cechovní truhlice, 
lovecké zbraně, keramika, skleněné výrobky, oděvní doplňky z minulého století, kolovraty  
a další náčiní na zpracování textilních vláken, malovaný nábytek ve stylu baroka a empiru.  
 „Expozici,“ uvedla závěrem úvodního slova při vernisáži ředitelka MP PhDr. Milada 
Ryšánková, „nepovažujeme za trvale konstantní, i v tom se přibližuje režimu depozitáře.“ 
 
 
 
 



Komunikace 1998 
 

                   
 
 Rozsáhlé úpravy komunikací probíhaly i v červenci – asfaltování silnice K Nádraží, 
úpravy Slovanského náměstí u MěÚ, zahájení úprav Procházkovy ulice. 
 
Open Air Music Festival 1997 
 
 Hudební týdeník České televize „60“ připomněl 17. a 18.7. v krátkých záběrech 
loňský Open Air Music Festival v Trutnově. 
 
Musica antiqua 
 
 Vystoupení trutnovského souboru Musica antiqua se uskutečnilo 18.7. už tradičně  
na hradě Pecka. 
 
Výběrové řízení na místo tajemníka MěÚ 
 
 Výběrové řízení na obsazení místa tajemníka MěÚ vypsala Městská rada v Trutnově. 
Přihlášky do konkurzu se stručným životopisem včetně výpisu z rejstříku trestů nutno poslat 
do 31.7. 
 
K nekonání akce Open Air Music Festivalu 
 
 Členové agentury Geronimo, kteří se rozhodli letos Open Air Music Festival 
nepořádat a veškeré aktivity přesunout na rok 1999, vydali v polovině července prohlášení, 
které zakončili výzvou: „Zabraňme zničení ducha festivalu vyjádřením svojí neúčastí  
na jakékoliv akci vydávající se trutnovský Open Air Music Festival. Heslo: Festivalová 
neposlušnost.“ (Rozumí se výzva k neúčasti.) 
 
Rozšíření výrobních prostor firmy Siemens 
 
 17.7. slavnostně zahájilo vedení firmy Siemens výstavbu nového výrobního areálu. 
Podle generálního ředitele Gőntera Thiela by ještě letos měla být dokončena první výrobní 
hala o ploše 4 000 m2 v hodnotě 150 milionů korun. Postupně by v ní mělo být zaměstnáno  
na 600 osob. 
 Výstavbu dalších tří hal a správní budovy na celkové ploše 8 hektarů chce firma 
Siemens v Trutnově (výroba relé, snímačů, počítačového interface, traf a světlovodných 
komponentů) ukončit v časovém rozmezí 10 – 15 let. Zaměstnáno by tu mohlo být více než 
2 000 lidí. V současné době zaměstnává Siemens na 1 600 pracovníků. 



České dráhy 
 
 Změna jízdního řádu Českých drah z 18. na 19. července nepřinesla žádné rozsáhlé 
úpravy ani v počtu spojů, ani v časech jejich jízdy. 
 
Dolce 
 
 Červencová vedra zahánějí do Dolců (trutnovské letní koupaliště je v rekonstrukci) 
stovky návštěvníků. Hygienická zařízení jsou podle kontroly pracovníků OHS v pořádku.  
Na první pohled je letos v Dolcích nižší stav vody, i když jí je vzhledem k odbahnění a 
prohloubení rybníka více. Kaskáda rybníků by měla v příštím roce už řádně fungovat – 
přívalovou vodu zachytí první rybník, v tzv. nulce by se zachytil kal, v jedničce by se 
předehřívala voda a ve dvojce by už mohlo být ideální koupání. 
 Vzhledem k nižšímu stavu vodní plochy nefunguje zatím tobogán – řešení je v jeho 
prodloužení. 
 Kolem 20. července se pohybuje počet návštěvníků rekreační oblasti Dolce skoro  
na 500. 
 
Janská kaple 
 

                 
 
 21. července převzali pracovníci ORM dokončené restaurátorské práce na oltáři  
sv. Jana Křtitele na Janském vrchu. Historická Janská kaple nabyla znovu důstojný vzhled. 
 Náročnou rekonstrukci oltáře provedli akademičtí malíři Josef Kučera a Jan Hála.  
 
Houby začínají 
 
 Na Trutnovsku k radosti nedočkavých houbařů začínají houby růst. Půda je zavlažena 
dostatečně, je i teplo – jsou všechny předpoklady pro dobrý růst hub. Objevuje se hodně 
podhřibků, ojediněle i křemenáče a pravé hřibky.  
 Trutnovský houbařský kroužek, vedený už dlouhá léta známým mykologem Václavem 
Jakoubkem, má v plánu cestu do NSR za houbařským průzkumem. 
 
Klub seniorů 
 
 Na 22.7. svolal předseda Klubu seniorů Miroslav Šafařík další setkání v malém sále 
MěÚ. Na programu je supermarket Delvita, dokončení obchodního komplexu na Horské, 
objekt COV v HSM, činnost Galerie města Trutnova (za účasti jejího ředitele PhDr. Karla 
Shrbeného). Pozváni jsou i představitelé Sdružení nezávislých kandidátů pro komunální volby 
v Trutnově. 



Teplo nezdraží 
 
 Ceny tepla se v Trutnově v zimní sezóně 1998/99 podle sdělení mluvčího poříčské 
elektrárny ing. Špůra měnit nebudou. Je pravděpodobné, že pokud se nepředvídatelně 
nezmění ceny energetického uhlí, bude nárůst ceny tepla i v příštím roce buď nulový anebo 
jen minimální. 
 
BK Loko Texlen (změna na trenérském postu) 
 
 Po osmi letech opustil Jan Jahelka post hlavního trenéra trutnovských basketbalistek, 
které dovedl z oblastního přeboru až do první ligy. Od nové sezóny bude dělat asistenta nové 
trenérce BK Loko Texlen Romaně Ptáčkové. 
 K jeho odchodu napomohla basketbalová federace, která stanovila pro trenéry 
prvoligových celků podmínku licence A třídy (Jahelka má pouze licenci druhé třídy). 
 K nové trenérce se vyjádřil optimisticky. „Má ukončenou trenérskou školu, je tedy 
nabitá i teorií a hlavně má do trénování obrovskou chuť.“ (Romana Ptáčková bývala 
výbornou hráčkou.) 
 
První přebor skateboardistů v Trutnově 
 
 25. července se konal v Trutnově na sportovním stadionu 1. ročník přeboru 
východočeské oblasti Platzza Cup, který uspořádal nově založený oddíl SK skateboardingový 
oddíl registrovaný u TJ Lokomotiva. 
 Představilo se 30 závodníků východočeského regionu, kteří předvedli jízdy ve volném 
stylu. Nejmladším závodníkem byl osmiletý Václav Horáček. Celkovým vítězem se stal 
patnáctiletý Martin Hudzi z Trutnova. Sportovní odpoledne vyplnilo taneční a pěvecké 
vystoupení hiphopové skupiny Ice Protection. 
 
Zahájení stavby koupaliště 
 
 Koncem července byla zahájena stavba nového koupaliště společností 
Vodohospodářské stavby likvidací staré vany vodní nádrže. Realizace nového koupaliště 
přijde město na 57 milionů korun. 
 
Ještě k rockovému festivalu Open Air Music Festival 
 
 „Vzhledem k tomu, že na stránkách tisku pokračuje výměna názorů, které se týkají 
rockového festivalu v Trutnově, považujeme za nutné uvést některé informace z pohledu 
členů MR pověřených jednáním s pořadateli rockového festivalu. 
 Město Trutnov respektuje desetiletou tradici rockových festivalů pořádaných firmou 
Geronimo a chce i nadále spolupracovat v následujících letech při pokračování tradičního 
Open Air Music Festivalu. V polovině května došlo po složitých jednáních mezi městem 
Trutnov, Nadací Progress (ta je nájemcem areálu Bojiště) a firmou Geronimo k dohodě  
o konání, průběhu a organizaci rockového festivalu. Tato dohoda byla následně Nadací 
Progress zpochybněna a z těchto důvodů firma Geronimo vyhlásila jednoletou pauzu a 
zahájila přípravu na další ročníky. Po této informaci MR neprojednávala bezplatné zapůjčení 
areálu pro konání Open Air Music Festivalu pro rok 1998. Nyní probíhají jednání s firmou 
Geronimo o přípravě festivalu v roce 1999 v jiné lokalitě Trutnova. 



 Letošní Rock Summit Trutnov není pořádán za podpory ani pod patronátem města 
Trutnov a městské orgány se o konání dozvěděly oficiálně až 29. června. Vstoupili pouze  
do jednání s pořadateli a dotčenými orgány z důvodů zajištění bezpečnosti, ochrany zdraví  
a majetku návštěvníků i občanů, což je nezbytně nutné při mezinárodních akcích velkého 
rozsahu.“ 
    Podepsáni Tomáš Hendrych, zástupce starosty,  

Gustav Hillebrand, starosta, Jaroslav Chvoj, člen MR. 
 
Dostavba zimního stadionu 
 

                 
 
 31. července byla slavnostně předána zástupcům Hokejového klubu HC Trutnov 
dostavba zemního stadionu za účasti starosty města Ing. Gustava Hillebranda, Mgr. Tomáše 
Hendrycha a představitelů tělovýchovných organizací. Dokončená stavba je zdařilým dílem 
Průmstavu Trutnov. 
 
Nezaměstnanost k 31.7. 
 
 K 31.7. se na okrese ucházelo o zaměstnání 2 712 osob – v oblasti Trutnova 4,54 %. 
Míra nezaměstnanosti v celém okrese činila 4,14 %. Většinu z celkového počtu uchazečů 
(1 512, tj. 55,7 %) tvořili dě lníci. Práci hledalo i 546 občanů se změněnou pracovní 
schopností (20,1 %). Mezi uchazeči převyšovaly ženy (58,7 %). 
 Do evidence uchazečů nově vstoupilo 646 občanů, z toho 173 (26,8 %) byli absolventi 
škol, vyučenci a mladiství. Celkový počet evidovaných uchazečů se oproti konci června 
zvýšil o 290 (o 12 %). 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 342 uchazečům o zaměstnání (49,5 %) z jejich 
celkového počtu. Od počátku roku jim bylo vyplaceno 20,257.000 Kč. 
 
 Ve městě Trutnov činil k 31.7. počet nezaměstnaných 820, z toho 484 žen. 
Ekonomicky aktivních obyvatel bylo 17 530. 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
  
 



Kulturní nabídka na srpen 
 
 Kulturní nabídka na srpen byla vzhledem k času dovolených a zájezdů slabší. Ale i tak 
umožňovala obyvatelům města i jeho návštěvníkům kulturní vyžití. 
 
 Nadace Progress a Trutnovská kulturní a sportovní akciová společnost připravila 
páteční promítání filmů Titanic (7.8.), Vetřelec 4: Vzkříšení (14.8.), Pasti, pasti, pastičky 
(28.8.). 
 Ve dnech 21.-23.8. se uskuteční v areálu Bojiště rockový festival. 
 Prázdninové toulání pro děti od 7 do 12 let se nabízí od 17. do 21.8. 
 
 Ve dnech 17.-21.8. a 24.-28.8. pořádá TJ Lokomotiva Trutnov již 13. ročník 
příměstského tábora „Léto s Lokomotivou.“ Začíná se ve sportovní hale Na Nivách  
a následuje celodenní sportovní program venku nebo v tělocvičně. 
 
 Po nezbytné červencové údržbě bude otevřen od 1.8. pro veřejnost krytý bazén. 
Celodenní vstup (maximálně 10 hodin) za 50 Kč. 
 
 6. ročník folkového festivalu proběhne 1.8. v Country clubu Bonanza od 15 hodin.  
Od 20 hodin taneční zábava pod širým nebem. 
 22.8. v podvečer vystoupí v Country clubu Blues band Luboše Andršta. 29.8. Country 
prázdniny. (Na 5.9. je připraveno vystoupení přední české kapely Taxmeni.) 
 
 ZO ČZS Trutnov 2 zve na 21. ročník výstavy Svět květin. Ve výstavním areálu bude 
účinkovat dechová hudba Krakonoška. (HSM). 
 
Územní plán města 
 
 V úřední dny mají trutnovští občané možnost nahlédnout na MěÚ do návrhu územního 
plánu sídelního útvaru města Trutnova. Jeho zpracovatelem je ing. arch. Jiří Vít, který 3.8. 
přijede do Trutnova k veřejnému projednávání tohoto dokumentu. 
 
 Stále nedořešeným problémem Kryblice je zlý rotvajler, kterého jeho majitelka 
nedovede ukáznit a navíc ho má umístěného v nezajištěné zahradě, odkud si vyběhne, kdy 
chce a napadá kolem vedené psy. 
 
Dolce 
 
 Teplé letní počasí sice přitahuje do Dolců stovky návštěvníků, řadu z nich i z Polska, 
Německa a Holandska, samotný pobyt v této rekreační oblasti velmi znehodnocuje bahnitá 
voda rybníka. Také tobogán není v provozu. Jinak jsou sportovní zařízení Dolců v pořádku. 
Také stánky s občerstvením a restaurace se činí. 
 
 Začátkem srpna vyhlásilo město Trutnov veřejnou architektonicko-urbanistickou 
soutěž na rekonstrukci Krakonošova náměstí a pěší zóny Horská. 
 
 
 
 



Stavební ruch 
 

           
 

              
 
 Ani na začátku srpna se stavební dění v Trutnově nezastavilo. Probíhá dláždění 
Slovanského náměstí, výstavba haly Siemens, rekonstrukce Novodvorské ulice, stavební 
práce v areálu kasáren – nástavba hlavní budovy v Žižkově ulici. Probíhá i rekonstrukce 
Horské a Dlouhé v HSM. 
 
Rozbíhá se divizní fotbalová soutěž 
 
 8. srpna zahájí také fotbalová divizní soutěž. Jaké jsou cíle trutnovských fotbalistů? 
Podle trenéra Ladislava Šafáře je soutěž vyrovnaná. Odchodem tří zkušených hráčů  
se završila omlazovací kúra mužstva. Současný kádr je velmi mladý, ale chybět mu budou 
zkušenosti. Z mužstva, které předloni hrálo v ČFL, zůstali jen čtyři hráči. Prvním soupeřem 
doma je Mogul Kolín. (Skončilo to remízou 0:0). 
 
 Pracovníci OHS, kontrolující hygienický stav koupališť, kteří už vydali několik 
zákazů koupání v okrese, Dolce zatím ušetřili. Protože však vzorek vody nevyhovuje, 
doporučuje se důkladné osprchování po vykoupání. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub seniorů – srpen 1968 
 

                
 
 Na zasedání KS 12.8. pozval předseda klubu Miroslav Šafařík všechny, kteří mají 
nějaký vztah k tragickým srpnovým událostem roku 1968. 
 A přišlo jich poměrně hodně do malého sálu MěÚ, aby si společně připomněli chvíle, 
které prokázaly soudržnost celého našeho národa, kdy jsme stáli jeden za druhým, odhodláni 
postavit se okupantům i beze zbraní. 
 Co je třeba si zvlášť připomenout? Činnost skupiny Svobodný Trutnov v čele 
s ředitelem Okresní vodohospodářské správy Zd. Fejtkem a jeho náměstkem ing. Václavem 
Hejzákem. Na odstranění sovětského tanku před OkÚ, který v tento čas už vůbec 
nepřipomínal květen 1945, se podíleli mj. Jaroslav Štorek, Jiří Chmelík a další z podniku 
Silnice, jehož mechanizace pomohla ke stržení tanku z podstavce. 
 Významná byla i soudržnost závodních výborů podniků města – v čele ZV 
trutnovských podniků stál tenkrát Milan Vašíček ze ZPA, jehož vedení se jednoznačně 
s ředitelem Wohlhöfnerem postavilo na stranu národa. 
 Zapomenout nelze ani na vedení tehdejšího Okresního národního výboru a rady ONV, 
na předsedu Františka Čermáka. 
 V družné rozpravě znovu ožily smutné události nejen srpna 1968, ale i následného 
období těžkých 30 let, zaplněného postihy za vlastenecký postoj. Vzpomnělo se i na ty, kteří 
se už nedožili rehabilitace. 
 
Hotel Varšava po vrácení městu 
 

                 
 
 Po dlouhých letech problematických soudních jednání byl sporný hotel Varšava, jehož 
stavební stav těžce poškodil neúprosný čas, převeden rozhodnutím OkÚ z RaJ, s.p. na město 
Trutnov. Podle rozhodnutí MZ 7.5. byl schválen prodej areálu hotelu Varšava ve veřejné 
obchodní soutěži a stanovena základní cena pro jednání ve výši 438 000 Kč. 
 Při této příležitosti (prohlídka hotelu byla zájemcům umožněna) jsme prošli objektem 
neuvěřitelně zdevastovaným tak, že ho patrně nikdo ani zadarmo nepřevezme a této historicky 
památné budově hrozí postupné zřícení. 



 
Rekonstrukce Bulharské ulice s problémy 
 

                  
 
 Rekonstrukce trutnovských komunikací probíhá vcelku uspokojivě až na výjimky. Tou 
je např. Bulharská ulice, která musela být už několikrát rozkopána a znovu upravena 
v místech, kde se propadala dlažba. 
 
Punkový festival Na Bojišti 
 

                 
 
 Od sobotního poledne 16. srpna do nedělního rána se představilo na 4. ročníku Anti 
Society Festu (největší přehlídka punkových kapel) v přírodním areálu Na Bojišti dvacet 
domácích a zahraničních skupin. 
 Přišla asi tisícovka diváků. Když pominulo odpolední vedro, pak večer stovky dalších. 
Mezinárodní ráz punkového festivalu potvrzovaly skupiny z Rakouska, Polska, Německa, 
Maďarska i z Anglie. 
 K žádným větším incidentům při koncertu nedošlo, i když alkohol vykonával své – 
divoké tance pod pódiem, snaha některých rozvášněných návštěvníků dostat se na pódium. 
 Část výdělku byla už tradičně určena na charitativní účely. Průjezdy aut po hlavní 
silnici v těsné blízkosti areálu nepřinesly žádné problémy. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Nová rozvodová služebna VČE 
 

                 
 
 Akciová společnost Východočeská energetika Hradec Králové zprovoznila 17. srpna 
obvodovou služebnu v nově rekonstruovaném objektu čp. 65 v Barvířské ulici. 
 Maloodběratelé elektřiny z Trutnovska mají tím i lepší možnost vyřídit svoje provozní 
a obchodní záležitosti v centru města – předtím museli do sídla Oblastního ředitelství VČE  
až do HSM. 
 Část budovy bude využita i komerčně – víceúčelová místnost pro různé aktivity, 
přízemní prostory budou pronajaty pro obchodní činnost. 
 
30. výročí srpna 1968 
 

               
 
 Konec srpna poznamenala řada významných událostí, především výročí roku 1968  
21. srpna. 
 I když od osudových srpnových dnů uplynulo 30 let, zapomenout nelze. Stále živé 
vzpomínky mají ti, kteří srpen 1968 v Trutnově bezprostředně prožívali. 
 S předstihem několika dnů si připomněli 30. výročí okupace naší vlasti armádami 
Varšavského paktu členové trutnovské okresní odbočky Vojenského sdružení 
rehabilitovaných vojáků Armády ČR za přednosty OkÚ a OVS v Trutnově. 
 V noci z 20. na 21. srpna intervenoval Sovětský svaz se satelitními armádami 
Varšavského paktu. 12 tankových, 13 motoristických a 2 výsadkové divize – 6 300 tanků, 
2 000 děl a raket a 500 bojových letadel mělo udusit úsilí o obrodu socialismu, které 
ztělesňoval v této době Alexandr Dubček. Velké byly ztráty materiální – desítky miliard,  
82 zabitých čs. občanů, 300 těžce zraněných, daleko větší však ztráty morální a postihy těch, 
kteří vyjadřovali odpor k okupaci. 
 
 Výstava, kterou připravil Státní okresní archiv (vernisáž se uskutečnila 21.8.1998  
v 17 hodin ve Staré radnici na Krakonošově náměstí), přibližuje bohatstvím fotografií, 
plakátů, novin i zvukových nahrávek z fondu SOkA v Trutnově významný mezník dějin 



v naší novodobé historii. Výstava potrvá do 6. září. (Bude však patrně prodloužena, aby ji 
mohly navštívit školy.) 
 
 V Trutnově měl 21. srpen 1968 (ale stejně i následující dny a čas tzv. normalizace) 
bouřlivý průběh. Stržení tanku před ONV (byl sem umístěn v roce 1960), jeho uřezaná hlaveň 
a nápisy na podstavci pod ním, hořící barikáda na Polské ulici, statečné vystupování ONV, 
Krkonošské pravdy a Rozhlasu po drátě, vznik a činnost mládežnického Svobodného 
Trutnova, úspěšné akce „Trutnov – mrtvé město,“ protisovětské projevy jsou toho dokladem. 
 Události roku 1968 a roku 1989 mají mnoho společného – byly vyjádřením 
demokratických tradic našeho lidu. 
 
 Vernisáže výstavy ve Staré radnici 21. srpna se zúčastnili i poslanci Parlamentu ČR 
Miloslav Výborný (KDU-ČSL) a Petr Mareš (US), kteří připomněli krátkou vzpomínkou své 
zážitky z oněch tragických dnů. „Když teď čtu úvahy o tom,“ řekl Miloslav Výborný, „že šlo 
jenom o střet dvou komunistických proudů, tak mi to trochu vadí. Samozřejmě, že na počátku 
byl souboj dvou komunistických proudů, ale speciálně po srpnu, po okupaci, šlo  
o celonárodní, opravdu o celonárodní odpor. Vůbec nezáleželo na tom, jak to začalo, ale jaký 
byl další průběh. Národ ukázal, že chce být svobodný.“ 
 „Jako pamětník srpna 1968 i listopadu 1989 mám pocit, že pokud u nás skutečně, 
gruntovně, o něco jde, tak náš národ dokáže být nesmírně silný, emotivní, ale i racionální  
a chytrý. Pro mě je to pramen optimismu, protože kdyby šlo skutečně o nějaké základní 
kameny státu, základní hodnoty národa, bude zase jednotný a ne rozhádaný.“ 
 
 Profesor Mareš ve svém vystoupení připomenul jeden zarážející fakt. „Je paradoxem, 
zatím co u nás se snaží spousta lidí události před třiceti lety připomínat co nejméně, nebo  
na ně zapomenout, je situace ve světě jiná. 
 
 Své pocity a zážitky z Trutnova po 21. srpnu 1968, vyjádřil v letošních srpnových 
dnech ing. S. A. Klimenko ze Sankt-Petěrburgu, který sloužil čtyři roky v Trutnově. Navštívil 
redakci Krkonošských novin (i výstavu ve Staré radnici) a mimo jiné uvedl, jak se  
do Trutnova dostal v roce 1973. 
 „Již v prvním roce pobytu jsem začal přítomnost vojsk v Československu vnímat jako 
okupaci, jako válečný stav a byl tím zděšen. Ruská propaganda nám doma deklarovala, že 
čeští občané nás vítají jako osvoboditele. Nedostávalo se mi jiných pramenů, abych se 
dozvěděl, že tomu tak není. Žil jsem pak v Trutnově (s manželkou) čtyři roky. 
 Od začátku mi začalo být jasné, že naše přítomnost tady není správná. Vše vedlo 
k pochopení, že Češi se nemají co učit od Rusů, ale naopak. Civilizačně jste na tom byli 
mnohem lépe. Začaly o tom moje debaty s vojáky a důstojníky na posádce v Trutnově  
a nastaly spory. 
 Nakonec mne v roce 1977 z Trutnova vyhnali do zapadlého místa v Bělorusku. KGB 
mne pak z armády po dvou měsících propustila, ale až v SSSR, abych nemohl utéci  
na Západ.“ 
 V závěru svého vyjádření uvedl: „Prosím všechny občany, aby pochopili, že mnoho 
z nás Rusů vám nechtělo ublížit. Byli jsme mladí, všemu jsme nerozuměli. Prosím všechny 
Trutnovany, aby mi odpustili, že jsem byl okupantem.“ 
 
 
 
 
 



Rock Summit Trutnov 1998 
 

                 
 
 Za velmi nevlídného chladného deštivého počasí se v Trutnově v přírodním areálu  
Na Bojišti uskutečnil ve dnech 21.-23. srpna hudební festival letos s názvem Rock Summit 
Trutnov 1998. Uspořádala jej agentura Rylex ve spolupráci s nadací Progress a vystoupilo  
na něm 51 kapel osmi zemí tří kontinentů. 
 Uspořádání festivalu předcházela řada mediálních šarvátek. Závěr z nich vyzněl v tom, 
že Open Air Music Festival agentury Geronimo letos pořádán nebude a že se s jeho 
obnovením počítá v příštím roce, pravděpodobně však v jiné lokalitě města. 
 Festival Rock Summit Trutnov 1998 podle vyjádření pořadatelů má zcela nezávislou 
dramaturgii a nemá ambice navazovat na tradici jakýchkoli dříve pořádaných festivalů. 
 Pod silně zataženou oblohou hrozící každou chvíli deštěm odstartoval v pátek 21.8.  
ve 14.00 hodin Rock Summit vystoupením dvojice moderátorů Josefa Lábuse a Martina 
Halaxy. Náladu publika v daleko menším počtu než v minulosti zchlazovalo deštivé počasí  
a zahánělo leckdy od pódia s vystupujícími kapelami. I proto, že doprovodných akcí festivalu 
se nabízelo bohatě – od házení šipek (o tekutou výhru), crazzy sport bungee jumping (nabídl 
skoky z 50 metrového jeřábu, které prověřovaly nejen odvahu, ale i sílu peněženek – jeden 
skok za 600 Kč), barvení vlasů, kadeřnický salón, tetovací salón, (byl přes několikastovkové 
poplatky v obležení zájemců), taneční stan. Zajištěny byly i všechny potřebné služby včetně 
stanovacích ploch, zdravotní služby, poradny pro narkomany s možností výměny injekčních 
stříkaček aj. Osvědčila se projekce hudebních filmů. Celkem bezchybně fungovalo zajištění 
občerstvení ve stanech a stáncích. Organizace přes náročnost celé akce klapala. Klidnou 
službu měl v areálu i lékař Tomáš Rousek – ošetřoval jen lehká zranění. 
 Sobotní zlepšené počasí (pátek prakticky propršel) přilákalo do areálu už tisíce diváků. 
Chladno však přetrvávalo a narušilo hodně i nedělní proběh festivalu. Mnoho posluchačů 
nápor zimy a deště nevydrželo a předčasně končilo A vstupné malé nebylo – v předprodeji 
550 Kč, na místě 590 Kč, „Černých“ návštěvníků nebylo letos mnoho. Šéf agentury Rylex 
však tvrdí opak (falešné vrácenky). 
 
Supermarket Delvita (otevření) 
 

                  



 
 S velkou reklamou byl 20. srpna otevřen na Horské ulici vedle OkÚ nový supermarket 
Delvita s prodejní dobou Po-Pá 7-20, So 7-19 hodin. 
 Program otevření byl atraktivní. 19.8. od 19 hod. občerstvení, diskotéka Rádia Černá 
Hora (před supermarketem), ohňostroj (v 21.45 hod.). 20.8. slavnostní otevření. Prvních  
100 zákazníků dostane slosovací čísla, z nichž bude vylosováno 10 šťastlivců, kteří vyhrají 
plný nákupní košík. K dobré pohodě bude hrát s několika přestávkami skupina Compact.  
Od 9 do 17 hod. ochutnávky výrobků dodavatelů Delvity – některé vzorky bezplatně. 
Nafukovací skákací hrad mají děti volně k dispozici od 8 do 18 hod. Staročeské tržiště 
s ukázkami práce perníkářky, věštce, medaře, svícníka, hodináře, tiskaře, kováře, keramika 
bude v provozu od 7 do 18 hod. V této době vystoupí několikrát i skupina historického šermu 
Durabo. Módní přehlídka se uskuteční ve 14.30 a 17.00 hod. V 16.00 hod. proběhne 
vystoupení a autogramiáda herce Josefa Dvořáka. Ve 20 hodin má být provedeno slosování  
o ceny těch, kteří vhodí do osudí u supermarketu vystřižený kupón z Krkonošských novin  
a Českých novin. 
 
 Dlouho před zahájením prodeje se před vchodem tísnila velká fronta nedočkavců, 
dospělých i dětských. 
 Nový supermarket vznikl rychle provedenou rekonstrukcí starého objektu někdejší 
Faltysovy textilní továrny. Prodejní plocha o velikosti 1 290 m2 umožňuje bohatou nabídku 
zboží nejen potravinářského, ale i drogistického, nabízeny jsou i hračky. 
 Jednou ze služeb (a lákadel) Delvity je tzv. karta Delvity plus, která umožňuje 
využívat různé slevy a výhody. Nákupní ceny atraktivně upraveného a zabaleného zboží jsou 
ve srovnání s jinými obchody asi o 10 % dražší. Tento rozdíl má vyrovnat bonifikace  
při dosažení určité celkové výše nákupu. 
 
Svět květin 
 

                
 
 Ve dnech 21.-23. srpna se uskutečnila v HSM tradiční už 21. výstava místní 
zahrádkářské organizace „Svět květin.“ Výstavní areál zahrnoval sál Draco clubu a přilehlé 
venkovní prostory. 
 Zájem o výstavu (má už ve světě zahrádkářů své dobré jméno) byl od samého otevření 
až po ukončení letos mimořádně veliký. A bylo se opravdu na co dívat, až oči z té barevné 
nádhery jiřin, mečíků a růží doslova přecházely. V hlavním sále byly velmi dovedně 
zakomponovány ukázky zahradní keramiky. Své aranžerské umění předvedl i letos pan 
Hercik z Vitiněvsi. 
 Exotické bonsaje a kaktusy mohli návštěvníci obdivovat ve velkých fóliovnících.  
Za nejlepší pěstitelskou expozici kaktusů získal trutnovský zahrádkář Jiří Novák – pěstuje je 
už 26 roků. Kromě těchto exponátů (zaujaly i bonsaje – malé borovičky, buky, modříny, 
jabloně a plody v miniaturních velikostech a vysokém stáří až třiceti let) nabídla výstava  



i expozice ryb a ptactva. Zahrádkáře zaujala i vystavená mechanizace firmy Mountfield 
z Jaroměře. Tradičně se podíleli na úspěchu výstavy i včelaři včetně včelích produktů. 
 Občerstvení u instalovaných dlouhých stolů bylo bohatě – kromě uzenin i rybí 
speciality. A dobrou pohodu pomáhala vytvářet i dechová hudba Krakonoška  
na improvizovaném pódiu venku. 
 Výstava byla samozřejmě i prodejní – na odbyt šly nejen sazenice, ale i pokojové 
květiny. 
 Pěkné dojmy z výstavy však pořadatelům kazilo vědomí, že letošní výstava se v těchto 
místech konala asi naposled. Nový majitel Draco clubu příští rok zahrádkáře (podle 
předběžného oznámení) už do sálu nepustí. 
 
O pohár města Trutnova (basketbalový turnaj) 
 

                  
 
 Od 21. do 23. srpna proběhl ve sportovní hale gymnázia třetí ročník basketbalového 
turnaje žen O pohár města Trutnova. Příznivci tohoto v Trutnově velmi oblíbeného sportu 
měli možnost zhlédnout kvalitní konkurenci šesti domácích prvoligových týmů splněných  
BK Banská Bystrica a švédským celkem Solna Viking Stockholm. (První utkání švédské 
basketbalistky nestihly pro dvouhodinové zdržení v Drážďanech.) 
 Kromě švédských a slovenských basketbalistek se samozřejmě na turnaji představily  
i hráčky BK Loko Texlen Trutnov, které po vítězství nad BK Kaučuk Kralupy 87:73 obsadily 
velmi cenné třetí místo, když prohrály jen s pozdějšími vítězkami z Přerova. (Podle nové 
trenérky Romany Ptáčkové nechtěly trutnovské ženy před soupeřem odkrýt taktické karty, 
protože se s ním utkají hned v 1. kole nové sezóny nejvyšší soutěže 12. září – proto nehrály 
nacvičené signály a hra byla improvizovaná.) 
 Kvalitu turnaje ocenila všechna zúčastněná družstva. 
 
Plážový volejbal v HSM 
 

                     
 
 Vzhledem k nepříznivému počasí se nultý ročník v plážovém volejbalu Delta Beach 
Cup plně nevydařil. Původní počet šestnácti mužstev musel být zúžen na polovinu  



a dvoudenní program na jeden den – na 22. srpen. 
 Na druhé straně tímto nečekaným zásahem počasí získal turnaj na kvalitě – každý 
účastník se mohl utkat s každým. 
 Hrálo se v areálu zahradní restaurace Sun Bar Delta v HSM na Zelené louce. Jako 
první se umístil Tequilla Beach (team květinářství Hůlková). 
 
EPO (pročišťování trubkového systému) 
 
 Poslední srpnové dny trochu (někoho dost) znervózňovalo kvílení unikající páry. 
Elektrárny Poříčí začaly s pročišťováním trubkového systému uvnitř nového fluidního kotle, 
který má být uveden do provozu koncem roku. Silný nepříjemný zvuk doléhal především  
na obyvatele Poříčí. 
 
 Koncem srpna ukončilo v Trutnově pobyt sedm reprezentačních párů, které se 
v tělocvičně ZŠ R. Frimla připravovaly na Mistrovství světa a Evropy v akrobatickém  
rock ń rolu. 
 
 Komerční snahy jsou někdy (a to kladně) spojeny s kulturní akcí. S nabídkou cesty  
do Litomyšle pohodlným autobusem z Trutnova 26. srpna s odjezdem v 6.10 hod. přišla  
do trutnovských domácností (vhozená nabídka v poštovní schránce) CK Beck, s.r.o. Praha.  
Ta nabídla za 118 Kč jízdné, předváděcí a prodejní akci (neuvedeno jakou), chutný oběd, 
možnost nákupu čisticích textilií v podnikové prodejně, procházka městem s možností 
návštěvy zámku a rodného obydlí Bedřicha Smetany. 
 
Opilé školačky 
 
 V srpnu prošetřovala trutnovská policie případ dvou opilých školaček, které nakonec 
skončily v nemocnici. Nalezeny byly v městském parku v bezvědomí a omámení.  
Při výslechu nejprve vše sváděly na neznámého muže, který je opil, později však přiznaly,  
že si vše vymyslely. (Jde o třináctileté dívky.) 
 
Dolce 
 
 Nevlídné deštivé počasí koncem srpna způsobilo úbytek návštěvnosti Dolců. Chatky 
jsou ještě obsazené, ale kemp poloprázdný. Tržby však byly letos lepší než loni v čase 
povodní, které odradily návštěvy ze zahraničí. Ti tu letos byli. 
 Nedostatek vody vyřadil atraktivní tobogán (dojezd). 
 
Cirkus Jo-Joo 
 
 Cirkus Jo-Joo se zvěřincem hostoval v Trutnově od 27. do 30. srpna na parkovišti 
naproti okresnímu úřadu. 
 
Ženský softbal (HSM) 
 
 Podzimní část soutěže zahájila koncem srpna druhá softbalová liga, kterou úspěšně 
hrají děvčata HSM. S náskokem tří bodů vedou ligovou tabulku se sedmi účastníky. 
 
 



Úspěšná činnost oddílu tenisu 
 
 Jeden z mála oddílů TJ Lokomotiva Trutnov, který hospodaří s finančním přebytkem 
(pořádáním turnajů, získáváním reklam a sponzorů) a vykazuje i dobrou sportovní činnost je 
oddíl tenisu. 
 Družstvo A dospělých se drželo po celou soutěž v sezóně 1998 ve středu divizní 
tabulky. Družstvo B dospělých postoupilo do nejvyšší oblastní soutěže. Týmy dorostu a žáků 
hrály svá utkání s maximálním nasazením a umístily se na třetích místech oblastních soutěží  
a jsou příslibem pro budoucnost tenisu v Trutnově. 
 Největším úspěchem oddílu je tenisová škola, do které bylo získáno 140 dětí ve věku 
8-11 let. Školu vede předseda oddílu Dr. Kopecký za pomoci kvalitních a obětavých 
instruktorů. 
 
Odcizení busty W. Kiesewettra sochaře J. Nováka 
 
 V noci z 24. na 25. srpna byla na trutnovském hřbitově odcizena busta W. Kiesewettra 
z pomníku, zřízeného na místě vandalsky zničeného skupinového náhrobku sochaře Emila 
Schwantnera v roce 1993. 
 Busta z umělého kamene nemohla lákat pachatele vidinou prodeje do Sběrných 
surovin. Šlo asi o „sběratele“ památek. 
 
Pěl let Rádia Černá Hora 
 

                
 
 29. srpna uspořádalo Rádio Černá Hora na oslavy svých 5. narozenin v cirkusovém 
stanu vedle autobusového nádraží Mega diskotéku, na které vystoupili v pořadu od 20.30 
hodin až do 3.00 hodin do rána známí zpěváci Ilona Czáková a Petr Muk. 
 Rádio Černá Hora je v ČR čtvrtým nejposlouchanějším rádiem. Hudební program byl 
proložen zajímavými soutěžemi. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Půdní vestavba budovy SZŠ 
 

                
 
 Dokončenou rekonstrukci půdních prostor SZŠ ukázal 31. srpna pozvaným hostům 
(byli mezi nimi ředitel Školského úřadu ing. Jan Bolehovský, poslanec P ČR a místostarosta 
MUDr. Rostislav Čevela) ředitel RNDr. K. Javůrek. Iniciativou vedení školy vznikly čtyři 
nové učebny v atypickém provedení pracovníků Průmstavu. Budou sloužit především výuce 
jazyků a společenskovědních předmětů. 
 Protože škola z roku 1924 patří mezi chráněné památky (je dílem architekta  
Al. Mezery), musely být zachovány původní půdní trámy, které byly nápaditě a vkusně 
obloženy sádrokartonem. Nové učebny se velmi líbily – splňují současné nároky (svým 
vybavením) na moderní výuku a působí i pěkným estetickým dojmem. 
 Přestavba a využití půdních prostor začala v červnu loňského roku s vynucenou 
přestávkou, kdy se čekalo na přísun finančních prostředků z ministerstva školství. 
 V příštím roce, kdy SZŠ oslaví 50 let svého trvání, se bude mít čím pochlubit. 
 
Výstavba letního koupaliště 
 
 Výstavba nového letního koupaliště v areálu sportovního stadionu za přijatelného 
počasí, které nenarušuje stavbu, dobře a předstihem pokračuje. V místech bývalého koupaliště 
byla vybourána stará betonová vana (praskliny v posledních letech vyprazdňovaly bazén)  
a byly vybudovány základy pro provozní budovu. Doufejme, že se letos podaří hrubou stavbu 
bazénů a budovy dokončit. 
 
Stavební dění Trutnova 
 

                
 
 Práce na koupališti jsou součástí velkého stavebního dění v Trutnově v roce 1998. 
Připomeňme si alespoň dotekem nejvýznamnější akce: Rekonstrukce komunikací. 
Rozestavěný Penny Market. Otevřený supermarket Delvita. Stavba fy Siemens ve Volanově. 
Další stavby supermarketů v DSM a v HSM. 



 Na jedné straně se buduje, na druhé, žel ničí. Platí to o nově dokončených chodnících 
budovaných v rámci akce „Komunikace Trutnov 1998.“ Bezohlední řidiči nejen zásobovacích 
vozů najíždějí jedním nebo oběma koly na obruby a chodníky při parkování, otáčení, couvání 
a poškozují je. 
 
Nezaměstnanost v srpnu 
 
 Nezaměstnanost v srpnu dále vzrostla. Trvale se už projevuje skutečnost, že ženy 
shánějí práci daleko obtížněji než muži. 
 K 31. srpnu stoupla na okrese míra nezaměstnanosti z 4,14 na 4,43 %. V oblasti 
Trutnova dokonce na 4,90 %. Z celkového počtu uchazečů o práci 2 899 připadlo 53,2 %  
na dělníky (1 541). Práci hledalo 1 722 žen (59,4 %) a 1 177 mužů. Nově se v srpnu jako 
uchazeči o zaměstnání evidovalo 549 osob. 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 477 uchazečům (50,9 %) z jejich celkového 
počtu. Od počátku roku bylo vyplaceno 23,177.000 Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 45 uchazečů o zaměstnání. Odborná 
praxe byla zabezpečena pro 20 absolventů středních a vysokých škol. S příspěvkem Úřadu 
práce vzniklo 10 nových pracovních míst. 
 Město Trutnov mělo k 31.8. 860 nezaměstnaných, z toho 509 žen. Počet ekonomicky 
aktivních obyvatel Trutnova činil 17 530. 
 Nejmenší problémy s pracovními příležitostmi mají ve Špindlerově Mlýně, kde je 
registrováno jen 1,84 % nezaměstnaných. 
 
  
 
 



Kulturní pořady na září 
 
 Nabídka kulturně společenských akcí na září byla velmi obsáhlá a různorodá. Tradičně 
v nich už převládala komorní hudba. 
 Dům kultury Trutnova a Nadace Bohuslava Martinů připravily pod záštitou OkÚ  
a MěÚ Trutnova už 18. slavnosti komorní hudby Trutnovský podzim ve dnech 19.-29. září. 
 Zahájení koncertem Karla Košárka (klavír), Zbyňka Millera (hoboj) a Miloše Boka 
(klavír) 19.9. Pokračování 21.9. Recitálem Evy Dřízgové – Jirušové (soprán) a Soni 
Krivčíkové (klavír), 23.9. Koncertem pro střední školy Zdeňky Grossové (mezzosoprán), Jana 
Divokého (klavír), Petra Strejce (housle) a prof. Stanislavy Křížové (klavír). 23.9. vystoupení 
M. Nostitz quarteta. 25.9. Dechové kvinteto Národního divadla v Praze. 27.9. Varhanní 
koncert v kostele Narození P. Marie: Dirk Out. 29.9. Filharmonie Hradec Králové 
s dirigentem Františkem Vajnarem. 
 Při koncertech Trutnovského podzimu (až na poslední dva, které proběhnou v kostele 
a v Národním domě) v důstojném prostředí Koncertní síně B. Martinů na Úpické ulici mohou 
návštěvníci zhlédnout výstavu paličkované krajky akad. malířky Mil či Eremiášové „Melodie 
v krajce zakleté.“ 
 
Z dalších zářijových akcí: 
5.9. Strašidláci. Cesta pohádkovým lesem v prostorách městského parku. Pro děti od 3  
do 15 let. 
18.9. Zájezd do Divadla Na Vinohradech na představení Návštěva staré dámy od Friedricha 
Dőrrenmmata.  
 
 Nadace Progress a Trutnovská kulturní a sportovní a.s. zvou zájemce do letního kina 
Na Bojišti: 4.9. Muž se železnou maskou a 11.9. Do naha. 
 
 Tradiční výstavu hub připraví v přízemí budovy MěÚ Mykologický kroužek Trutnov 
ve dnech 22.-25. září. 
 Odeon club Poříčí nabízí 5.9. Oldies party. 11.9. Miss mokré tričko. 12.9. Ladies party 
(striptérské představení). 19.9. Garrone party. 25.9. Páteční strip show. 
 Skupina historického šermu Durabo vystoupí 26.9. v reálu zahrady 1. ZŠ s bohatým 
programem (ukázky bojových technik, výstava zbraní). 
 Kruh přátel hudby je spolupořadatelem vystoupení královéhradecké filharmonie. 
 Město Trutnov zve všechny občany na Dny evropského dědictví, které proběhnou 
v sobotu 12.9. od 10 do 17 a v neděli 13.9. od 10 do 16 hodin. Volně bude možno navštívit 
(prohlídka s výkladem) Haasův palác, Starou radnici, Muzeum Podkrkonoší, Kostel Narození 
P. Marie, Galerii města Trutnov, Městské sady, Koncertní síň B. Martinů, Janskou kapli, 
Gablenzův památník, Památník židovským obětem, Kapli sv. Kříže, Památník 41 židovských 
žen, kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí, Dělostřeleckou tvrz Stachelberg.  
 Bohatá je i nabídka trutnovských kin Vesmír a Hvězda. 
 Od 22.9. do 4.10. bude přístupná výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků  
ve Staré radnici. 
 
 
 
 
 
 



20. výročí MŠ Náchodská 
 

               
 

1. září překvapila všechny, kteří zavítali na zahájení výstavy dětských prací do MŠ 
v Náchodské ulici, dovednost a nápaditost dětí i učitelek. Výstava byla připravena  
k 20. výročí této školy, vedené v současné době ředitelkou Jaroslavou Vondráčkovou. 

Expozice je rozdělena do ročních období a k vidění byly výkresy a pestrá škála 
výrobků z nejrůznějšího, ale především z přírodního materiálu. Činnost MŠ, kterou 
navštěvuje 75 dětí, je zajímavě zachycena ve vystavené kronice a albu, dokumentujících 
vývoj školy od 1.9.1978. Výstava potrvá do 11. září a je škoda ji nevidět. 

 
Netradiční zahájení škol. roku na gymnáziu 
 
 Zahájení školního roku na gymnáziu proběhlo nezvykle ve znamení Trutnovských 
neolympijských her – letos už posedmé a opět velmi zdařile. Soutěžilo 11 tříd s patřičným 
zapojením učitelů v nejpodivnějších, ale vždy vtipných disciplinách. A smysl akce, která 
proběhla 4. září? Pomoci novým studentům překonat počáteční nervozitu, nejistotu a obavy 
z nového gymnaziálního prostředí, navzájem se poznat s novými spolužáky i s pedagogy. 
 
Výstava J. Škopka a M. Škopkové v Galerii města Trutnova 
 

                 
 
 Vernisáž obrazů Jiřího Škopka a keramiky Markéty Škopkové připravila 1.9. Galerie 
města Trutnova. Otec (65) a dcera (30) často vystavují spolu. Jejich dílo přijel přiblížit 
z České Skalice ředitel tamního textilního muzea Dr. Vlastimil Havlík. Jiří Škopek je znám 
také jako tvůrce krajin z míst, kde prožívala mládí Božena Němcová. Potěší rovněž jeho 
kouzelné pohlednice a betlémy. 
 Při vernisáži zahrála a zazpívala skupina Kaluže. 
 
 
 



Radniční listy z 1.9. 
 
 Sedmé číslo Radničních listů z 1.9. informuje o jednání městských orgánů (MZ 25.6., 
MR 29.6., MR 20.7., 27.7. a 17.8.), o životě Trutnova v letech 1. světové války v Pohledech 
do minulosti, o červnových a červencových životních výročích trutnovských občanů,  
o územním plánu města a výstavbě nového závodu Siemens, o problémech kolem Eurobytu,  
o podpoře sportu městem, o ceně jízdného v MHD, o 40 letech práce kronikáře A. Justa,  
o charitní službě v Trutnově, o městské kavárně v Bohemii, o návratu bájného draka  
po opravě do městského parku, o poškozování nově vybudovaných chodníků,  
o připravovaných akcích v rámci Dnů evropského dědictví, o činnosti Městské policie,  
o výskytu nebezpečného plevele (křídlatka), o trutnovských basketbalistkách v turnaji  
O pohár města Trutnova, o výstavě Spolku podkrkonošských výtvarníků. 
 
Půjčovna knih Na Nivách 
 
 Od 3.9. je opět otevřena Půjčovna a čítárna knih rozvoje ducha a zdraví v Klubu  
Na Nivách se širokým výběrem z oborů alternativní medicina, péče o zdraví, psychologie, 
filozofie, psychotronika, astrologie a další. Vždy ve středu 15-17 hodin a ve čtvrtek  
17-19 hodin. 
 
Výstavba koupaliště 
 
 Práce na vybudování letního koupaliště pokračují dobře – betonování. Letos mají být 
vybudovány i skelety na rekreační a plavecký bazén, na jaře dětský den. Do provozu by mělo 
být koupaliště uvedeno v červenci 1999. 
 
Čerpací stanice Aral 
 

                    
 
 Dokončovací práce na benzínové stanici Aral pokračují – na Polské v areálu dopravní 
společnosti Osnado. 
 
Bonanza 
 
 5.9. proběhla v Country clubu Bonanza od 14 do 22 hodin hudební akce pod názvem 
Country nářez. 
 
 
 
 



Strašidláci (Dům kultury) 
 

                             
 
 Více než tisícovka dětí a rodičů přišla v sobotní odpoledne 5.9. přes nepřízeň počasí  
na start procházky pohádkou, kterou již tradičně Dům kultury nazval Strašidláci.  
Na několikakilometrové trase lesy na Kryblici čekala na 20 stanovištích strašidla s bizarními 
jmény jako Čertova babička, Kořenovník nenápadný, Slizoun paloučkový,  Chňapák 
stromový, Unašečka tajemná a další. 
 Akce ukončená diplomem pro účastníky a táborákem s opékáním buřtů se i letos líbila. 
Dům kultury dělá pro děti hodně. 
 
Ratibořický okruh 
 

         
 
 Vyhodnocení soutěže fotoklubů Ratibořický mapový okruh se letos poprvé 
uskutečnilo 5.9. v zahraničí – v polském Klodzku. Trutnovský fotoklub získal první místo – 
obhájil loňské prvenství. Navíc se trutnovský Ctibor Košťál svým černobílým snímkem 
z Islandu stal prvním držitelem Ceny Oldřicha Jenky za krajinářskou fotografii. 
 Fotografie Ctibora Košťála zdobí interiéry trutnovského MěÚ. 
 
Memoriál Milana Voškery 
 
 Vítězem 2. ročníku turnaje v malé kopané se 6.9. stal Klub Kopecký. Součástí výhry 
byl i dárkový balíček, který skončil v Domě pečovatelské služby, kde ho přebrala jedna z jeho 
obyvatel Johana Šmejkalová.  
 



Nadace Duha 
 
 Trutnovská Nadace Duha s prezidentem Zd. Poulem a ředitelkou Janou Poulovou 
předali 8.9. rodině Bohuslava Pokorného v Kounově osobní auto, které získala od hradecké 
firmy Auto Octagon. Společnost Duha byla první, která do Kounova zle postiženého 
povodněmi letos zavítala s podporou. 
 
BK Loko Texlen Trutnov do nové sezóny 
 
 Po Janu Kabelkovi, který vytáhl trutnovské basketbalistky z oblastního přeboru až  
do ligy, převzala letos trenérské žezlo Romana Ptáčková, bývalá hráčka hradeckého Sokola. 
Jan Jahelka jí dělá asistenta. 
 Hlavním cílem trutnovských hráček, které se těší mimořádné podpoře fandů, je účast 
v play off. 
 Čtvrtou prvoligovou sezónu v historii BK odstartují trutnovské hráčky na palubovce 
soupeře. 12. září se utkají se SBC Hanácká kyselka Přerov. Oporu budou jistě mít v Erice 
Buriánové, která s Trutnovem podepsala smlouvu do konce roku 1998. (Snad jí nepřijde 
nabídka taková, aby v druhé polovině sezóny odešla.) 
 
Kuželkáři TJ Poříčí 
 
 První zápas kuželkářů Poříčí, kteří vybojovali 1. ligu, začne 12.9., kdy proti nim doma 
nastoupí Slavie Praha. (Za cíl si kladou umístění do 8. místa.) 
 O postup do nejvyšší soutěže bojují v druhé softbalové lize děvčata HSM. 
 
Odkrývání minulosti Egypta (Muzeum Podkrkonoší) 
 

              
 
 V plně zaplněných výstavních sálech MP byla 10. září v 17.00 hodin slavnostně 
zahájena výstava Odkrývání minulosti – Čeští egyptologové v Egyptě. 
 Po uvítání významných hostů – představitelů Egyptské arabské republiky, 
Egyptologického ústavu, Náprstkova muzea, okresu i města Trutnova, nechyběl ani poslanec 
Dr. Čevela a senátor ing. Šubrt, pronesl úvodní slovo místostarosta Trutnova Dr. Čevela. 
Význam zahájené výstavy je i v tom, že ze vzájemného poznávání může vzniknout i vzájemná 
důvěra a užitečné vztahy ve všech oblastech hospodářského a společenského života. 
 Odborný výklad k výstavě provedl náš bývalý velvyslanec v Egyptě PhDr. Břetislav 
Vachala, CSc. a autorka výstavy pracovnice Náprstkova muzea Mgr. Sylva Pavlasová. 
 Významnost výstavy podtrhla i přítomnost kulturního atašé egyptského velvyslanectví 
paní Manal Ahmed Mounir.  



 V kulturním programu vystoupil hudební soubor Cantus arcanum ZUŠ, který získal 
v roce 1997 1. místo v celostátní soutěži „Concerto Bohemia“ v Praze 1997. Za řízení učitele 
ZUŠ Radomíra Matysky zahrál mistrovsky několik skladeb období baroka a renesance. 
 
Tradice kronikářství 
 
 Ve spolupráci se Státním okresním archivem připravuje Muzeum Podkrkonoší 
Trutnov výstavu Tradice kronikářství v okrese Trutnov (5.11.), která seznámí s vývojem 
kronikářství v Čechách i s kronikářstvím v regionu. 
 
Dny evropského dědictví 
 

               
 
 Hlaholem kostelních zvonů o desáté hodině 12. září po dobu patnácti minut a  
po zaznění lesních rohů z balkonu Staré radnice byly letos v Trutnově slavnostně zahájeny 
Dny evropského dědictví. Po dvouleté přestávce se Trutnov znovu zapojil do této významné 
celoevropské akce dnů otevřených dveří kulturních památek, při které mají občané volný 
vstup do vybraných památkových objektů. Součástí zahájení bylo vystoupení členů skupiny 
historického šermu Durabo. 
 Slavnostní zahájení Dnů evropského dědictví, které trochu pokazil déšť (ještě že 
Krakonošovo náměstí má svá malebná podloubí, v nichž se dalo ukrýt), zahájil svým 
projevem z balkonu Staré radnice zástupce starosty Mgr. Tomáš Hendrych. Řekl mj.: 
„Vzhledem k tomu, že mnoho památek v naší republice, v našem městě není ve stavu, který 
by si zasloužily, je právě akce Dny evropského dědictví určitou obranou, určitou výzvou, 
určitým oživením naší dějinné paměti, která je uchována prostřednictvím hmotných 
historických objektů. Těší mne, že historické jádro našeho města a další historické památky 
v Trutnově se v posledních letech rychle mění k lepšímu a postupně získávají podobu, která 
jim určitě sluší.“ 
 
 V každém přístupném objektu (a byly mezi nimi i ty, které není možné během roku 
pravidelně navštěvovat, např. Janská kaple, Gablenzův pomník) čekaly mladé hostesky 
(studentky gymnázia), které návštěvníky stručně seznamovaly s historií a významem 
památky. 
 Po dva dny 12. a 13. září měli návštěvníci možnost prohlédnout si 15 památkových 
objektů. Jejich návštěva a prohlídka byly obohaceny řadou doprovodných akcí (koncerty žáků 
ZUŠ, vystoupení souborů Musica antiqua, Chorea corcontica, chrámový sbor z Poříčí, 
výstavy, kronika a fotokronika města aj.). 
  
 
 



Památkové objekty a místa Trutnova 
 

              
 
 Do zářijového vydání Radničních listů byl vložen dvoulist, který popisuje, jaké 
památky lze v okresním městě zhlédnout, co v nich zájemci najdou, které akce doprovodné  
se v nich konají. Pro snadnější orientaci návštěvníků je zobrazena i mapka Trutnova 
s označenými objekty. 
1. Haasův palác (ZUŠ) – zpřístupněné vnitřní prostory, prohlídka s průvodcem, koncerty žáků 
ZUŠ – celkem 5 s určením času. 
2. Městská radnice – zpřístupněné vnitřní prostory, vystavená kronika a fotokronika za účasti 
kronikáře a fotokronikáře, vystavené městské insignie, výstava k srpnovému výročí 1968. 
3. Muzeum podkrkonoší – stálá expozice bitvy u Trutnova v roce 1866, stálá expozice 
poklady minulosti, výstava Odkrývání minulosti – čeští egyptologové v Egyptě. 
4. Kostel Narození P. Marie – zpřístupněné vnitřní prostory, prohlídka s průvodcem. 
5. Galerie města Trutnova – zpřístupněné vnitřní prostory, výstava obrazů Jiřího Škopka  
a keramiky Markéty Škopkové. 
6. Městský park – nová fontána s opraveným drakem, zrekonstruovaný památník Uffo Horna, 
prohlídka s průvodcem. 
7. Koncertní síň B. Martinů – zpřístupnění vnitřních prostorů, plastiky a reliéfy O. Zoubka, 
koncertní vystoupení Chorea corcontica a Musica antiqua. 
8. Kaple sv. Jana Křtitele – zpřístupnění vnitřních prostor Janské kaple, vystoupení Klubu 
vojenské historie – členové v uniformách r. 1866, střelba z dobových zbraní. 
9.Gablenzův památník – otevřená hrobka gen. Gablenze, výstup na rozhlednu a výhled z ní  
na Trutnov. 
10. Památník židovským obětem – upomínka na někdejší židovský hřbitov z roku 1870. 
11. Kaple sv. Kříže na hřbitově – prohlídka interiérem kaple, staré historické náhrobky  
ze hřbitova u kostela, arkády s hrobkami trutnovských továrníků, cenné kované mříže 
 na vstupech k hrobkám. 
12. Památník židovských dívek – hroby 41 židovských žen z koncentračního tábora v Poříčí, 
prohlídka areálu hřbitova. 
13. Kostel sv. Petra a Pavla v Poříčí – prohlídka interiéru s průvodcem, koncert chrámového 
sboru – spojení z města MHD. 
14. Kostel sv. Václava v HSM – prohlídka interiéru s průvodcem, spojení s Trutnovem MHD 
nebo vlakem. 
15. Dělostřelecká tvrz Stachleberg  v Babí – stálá expozice čs. pohraničního opevnění, 
zpřístupnění vnitřních prostor, velký model pevnostního opevnění v Babí, prohlídka 
s průvodcem, spojení s MHD nebo linkovými autobusy. (Akci zajišťuje Klub vojenské 
historie, družstvo Fortis.) 
 



               
 
 Výstava vozů Ford na Krakonošově náměstí (14.9.) 
 
Jóga 
 
 Od 14. září opět zahajuje svá cvičení Jóga Trutnov ve sportovním areálu TJ 
Lokomotivy Na Nivách a v 2. ZŠ. 
 
Plavecká škola 
 
 Řadu kurzů a přípravek zahajuje od tohoto data i Plavecká škola TJ Lokomotivy. 
 
Basketbal 
 
 Vítězně zahájily nový ročník nejvyšší soutěže basketbalistky BK Loko Texlen – 
porazily Přerov 77:57 a Žďár nad Sázavou 83:72. 
 
Kopaná 
 
 V polovině září jsou divizní fotbalisté Trutnova na 8. místě tabulky. 
 
Investiční a poštovní banka v novém objektu 
 

                 
 
 Pobočka Investiční a poštovní banky, která se dosud tísnila v přízemí budovy MěÚ, 
nalezla od 14.9. moderní a vyhovující prostory v novém objektu na Horské ulici v blízkosti 
budovy OkÚ. (Mezi obchodními domy na západní straně ulice a novou bankou dosud ruší 
nedokončený objekt.) 
 
 
 



Předlážďování Bulharské ul. 
 
 Proč se Bulharská ulice třikrát předlážďovala (propady, nerovnost dlažby), vysvětlil 
veřejnosti 15.9. v Krkonošských novinách Miroslav Šnajdr, vedoucí oddělení investic ORM 
MěÚ. Je to dáno tím, že stavební dozor z MěÚ trval na perfektním povrchu a nechal jej 
dodavateli předělat na jeho náklady. Aby byla za městem vynaložené peníze opravdu 
v pořádku. 
 
Trutnovský podzim 
 

                  
 
 Již osmnácté slavnosti komorní hudby Trutnovský podzim proběhly ve dnech  
od 19. do 29. září pod záštitou OkÚ a MěÚ města Trutnova. Hudební festival, k němuž vydal 
Dům kultury se spolupořadatelem Nadací Bohuslava Martinů vkusný a obsahem bohatý 
katalog se závěrečným přehledem všech účinkujících v letech 1981 – 1997, umožnilo přispění 
a podpora sponzorů. Patrony koncertů byla Společnost Kasper, Společnost Horní Labe, 
klavírník Antonín Kubílek, Komerční banka, ZPA CZ, Elektrárny Poříčí, Siemens – 
Elektropřístroje. Patronem výstavy akad. malířky Mil či Eremiášové „Melodie v krajce 
zakleté“ byl Foto Gold. 
 
 Výstižně vyjádřil ducha, smysl a význam festivalu, vyjádřil v úvodu katalogu  
Dr. Viktor Kakabus, předseda Nadace Bohuslava Martinů. 
 „Není větší radosti než uspokojení z dobře vykonané, společensky významné práce. 
Takovou prací je také propagace díla jednoho z našich největších hudebních tvůrců – 
Bohuslava Martinů. 
 Sledujeme práci Domu kultury v Trutnově. Vážíme si jí a radujeme se z ní. Osmnáct 
ročníků Festivalu – to už je krásní tradice, která ovšem také zavazuje do budoucna … 
 
 „Trutnovský festival je s B. Martinů spojen díky Josefu Páleníčkovi, který zde koncem 
70. let koncertoval. Byl to skladatelův poslední žák, který za svým učitelem skladby dojížděl  
i během jeho léčení ve Švýcarsku. Při posledním setkání Martinů projevil přání, ještě jednou 
se z Krkonoš podívat na svou zem. Páleniček si to vzal k srdci a využil svého vlivu  
ve Společnosti Bohuslava Martinů, která přehlídku pod nejvyššími českými horami nejen 
zaštítila, ale dodnes i spolufinancuje…“ uvádí dlouholetá dramaturgyně festivalu a jeho 
tajemnice Ludmila Jirásková z Domu kultury. 
 
 Letošní festival zahájil koncert klavíristy K. Košárka a hobojisty Zb. Mőllera, laureáta 
Ceny Společnosti Bohuslava Martinů, kterou získal na srpnové přehlídce Mladé pódium 
Karlovy Vary. Cena bude předána právě v Trutnově 19. září. 
 21. září se představila sólistka opery Národního divadla v Praze, sopranistka Eva 
Dřízgová – Jirušová a klavíristka Soňa Krivčíková. 



 Na dvou koncertech 23. září pro trutnovské střední školy se představila pardubická 
mezzosopranistka Zdeňka Grossová, klavírista Jan Divoký a jedenáctiletý houslista Petr Strejc 
z Hradce Králové. S klavírním doprovodem prof. Stanislavy Křížové. 
 Středeční večer 23. září patřil recitálu M. Nostitzova kvarteta. Páteční koncert 25. září 
vystoupilo dechové kvinteto Národního divadla v Praze spolu se švýcarským klavíristou 
Georgem Konkem. 
 V nedělní odpoledne zazněla v kostele Narození P. Marie varhanní hudba holandského 
umělce Dirk Onta. 
 V úterý 29. září byl zakončen 18. ročník Trutnovského podzimu koncertem 
Filharmonie Hradec Králové pod vedením Františka Vajnara.  
 V Koncertní síni, kde proběhla většina koncertů (síň byla vybudována z bývalého 
evangelického kostela na Úpické ulici), byla instalována výstava paličkované krajky, 
inspirovaná hudbou B. Martinů. 
 
 Letošní program Trutnovského podzimu, plně navštíveného, zahrnoval sedm koncertů 
s osmnácti sólisty a padesátičlennou hradeckou filharmonií. 
 Oprávněně lze uzavřít, že byl úspěšný i tím, že mezi jeho návštěvníky přibývá 
mladých. 
 

     
 
 Historická místa Trutnova zhlédli při své návštěvě 14.9. polští učitelé. 
 
 Poprvé v nové sezóně se představí trutnovské ligové basketbalistky v domácím 
prostředí 19. a 20. září. 
 
Oslavy Obchodní akademie Trutnov 
 

                  
 



                   
 
 Oslavy Obchodní akademie Trutnov proběhly 19. září 1998 s následujícím 
programem: Prezentace a prohlídka školy. Kulturní a sportovní vystoupení studentů 
v prostorách školy v době od 9 do 12 hodin. Slavnostní průvod od budovy školy  
na Krakonošovo náměstí ve 13 hodin. Projevy představitelů města, vedení školy a hostů  
ve 13,30 hodin. Setkání absolventů podle ročníků v Národním domě a v trutnovských 
restauracích. 
 
 Po dopoledním srdečném setkání bývalých pracovníků školy se přesunulo těžiště oslav 
Obchodní akademie na Krakonošovo náměstí. 
 Průvod v čele s mažoretkami se dlouze vinul od školy až na náměstí – účast bývalých 
absolventů, i když se jich na různých typech studia vystřídalo na 5 000, byla úctyhodná. 
Pozvat ovšem každého studenta bylo nad možnosti a síly školy. 
 Poté, kdy na Krakonošovo náměstí dorazili doprovázeni říznými pochody Koletovy 
hudby ze Rtyně všichni účastníci (asi půlhodinové zdržení – pozdržení způsobila velká 
cikánská svatba), zazněla státní hymna. Z balkónu Staré radnice promluvila nejprve ředitelka 
OA ing. Jaroslava Vágnerová. 
 „Nejdříve bych Vás všechny chtěla co nejsrdečněji přivítat na setkání absolventů OA 
v Trutnově při příležitosti oslav výročí školy – 110 let obchodního školství v Trutnově (již 
105 let stojí naše škola na Eisehomerově, později Fučíkově a nyní Malém náměstí), 80 let  
se již v této budově vychovávají zdatní ekonomové, před 60 lety se poprvé objevil název 
Obchodní akademie a 50 let již uplynulo od prvních českých maturit. Naše škola má tedy 
dlouhou tradici… 
 Materiály, které dokumentují změny, vývoj školy, jsou velmi strohé a těžko dostupné. 
Stavba školní budovy byla ukončena v září 1893, tedy jeden rok po rozhodnutí postavit 
v místech hasičského cvičiště novou školu. Ta prošla několika podstatnými úpravami. V roce 
1907 byla rozšířena směrem k Sokolovně. K zásadní změně vnějšího vzhledu budovy došlo 
při generální opravě v letech 1962 – 67. Byla vyměněna střešní krytina, zazděna půlkruhová 
nadpaží u oken v přízemí, odbourány nadokeníky a byla provedena celá řada úprav  
i v interiéru školy. V 70. letech byla škola spojena se sousední Sokolovnou a provedena 
přístavba v zadním traktu budovy. Poslední úpravou v roce 1996 byly plně využity půdní 
prostory a škola tak získala další potřebné místnosti pro studenty a vyučující. 
 
 Škola stála vždy na stejném místě, i když se její vzhled i název měnil. Německá 
městská dvouletá obchodní škola, veřejná komunální obchodní škola, obchodní akademie, 
vyšší hospodářská a hospodářská škola, střední ekonomická a ekonomická škola a nyní opět 
obchodní akademie. Na škole probíhalo jak denní, tak večerní a dálkové studium, součástí 
školy byla i pobočka v Janských Lázních. Změnou procházely samozřejmě i učební plány, 
měnil se rozsah i způsob výuky. 
 Ale tradici školy, její význam, její postavení v regionu nedělá budova nebo její název. 
Jsou to především lidé, kteří tuto tradici vytvořili a dále tvoří – profesoři a studenti – 
absolventi školy. 



 A já bych chtěla při této slavnostní příležitosti nejdříve poděkovat všem profesorům, 
kteří svědomitě a poctivě vykonávali nebo vykonávají svou odpovědnou a leckdy 
nedoceněnou práci, kteří se nejen snažili a snaží své znalosti a vědomosti předat, ale kteří byli 
a jsou dobrými vychovateli a přáteli mladých lidí, kterým učitelské povolání nebylo a není jen 
zaměstnáním, ale posláním v tom pravém slova smyslu. Na takové kantory se nezapomíná,  
i když řada z nich není již mezi námi. Myslím si, že mohu s klidným svědomím říci, že naše 
škola měla a má kvalitní a stabilní profesorský sbor, který dobře plní své poslání. 
 A čím by byla škola, profesorský sbor bez studentů, bez té druhé, obrácené strany 
mince. Vždyť právě studenti a absolventi dělají dobré nebo špatné jméno škole, posilují 
tradici školy …“ 
 
 Promluvil i zástupce trutnovského starosty Mgr. Tomáš Hendrych. 
 „Vážené dámy, vážení pánové, byl jsem na rozpacích, jak Vás oslovit, protože  
ve vztahu k Vám jsem v několika rolích. Někteří z Vás jste mými bývalými studentkami či 
studenty, někteří z Vás jste mými bývalými kolegy. Vypadl jsem pouze z role absolventa OA, 
za což se Vám omlouvám. Zároveň před Vámi stojím jako zástupce města Trutnova, které 
Vás dnes hostí. Proto mi dovolte ještě jednou říci – vážení přátelé. 
 Jsem rád, že Vašemu, a dovolím si říci i našemu několikanásobnému výročí OA přeje 
počasí. Doufám, že je to vyjádření co nejpříjemnějšímu průběhu našich oslav. K tomu, aby 
slavnostní chvíle Vašich setkání byly skutečně vydařené, snad přispěje skromným dílem  
i město Trutnov. A to díky změnám, kterými naše město v posledních letech prochází. Věřím, 
že mnozí Trutnováci, kteří chodí uličkami našeho města, dnes a denně tyto proměny 
k lepšímu registrují pouze podvědomě. Ale jsem přesvědčen, že ti z Vás, kteří přijeli  
do Trutnova po určité době, po několika letech, určitě oceníte, co vše se podařilo v 90. letech 
vylepšit, opravit, rekonstruoval či nově postavit. Zmíním se pouze o jednom příkladu – 
historické jádro našeho města, místo, kde se právě nacházíme. Změna, kterou prošla městská 
památková zóna, patří k těm nejviditelnějším a nejprogresivnějším. Je to společnou zásluhou 
města, podnikatelů, soukromníků či dalších subjektů, kteří se na vylepšení vzhledu 
historického středu města spolupodíleli. 
 Určitě je pro Vás příjemným zjištěním, že na probíhajících změnách se podílí i 
Obchodní akademie. To, co se v posledních letech ve škole změnilo či nově vybudovalo, jste 
měli možnost zhlédnout a ocenit.“ 
 Svůj projev ukončil Mgr. Hendrych konstatováním, že OA v Trutnově má mezi 
středními školami v ČR velmi dobré renomé. 

K shromážděným absolventům promluvili i představitelé partnerských škol 
z Rakouska a Polska, ředitel Školského úřadu v Trutnově ing. Jan Bolehovský, za absolventy 
Jiří Kouba, který na oslavy přicestoval až z Kapského města. Pěkně se vyjádřil i absolvent 
školy ing. Zdeněk Jirásek. 
 „Malou kytičku vzpomínek a díků chci při této příležitosti jménem všech absolventů 
věnovat našim profesorům. Těm ještě žijícím i těm, kteří dnes už někde shora shovívavě hledí 
na naše shromáždění. Získali jsme od vás nejen nové znalosti, ale i mnohé životní zkušenosti. 
Snad nám prominete výstřelky mládí, kterými jsme zase my obohacovali vaše pedagogické 
úsilí… 
 Je to už pěkná řádka let, co za námi naposled zaklaply dveře naší Alma mater. 
Doufám, že i ti, kteří ji dnes navštěvují, budou jednou – stejně tak jako my dnes – rádi 
vzpomínat na naši trutnovskou obchodní akademii. 
 
 Život čtrnácti chovanců Denního stacionáře pro poškozené děti v Palackého ulici 
obohatil zářijový zájezd do Prahy za jejími pamětihodnostmi. 
 



Benzinová stanice Aral 
 

                
 
 Nová benzinová čerpací stanice Aral (v nejmodernějším provedení) je v této době 
(19.9.) již před dokončením. 
 
Evropská konference mládeže 
 
 Ve dnech 20.-26. září se uskutečnila ve Wőrzburgu 3. Evropská konference mládeže. 
V rámci prohloubení vzájemných kontaktů mezi městy nabídl Wőrzburg účast pěti 
trutnovským mladým lidem. Tři chlapci a dvě dívky v doprovodu pracovnice MěÚ Ireny 
Hladíkové a místostarosty Mgr. Tomáše Hendrycha. 
 Účelem týdenního setkání bylo zamýšlet se v jednotlivých pracovních skupinách  
nad konkrétními problémy současné Evropy, seznámit se s procesy demokratického řešení 
těchto problémů a vyvolat zájem o Evropskou unii a její demokratické zřízení. Základní 
témata zahrnovala problém nezaměstnanosti, imigrace, azylu, zahraniční a bezpečnostní 
politiky, úkoly regionů aj. 
 Trutnovští studenti (z každé střední školy po jednom) ve Wőrzburgu dobře 
reprezentovali město a přičinili se bohatě vybaveni propagačními materiály o jeho dobré 
jméno. 
 
Výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků 
 

                 
 
 Tradiční výstava Spolku podkrkonošských výtvarníků byla zahájena ve výstavních 
prostorách Staré radnice 21. září v 17 hodin. Úvodní program zajistila několika skladbami 
skupina Kaluže, poté následovalo vtipné veršované seznámení návštěvníků výstavy 
s jednotlivými výtvarníky. Sestavil ho a přednesl profesor trutnovského gymnázia Jaroslav 
Dvorský (sám je rovněž malířský činný a mimořádně schopný). 
 Připomeňme si jeho veršované představení vystavujících výtvarníků několika úryvky: 
Dobře je na městě / kde přímo na radnici / zhlédnout možno / podobnou taškařici / jak místo 
pánů radních / vládnou tu společně výtvarníci. 



 Svá díla tu vystavovali Miloš Trýzna, Vladimír Souček, Eva Weberová, Roland Hantl, 
Eva Kešnerová, Radka Šimková, Jan Greň, Bohumil Sokol, Ladislav Kostelecký, Alena 
Rodrová, Zdena Bočarová a Jiří Šeda.  
 
Výstava hub (22.-25.9.) 
 

                   
 
 Koncem září, kdy se zpravidla i trutnovské lesy zaplňují houbaři (ani letošní rok nebyl 
výjimkou), uskutečňuje Mykologický klub svou tradiční výstavu hub. Kolem dvou set druhů 
včetně nepoživatelných se letos byť s obtížemi podařilo nasbírat. Vzhledem k letošnímu 
suchu mnoho druhů neroste. (Výstava byla nainstalována v přízemí MěÚ.) 
 
Rotary klub 
 

                
 
 Prezidentem trutnovského Rotary klubu, který čítá na 30 členů, je MUDr. Rostislav 
Čevela. Není to nějaký tajný a tajemný spolek na rozdíl od svobodných zednářů. Jedním 
z nejdůležitějších cílů tohoto spolku, který se schází ve sklepním salónku hotelu Adam, je 
rozvíjení přátelství jako příležitosti ke službě a pomoci, přičemž existují čtyři hlavní směry 
rotary aktivit: klubová služba, profesní služba, služba obci a mezinárodní služba. 
 
Volby 24.11.1990 
 
 Komunální volby se blíží … Potřetí od listopadu 1989 přijdou voliči zvolit své 
zástupce do obecních zastupitelstev. 
 V prvních polistopadových volbách bylo v Trutnově zvoleno čtyřicetičlenné 
zastupitelstvo, v němž mělo nejsilnější zastoupení 18 členy Občanské fórum. V čele 
jedenáctičlenné městské rady zasedl starosta ing. Gustav Hillebrand (OF) a místostarostové 
ing. Jan Vojáček (KDU) a ing. Dušan Vítek (ČSSD). 
 Druhé volby proběhly v roce 1994. Počet zastupitelů byl snížen na 33. Vítězem voleb 
se stala ODS, která získala jednu třetinu křesel. Starostou byl znovu zvolen ing. Hillebrand. 



Počet místostarostů se zvýšil na tři. Kromě ing. Vojáčka (KDU-ČSL) to byl Mgr. Tomáš 
Hendrych (ODA) a MUDr. Rostislav Čevela (ČSSD). Největší změnou bylo vystoupení tří 
zastupitelů z ODS, kteří přestoupili do nově vzniklé Unie svobody. 
 Letos nás čeká rozhodování 13. a 14. listopadu. 
 
 Do nejvyšší soutěže v softbalu se podařilo koncem září postoupit trutnovským 
hráčkám HSM. 
 
Rómský fotbalový turnaj 
 
 Sdružení romských aktivistů zorganizovalo na hřišti v Libušince 1. ročník romského 
fotbalového turnaje O putovní pohár okresního úřadu v Trutnově 19. září za účasti celků 
z Broumova, Červeného Kostelce, Úpice a dvou týmů z Trutnova. Vítězem se stalo mužstvo 
Broumova. Ceny předával Jaroslav Herák, rómský poradce OkÚ v Trutnově. Na náklady 
turnaje přispěl MěÚ v Trutnově 5.000 Kč. 
 
Penny market 
 
 24. září byl v DSM otevřen Penny market s rozsáhlým parkovištěm. V pořadí je to už 
46. obchod této firmy v ČR. Otevřením této prodejny bylo vytvořeno 16 pracovních míst. 
Jeho provoz (denně se tu odbaví na 2 000 zákazníků) brzdí odbavování u pokladen. 
 Rostoucí počet marketů v Trutnově (Delvita, připravovaný Diskont Plus) nutí majitele 
ostatních obchodních zařízení – jde hlavně o prodejny potravin – ke snižování cen. 
Konkurenční prostředí roste. 
 
Nová prodejna vozů Opel 
 
 Nová prodejna vozů Opel firmy ing. Syrovátko byla 25. září otevřena Na Bojišti. 
„Valná část našich zákazníků tak nyní nebude muset cestovat třicet kilometrů kvůli servisu 
nebo prodeji,“ zdůraznil při otvírání prodejny ing. Syrovátko. 
 
Durabo 
 

                    
 
 Šermířské hrátky „S úsměvem do historie“ uspořádala ve spolupráci s 1. ZŠ skupina 
historického šermu Durabo v zahradě školy 26. září od 14.00 hodin. 
 Zdařilé vystoupení zahrnovalo: Komponované programy (Mistr šermu, Truhla, Nová 
hra, Šermířská škola). Ukázky evropských bojových technik 12. až 17. století. Šermířské hry 
a cvičení pro děti. Výstava zbraní a zbroje z období 12. až 17. století. 
 



                   
 
 17. Středoškolský pohár v lehké atletice se konal 24.9. 
 
Svaz nuceně nasazených 
 
 Dlouholeté úsilí Svazu nuceně nasazených stále nedosáhlo vyřešení otázky 
odškodnění pro žijící členy: Letos přešly jejich nároky do kompetence Fondu budoucnosti – 
ten se však těmito záležitostmi málo zabývá. 
 Okresní organizace Trutnov eviduje téměř stovku doložených žádostí. S dílčím 
řešením přicházejí jednotlivé německé firmy, u kterých nuceně nasazení pracovali.  
(Ve většině evropských zemí byla otázka odškodnění už dávno vyřešena.) 
 
 

                  
 
 Aktiv Svazu neslyšících a nedoslýchavých se konal na OkÚ 26. září. 
 
Country club Bonanza 
 
 Country club Bonanza připravil na 26.9. večer povídání s účastníky 5. Celosvětového 
potlachu, který se v červnu uskutečnil v Kanadě. Jiří Jůzl a Petr Šplíchal promítli účastníkům 
filmy, natočené při jejich cestě Severní Amerikou. Na zmíněný potlach se sjelo na 1 200 lidí 
včetně českých emigrantů. Myšlenka na takový potlach vznikla v roce 1968 v době 
emigrantské vlny po srpnových událostech. 
 
 Uložení bomby v budově okresního soudu oznámil telefonicky neznámý anonym. 
Budova byla vyklizena a prohledána – žádná výbušnina nalezena nebyla. Policistům se rychle 
podařilo 51 letého telefonistu dopadnout. 
 
 
 
 



Basketbal 
 
 Skoro na samém konci ligové tabulky jsou koncem září nečekaně basketbalistky BK 
Loko Texlen. Zatím se nedaří jako v předchozích sezónách 
 
 Koncem září začala sezóna stolního tenisu. V okresním přeboru reprezentuje naše 
město Poříčí. 
 
Klub ultralight 
 
 Pronájem pozemku o výměře 8 900 m2 schválila městská rada za účelem vybudování 
letiště pro ultralehká letadla. Členy vznikajícího trutnovského klubu ultralightů, který 
uvedenou plochu získal na neurčitou dobu za symbolické nájemné 50 Kč za rok, jsou i známí 
autokrosoví závodníci Trutnova otec a syn Drahošovi z Volanova. Ti, když museli  
pro ekonomickou náročnost zanechat autokrosových závodů, se věnují dnes kromě oprav aut 
také výrobě ultralehkých letadel. 
 Na pronajaté ploše ve Volanově má být kromě letištní plochy a hangárů i potřebné 
společenské zázemí. Cena ultralehkého letadla se pohybuje kolem 450.000 Kč. 
 
Rekonstrukce viaduktu na Novodvorskou 
 

                    
 
 V rámci rekonstrukce trutnovských komunikací došlo i na Novodvorskou ulici  
a viadukt. Stávající bude nahrazen novým delším, aby mohla být rozšířena komunikace  
pod ním. 29.9. od 7.40 hod. začala nepřetržitá výluka vlakové přepravy mezi stanicemi 
Trutnov hl. nádraží a Trutnov střed. Výluka potrvá do 10. října do 18.00 hodin. Vlakové spoje 
budou v tomto období nahrazeny autobusovou přepravou. (Silnice pod viaduktem má být 
rozšířena o šest metrů.) 
 
 Na 3. místě skončili na 17. ročníku Středoškolského poháru v atletice mladí sportovci 
trutnovského gymnázia. Za ideálního počasí „babího léta“ se závodilo na trutnovském sport. 
stadionu 24.9. 
  
 Září bylo pro trutnovské divizní fotbalisty šťastně. Jsou na třetím místě tabulky. 
V dohrávce porazili Český Dub 2:0. 
 
 
 
 
 



Martin Dvořák v Bonanze 
 

                
 
 30. září se uskutečnil v country clubu Bonanza další díl pořadu Setkání s … Hostem 
Mgr. Hendrycha byl královéhradecký exprimátor, zakladatel subjektu Volby pro město  
ing. Martin Dvořák. Diskutovalo se především o komunální politice a o blížících se volbách. 
 
Centrum odborné přípravy 
 
 Centrum odborné přípravy v DSM se jako jediná střední škola okresu zúčastnila 
výstavy Vzdělání a řemesla ´98 v Českých Budějovicích. 
 
Sdružení pro Trutnov 
 
 Potřebných 3 000 podpisů se podařilo koncem září sehnat pro zápis Sdružení  
pro Trutnov na volební kandidátku pro volby do MZ 13. a 14,11, Nikdo z kandidátů není 
členem žádné politické strany. 
 
Nezaměstnanost k 30.9. 
 
 K 30.9. se v okrese Trutnov ucházelo o zaměstnání 3 141 osob, z toho bylo 1 809 žen 
a 1 332 mužů. V oblasti Trutnov 2 047, tj. 65,1 %. Míra nezaměstnanosti činila 4,80 % - 
oproti srpnu se zvýšila (4,43 %). Nově se v září ucházelo o práci 879 občanů, z toho bylo 418 
absolventů škol, vyučenců a mladistvých. Do zaměstnání nastoupilo 471 osob. Obtížně trvale 
hledají práci občané se ZPS – bylo jich 595 (18,9 %). 
 Hmotné zabezpečení bylo vypláceno 1 809 uchazečům, tj. 57,6 % z jejich celkového 
počtu. Od počátku roku bylo na hmotném zabezpečení vyplaceno 26,540.000 Kč. 
 Ve městě Trutnov bylo k 30.9. 975 nezaměstnaných, z toho 561 žen. Míra 
nezaměstnanosti 5,56 %. 
 
  
 
 

 
  

 



Kulturní program na říjen 
 
 Také na říjen je připravena pro trutnovské občany bohatá nabídka kulturně 
společenských akcí. 
4.10. Divadelní představení Pobřeží s Janou Hlaváčovou, Petrem Kostkou, Lucií 
Matouškovou a Janem Šťastným. Národní dům v 19.30 hod. Zbylé vstupenky (kromě 
předplatného) 90 a 105 Kč. 
 

              
 
10.10. Dračí minifestival – Den ve znamení draka zahrnuje Drakiádu, soutěž v létání 
papírových draků a o nejhezčího draka v 10.00 hod. na paradráze, výstavu živých ještěrů  
a plazů (Dráčci) od 12.00 do 14.00 hod. v bývalém DDM Na Struze, Dračí odpoledne  
na přírodním kulturním středisku Na Bojišti od 13.00 hod. do 17.00 hod. – vstupné 10 Kč. 
Bohatý program tvoří Dračí zápas (Durabo), Dračí tanec (děti MŠ Žižkova ul.), Soptíci 
(ukázky hasičské techniky HZS Trutnov), Poslední drak (Divadélko Mrak), Dračí soutěže  
pro děti i dospělé, táborák, ohňostroj. Kromě DK jsou spolupořadateli DDM, Společnost 
Duha, Klub trutnovských podnikatelů, Nadace Progress. 
 

           
 
13.10. Módní přehlídka na zahájení výstavy Oděv a šperk (od 13. do 16.10. v Nár. domě). 
Svou tvorbu z této oblasti předvede několik desítek účastníků – výrobců módních doplňků. 
Vstupné na módní přehlídku 50 Kč, na výstavu 5 a 2 Kč. 
15.10. Pavla Břínková a Jan Ježek. Dvojrecitál Láska v operetě a muzikálu (známé  
a nestárnoucí melodie v podání královny české operety a sólisty Státní opery Praha). ND  
v 19 hod. za 100, 90, 80 Kč. 
24.10. Burza kartiček pro sběratele kartiček sportovců. 
18.10. Paletka a létající koberec (pohádka pro děti od 3 do 10 let). Účinkuje Divadýlko 
z ponožky.  Kino Vesmír v 15 hod., 25 Kč. 
19.10. Akademie třetího věku. Přednáška RNDr. Evy Markové „Černé slunce ve Venezuele.“ 
Klub Nivy ve 14.30 hod. 
22.10. Bajaja. Pořad pro žáky I. stupně. Nár. dům 8.30 a 10.00 hod., 15 Kč. 
23.10. Robinson Crusoe. Pořad pro žáky II. stupně ZŠ. Nár. dům v 8.30 a 10.00 hod., 20 Kč. 



23.10. Country večer se Star Westem. Nár. dům ve 20.00 hod. Vstupné 50 Kč. 
26.10. S politiky netančím – Miloslav Šimek, Zuzana Bubílková, Lešek Semelka. Nár. dům 
v 19 hod., Vstupné 190, 180, 170 Kč. 
27.10. Petr Piechowitz a Milan Beňan – setkání s horolezci, jejich vyprávění s diapozitivy. 
Klub Nivy v 19.00 hod. Vstupné 30 Kč. 
29.10. Akademie třetího věku: 28. říjen v tradici české státnosti. Přednáška  
Doc. PhDr. Martina Kučery, CSc. v sále MěÚ v 15.00 hodin. (Cyklus přednášek a besed, 
připravený ČČK a DK, začne už 5.10. přednáškou o evropském baroku Doc. PhDr. Frant. 
Nesejta, CSc. Zápisné na říjen až leden 50 Kč.) 
 

                                
 
30.10. Chorea corcontica k zakončení oslav 80. výročí vzniku ČSR. 
 
Swidnica v Trutnově 
 
 Město Trutnov ve spolupráci s TJ Lokomotivou, Domem kultury, Muzeem 
Podkrkonoší a Galerií města Trutnova nabízí v rámci spolupráce s polskou Swidnicí říjnové 
setkání s polskými kulturními pracovníky a sportovci. 
 Výstava Staré pohlednice města Swidnice a okolí ve dnech 17. až 25.10. v Muzeu 
Podkrkonoší. 
 Výstava polské umělecké fotografie ze sbírky Andreje Protasiuka od 18. do 31.10. 
v Galerii města Trutnova. 
 Výstava z tvorby polských studentů ve stylu impresionismu v kině Vesmír ve dnech  
1. až 31.10. 
 Vystoupení estrádního souboru Krag a souboru moderního tance Czas 16.10. 
v Nár.domě v 19.00 hodin. 
 Vystoupení hudební skupiny s hudbou Beatles – Melpiess ve vinárně Pod hradem 
v 9.00 hodin. 
 Lehkoatletické závody žáků ZŠ ze Swidnice a Trutnova na sportovním stadionu 17.10. 
v 10.00 hodin. 
 Sportovní akrobacie. Vystoupení mistrů Polska i Evropy oddílu sportovní akrobacie 
„Polonia Pafal“ (trampolina) 17.10. v sokolovně ve 14.00 hodin. 
 Karate. Ukázky v provedení svidnického klubu Karate „Kyokushinkai“ 17.10.  
ve sportovní hale Na Nivách v 15.30 hodin. 
 Box. Exhibiční zápas závodníků extratřídy v Polsku 18.10. v sokolovně v 10.00 hodin. 
 



Odeon 
 
 Odeon club Poříčí nabízí 2.10. Travestic show, 3.10. Oldies party, 9.10. Jack Daniels, 
10.10. Southern Komfort, 16.10. Sex (do půlnoci pouze pro muže – vstup 99 Kč, od půlnoci 
pro ženy – vstup zdarma), 17.10. Exkalibur energy drink, 24.10. Barbero, 31.10. Queen  
of clubs – finále východních Čech v soutěži o nejkrásnější dívku diskoték. Večer snímá 
Televize Prima. 
 
 Bohatá je na říjen i nabídka trutnovských kin Vesmír a Hvězda. 
 Duchovní univerzita Bytí připravila na 4. října přednášku známého biotronika Tomáše 
Pfeiffera spojenou s léčebným působením 4.10. v Koncertní síni B. Martinů od 19.30 hod. 
 
 Na 1. října ohlásil do Trutnova svůj příjezd režisér Karel Smyczek. Přijede  
do kojeneckého ústavu, aby v rámci tzv. Dětského dne v kojeneckém ústavu předal 
chovancům tohoto zařízení různé dárky: Loni navštívila v rámci této akce trutnovský 
kojenecký ústav herečka Tereza Brodská.  
 
Volby se blíží … 
 
 I když do komunálních voleb zbývá ještě šest týdnů, stránky denního tisku se už 
zaplňují zprávami o nich. Některými pozoruhodnými. Nabídka trutnovským voličům, zdá se, 
bude hodně široká s velkým počtem politických stran a různých seskupení. Ta vznikala např. 
už v srpnu, kdy došlo v Trutnově k ustavení volební strany Trutnov 21. Tvoří ji Důchodci  
za životní jistoty (DŽJ), Strana pro otevřenou společnost (OS), tj. bývalí Diensbierovi 
Svobodní demokraté a nezávislí. 
 Novou politickou stranou je i Volba pro město, která připravuje volební program 
zaměřený na nesocialistické řešení komunálních problémů a chce prosadit výhradně 
regionální politiku a navázat na vše dobré, co se v Trutnově podařilo. Na její kandidátce se 
má objevit řada známých osobností z oblasti sportu a kultury. Také ale i podnikatelé. 
 Nově vzniklé je i Sdružení nezávislých kandidátů, které se nechce svázat s některou 
politickou stranou. Oficiálně bude vystupovat jako Sdružení pro Trutnov. Dále i Nezávislé 
politické hnutí (NEZ) a Živnostenská strana. 
 
Obnova vedení nádrže v parku 
 
 Od října znovu zdobí městské sady poblíž vchodu obnovená kruhová fontána s bájným 
trutnovským drakem uprostřed. Ten se nacházel plných sto let na kašně náměstí od roku 1792 
do roku 1892, kdy ho na ní vystřídal vládce krkonošských hor. Až do roku 1903 se nacházela 
trutnovská kamenná saň uprostřed kruhového květinového záhonu, než byla přesunuta  
po zřízení vodní nádrže s vodotryskem poněkud stanou od ní. 
 Na obnově díla se podílel především kamenický mistr Petr Beneš spolu s akad. 
sochařem Petrem Váňou (kamenické a restaurátorské práce). Stavební část elektro a vodního 
zařízení zajistila firma Repro pod vedením Michala Danielise. Měděné doplňky opatřil 
trutnovský pasíř Emil Horký. 
 Znovuumístění draka v jezírku snad také zabrání jeho poškozování dětmi. 
 
 
 
 



Dotazník Městské knihovny v Trutnově 
 
 Městská knihovna s regionálními funkcemi ve snaze zmapovat požadavky a potřeby 
svých čtenářů připravila rozsáhlý anonymní dotazník. Je k dispozici v oddělení pro dospělé 
čtenáře. Po 31. říjnu (poslední den k jeho odevzdání) vyhodnotí knihovna získané informace. 
Žádoucí pro určitou objektivitu je alespoň desetiprocentní účast čtenářů. 
 
Obnova míst někdejší synagogy 
 
 Úprava místa, kde se v letech 1885 – 1938 nacházela trutnovská synagoga stranou 
ulice Na Struze, se chýlí ke konci. Stavební a terénní úpravy jsou záležitostí Průmstavu. 
Zbývá dokončit kovové ohrazení a bránu (umělecký kovář Emil Horký), opravit pískovcové 
vstupní sloupy (kameník Petr Beneš), zařídit český a hebrejský text na pravý sloup brány. 
Jedná se také o žulovou desku s textem z historie trutnovské synagogy. Deska by měla být 
umístěna nad pozůstatky základů, které se uchovaly po vypálení synagogy z 10.  
na 11. listopadu 1938. 
 
Úpravy komunikací 
 
 O rychle postupující rekonstrukci trutnovských komunikací pravidelně informuje 
zveřejňovanými fotografiemi v Radničních listech vedoucí investic ORM Miroslav Šnajdr.  
 Začátkem října byly dokončeny nebo byly před dokončením ulice Junáků, Dřevařská, 
Lomní, Procházkova, Horská, Úpská, Rýchorská, Bulharská, Palackého (část v městské 
památkové zóně), Kožešnická, Barvířská, komunikace za obchodním centrem, dále Slovanské 
náměstí a opěrná zeď v Palackého ulici. (Akce, kterou musí objektivně každý občan Trutnova 
v podstatě ocenit.) 
 
Velká cena Trutnova v plavání 
 

Velká cena Trutnova v plavání přilákala 3. a 4. října do pětadvacetimetrového bazénu 
zimních lázní plavce dvaadvaceti klubů ČR, Německa a Polska. 

Bylo dosaženo řady velmi kvalitních výkonů. Potěšily především výkony nadějných 
plavců z pořádající TJ Lokomotiva. V polohovém závodě na 100 m zvítězil časem 1:18,88 
dvanáctiletý Jiří Kroužek, na 100 m kraul byl šestnáctiletý Tomáš Vaněk druhý stejně jako 
v závodě na 100 m znak čtrnáctiletý Jakub Škandera (ti dosáhli času 58,48 a 1:10,98). 

 
Svatohubertské slavnosti 
 
 Ke zdárnému průběhu 6. Svatohubertských slavností v Kuksu 3. října přispěli  
i Trutnovští – varhanním koncertem Martina Matysky, vystoupením pěveckého ženského 
sboru Chorea corcontica a hudebního souboru Musica antiqua. 
 
Kurz plavání kojenců a batolat 
 
 Zájem o plavecké kurzy TJ Lokomotiva je mimořádný. Baby club plaváček zahájil 
kurz plavání kojenců a batolat (pro děti od 2 týdnů věku, od šesti měsíců věku již děti plavou 
v doprovodu rodičů v bazénu). Kurz musel být rozšířen – 70 zájemců. Vodní prostředí má 
kladný vliv na zdraví dětí. 
 



 Začít se sportováním není nikdy dost brzy. Do kurzu sebeobrany a juda přijímá TJ 
Lokomotiva chlapce a děvčata už od osmi let věku. 
 
Návštěva japonských učitelů 
 

                   
 
 Od 3. do 11. října pobývalo na trutnovském okrese dvaadvacet japonských učitelů. 
Starost o ně připadla Školskému úřadu v Trutnově – ubytováni jsou v hotelu Adam. Jejich 
program zahrnuje návštěvu škol (ZŠ Mládežnická, která je největší trutnovskou školou a ZŠ 
R. Frimla, která zajišťuje provoz DDM). Na Školském úřadě měli možnost seznámit  
se s celkovou koncepcí vzdělávání na Trutnovsku. 
 Zajímavá beseda s nimi proběhla 8. října v hotelu Bohemia za účasti řady ředitelů škol 
okresu. Vzdělávací systémy Japonska a ČR, jak ukázala diskuse, mají dost společného. 
Základní docházka japonských dětí je šestiletá, pak žáci odcházejí na nižší a z nich na vyšší 
střední školy. 
 Kázeň je problémem i japonského školství – platí to především o řádné docházce  
do školy. Japonští učitelé (snad i proto, že naprosto nemají existenční starosti) mají s dětmi 
velikou trpělivost. 
 Jedním z příjemných překvapení byla návštěva ZUŠ v Trutnově s koncertem na jejich 
počest. 
 
Kick-box (Baunatal – SRN) 
 
 Velmi úspěšně si 3. a 4. října vedli v drese ČR trutnovští členové SK Karate  
na mezinárodním mistrovství v kick-boxu v německém Baunatalu. V konkurenci závodníků  
z 9 zemí vynikl především Štefan Gondek – jedno první a dvě druhá místa. 
 
Nové jízdenky MHD 
 
 Od 5. října jsou v Trutnově v platnosti nové jízdenky pro městskou hromadnou 
dopravu. Nové v červeném provedení mají zelené bezpečnostní prvky. (Staré jízdenky, které 
platí ještě až do 11.10. možno vyměnit v kanceláři dopravní firmy Osnado.) 
 Důvodem výměny jízdenek je výskyt značného množství padělaných. 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce Novodvorské ulice a viaduktu 
 

                 
 
 Snad nejnáročnější rekonstrukcí z trutnovských komunikací je úprava Novodvorské 
ulice včetně viaduktu nad ní. Průchod pod železničním nadjezdem byl velmi špatný – úzká 
silnice, úzké chodníky ve špatném stavu nachýlené do cesty. 
 Nyní zde vzniká dvouproudá vozovka se širokými chodníky se zábradlím. Nový 
železniční most nad ní se podařilo bez větších problémů usadit 7. října. 
 
Výstava fotografií Jiřího Havla (Galerie města Trutnova) 
 

                  
 
 6. října v 17 hodin byla v Galerii města Trutnova slavnostně zahájena výstava 
fotografií z Krkonoš a Podkrkonoší už světově známého autora ing. Jiřího Havla. Výstavu 
uvedl Mgr. Jiří Zikmund, historik fotografie Muzea východních Čech v Hradci Králové. Ten 
vyzvedl především citlivé vnímání detailů a precizně vyvážené kompozice fotografa Havla. 
 Expozice je rozdělena na několik částí – starší černobílé fotografie, dynamicky pojatá 
série Černohorského potoka a zajímavě kolorované fotografie. Snímky se vyznačují nejen 
precizní technikou a pečlivostí, ale i jemností a plastičností. Hodně zaujmou návštěvníky 
záběry z Rýchorského pralesa růzností námětů a zachycením nálad. 
 Výstava, jejíž uvedení pěkně zarámovalo vystoupení ženského pěveckého sboru 
Chorea corcontica, je přístupná až do konce měsíce října. 
 
 Výstavní prostory v přízemí MěÚ jsou prakticky stále využívány komerčně. 
Pronajímají si je různé firmy nabízející především levný textil a obuv. 
 
Kurzy sebeobrany 
 
 Aby při přepadení (stále malá bezpečnost v ulicích a na odlehlých místech) nebyl 
člověk zcela odkázán na okolí (mnohdy nevšímavé), ale dovedl se bránit sám, nabízejí se  
i v Trutnově kurzy sebeobrany. Začátkem října se rozběhly v tělocvičně juda Na Nivách. 
 



Školení hokejových rozhodčích a trenérů 
 
 Od 9. do 17. října bude trutnovský zimní stadion (umělá ledová plocha má už 
dvacetileté trvání) hostit účastníky trenérského a rozhodcovského kurzu. Přihlášeno jich je  
na 80 a školit je budou přední kapacity našeho hokeje. 
 
Návrh územního plánu města Trutnova 
 

                 
 
 Výstava pod názvem Výsledný návrh územního plánu města Trutnova byla zahájena 
9. října ve vstupní hale MěÚ. Pro všechny občany představuje příležitost seznámit se 
s rozvojem Trutnova do roku 2005. 
 Výstava dokumentuje návrh nového centra města, ukazuje místa určená pro bydlení, 
ozřejmuje, jakým způsobem ovlivní připravovaná dálnice D 11 dopravní systém města, 
seznámí s plánovanými možnostmi rekreace a sportu. Zachycuje mj. trasy dálničních 
převaděčů, navržené tři mosty. 
 Výstavu, která seznamuje s budoucím rozvojem města, zahájil dopoledne 9.8. 
místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych. Potrvá až do 6. listopadu. 
 Územní plán zpracoval ateliér CON.TEC Praha, ing. arch. Jiří Vít. 
 
 10. října v 18 hodin byl zprovozněn rekonstruovaný viadukt nad Novodvorskou ulicí. 
Tím skončila také náhradní autobusová doprava, která spojovala stanici Trutnov – střed 
s hlavním nádražím. 
 S rekonstrukcí komunikace Novodvorské (velmi náročná akce, kanalizační problémy) 
to jde pomaleji. Také počasí nepřeje. Silnice bude patrně zprovozněna jen provizorně. 
 
Představitelé Senice v Trutnově 
 
 10. října přijeli do Trutnova představitelé slovenské Senice, aby se s Trutnovem 
dohodli o posledních úpravách smlouvy o spolupráci a partnerství mezi oběma městy. Ta má 
být podepsána 10. listopadu v Senici. 
 V rámci návštěvy proběhne doprovodný program – pracovní a přátelské posezení 
v Country clubu Bonanza a přátelský zápas hokejistů (neregistrovaných) obou městských 
úřadů. Trutnovský hokejový výběr povede místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych. 
 
Osvětlení města 
 
 Celorepublikové Setkání přátel veřejného osvětlení uspořádali Technické služby 
Trutnova ve spolupráci se ZPA CZ. Jeho slavnostního zahájení se zúčastnil starosta  
Ing. Hillebrand a Mgr. Hendrych. Byla to i příležitost posoudit úroveň veřejného  



a slavnostního osvětlení Trutnova. 
 
Akce NET ´98 (adventisté) 
 

                    
 
 10. října se uskutečnil v přednáškovém sále církve adventistů na Kryblici satelitní 
přenos první přednášky „Titanik Země – kdy se potopí“ z americké Andrewsovy univerzity. 
Vysílání celosvětového programu NET ´98 je zaměřeno na očekávané události nového 
milénia (celkem 6 přednášek v říjnu). Hlavním smyslem přednášek založených na biblických 
údajích je podat základní pohled na smysl lidského života. 
 
Škola bruslení 
 

                   
 
 10. října se uskutečnila na zimním stadionu první lekce školy bruslení – celkem jich 
bude deset se závěrečným karnevalem. 
 
Fingovaná hlášení neštěstí 
 
 Několik naléhavých telefonátů vyhnalo v neděli 13.10. před druhou hodinou ranní 
trutnovské záchranáře, policisty a hasiče na zásahy do fingovaných neštěstí. Nepovedený  
a nákladný „žert“ (hasičská auta, sanitky, vozidla policie) anonymního telefonisty  
na vymyšlené akce (zraněný cyklista na křižovatce u Lampertic, uložená bomba na OkÚ) 
skončil nakonec pro něho odhalením. Čekají ho až tři roky vězení. (Škoda však, že tito 
provinilci – tentokrát to byl dvacetiletý muž – končí většinou jen mírným potrestáním). 
Pachatelem poplašného oznámení bomby na OkÚ byl jednapadesátiletý muž z Trutnova. 
 Anonymní telefonáty nemá na svědomí jen mládež. V polovině října byl oznámen 
neznámým pachatelem telefonicky výbuch v restauraci U Kousala v HSM. V následných 
dnech byl viník jednačtyřicetiletý místní občan obviněn z trestného činu šíření poplašné 
zprávy. 
 



 Až do 13. října trvala ve Staré radnici výstava, připomínající srpnové události 
v Trutnově před třiceti lety. 
 
Vztahy s Francií 
 
 V delegaci, která odjela 14. října do francouzského departementu L Oise, je kromě 
přednosty OkÚ ing. Klímka a senátora ing. Šubrta i trutnovský starosta ing. Hillebrand. 
Zúčastní se Podzimního výtvarného salónu ve Verneuil en Halatte. Účelem zájezdu je  
i jednání o rozvoji vzájemné spolupráce. 
 
Výjimečné tresty za přepadení invalidního trafikanta 
 
 Výjimečné tresty pro mladistvé ve výši sedm a šest a půl roku vězení udělili 
královéhradečtí soudci dvojici obžalovaných, kteří v lednu 1998 přepadli v Trutnově několik 
žen a kvůli penězům se pokusili zákeřně a velmi bezohledně zavraždit invalidního trafikanta 
Karla Sýkoru. (Běžná sazba za podobný přečin je u mladistvých pět let vězení.) 
 Při soudním přelíčení v Hradci Králové vyšly najevo jejich další násilnosti –  
při přepadání žen jim vstříkli do očí slznou látku, ohrožovali je i plynovou pistolí. 
 Obžalovaní Jan Kovačík a Martin Škoda se projevili jako bezohlední zločinci –  
po obrně nepohyblivému trafikantovi o berlích zasadili dvacet ran kladivem. Jen zázrakem 
vyvázl životem při přepadení – po úderech do hlavy povalen na zem, škrcen, mlácen pěstí  
i kladivem do hlavy (dvacet tržně zhmožděných ran, dvě vpáčené zlomeniny lebeční klenby, 
otřes mozku, krvácení pod měkké mozkové pleny, zranění v obličeji, několik vyražených 
zubů). 
 Následky přepadení trpí Karel Sýkora podnes – silné bolesti hlavy, závratě, špatné 
vidění levým okem, deformovaný ret a levé ucho. Ač není o co stát, přijal na prosbu 
obžalovaných jejich omluvu. 
 
Cena tepla se nezvýší 
 
 Blížící se topnou sezónu mohou na Trutnovsku očekávat odběratelé elektřiny 
z poříčské elektrárny bez obav. Její ceny se letos podle ujištění mluvčího Elektráren Poříčí 
ing. Špůra měnit nebudou a i v příštím roce má být nárůst cen za teplo domácnostem  
a podnikům buď nulový, nebo jen nepatrný. 
 
Před volbami 
 
 V polovině října už bylo známo, že v Trutnově předalo kandidátní listiny  
do komunálních voleb čtrnáct stran a sdružení se 457 kandidáty. Na podporu kandidatury 
volební strany Sdružení pro Trutnov bylo shromážděno 2 334 platných podpisů voličů města 
Trutnova. Z kandidátek dosud odstoupili čtyři, z toho dva z důvodu jejich zařazení  
na kandidátní listiny bez jejich vědomí. 
 Trutnov má kandidátů až příliš velký počet. Jiná města velikostí srovnatelná 
s Trutnovem mají asi 150 kandidátů delegovaných šesti až osmi politickými subjekty. 
 
 
 
 
 



Kandidáti do komunálních voleb 
 
 Na 33 členů městského zastupitelstva kandiduje v Trutnově z parlamentních stran 
ODS 33, ČSSD 33, US 33, KSČM 33, KDU-ČSL 33 kandidátů. Ostatní politické strany 197, 
sdružení a nezávislí kandidáti 99. 
 Nabídka v Trutnově je nezvykle široká. Čtrnáct subjektů je zpravidla mnoho 
rozdílných názorů, programů a přání a dohoda opak bývá obtížná. Jde o to, aby nové městské 
zastupitelstvo bylo dělné a konstruktivní – v zájmu obce. 
 
Návštěva polských přátel ze Swidnice 
 

                  
 
 Návštěvu polských přátel ze Swidnice zhodnotil v Radničních listech zástupce starosty 
města Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych. 
 Ve dnech 16.-18.10. proběhly v našem městě „Dny Swidnice v Trutnově.“ Od pátku 
do neděle probíhal na několika místech bohatý program skládající se z řady kulturních a 
sportovních akcí. Více než 150 zástupců polského partnerského města se tak představilo 
návštěvníkům a hostitelům přehlídkou své zájmové činnosti. V řadě případů se setkali  
na hřišti či v tělocvičně sportovci obou měst a změřili své síly ve sportovním klání. Výsledek 
není rozhodující. Důležité bylo, že tak vznikl prostor pro navázání kontaktů, nových 
přátelských vztahů. To je hlavním smyslem uzavřené smlouvy mezi Trutnovem a Swidnicí. 
 V rámci svidnických dní byly rovněž zahájeny dvě zajímavé výstavy: V Muzeu 
podkrkonoší byla v pátek 16.10. zahájena výstava obrazů Swidnice. Při jejich prohlídce  
si člověk uvědomí blízkost a podobnost charakteristických rysů obou měst. Zároveň člověka 
nepřímo pozvou do polského města, aby si prohlédl jeho současnou podobu. 
 
 Druhá neméně zajímavá výstava byl v sobotu 17.10. večer zahájena v Městské galerii. 
Trutnovákům se představuje několik polských fotografů svou černobílou tvorbou. Obě 
výstavy doporučuji ke zhlédnutí, stojí za to. 
 Velký úspěch sklidila se svým vystoupením skupina Helpless hrající repertoár z dílny 
Beatles a Chucka Berryho, která vystoupila v sobotu večer ve vinárně Pod hradem. 
 Sportovní vystoupení byla pro trutnovské diváky také velice zajímavá. Mezi ně patří 
především ukázka sportovní akrobacie včetně vystoupení vicemistrů světa. Stejně tak ukázka 
skoků na trampolině není v Trutnově často k vidění. Atraktivní vystoupení polských boxerů 
v průběhu nedělního dopoledne mělo pro naše město také punc výjimečnosti. V tělocvičně 
Sokolovna se objevil ring a v něm proběhlo několik zajímavých zápasů. Nejednalo se jen  
o exhibici, proti polským boxerům nastoupili členové boxerského klubu z Úpice. 
 
 V závěru své návštěvy navštívili zástupci svidnického městského zastupitelstva i 
s prezidentem města Adamem Markiewiczem  prvoligové utkání ženského basketbalu 
Trutnov – Karlovy Vary. 



 Celkově lze konstatovat, že „Dny Swidnice v Trutnově“ se vydařily. Podařilo se 
naplnit hlavní závěr, pro který byla uzavírána smlouva mezi městem Trutnovem a Swidnicí. 
Ten tkví v setkáváních a výměně zkušeností nejen mezi radnicemi, ale hlavně mezi lidmi  
a zájmovými spolky obou měst. 
 Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na přípravě a organizaci Dnů Swidnice podíleli, 
zástupcům TJ Lokomotiva Trutnov, galerie a muzea, Domu kultury, pracovníkům MěÚ. Ti 
všichni měli zásluhu na tom, že naši polští přátelé odjížděli spokojeni, že se nám podařilo 
oplatit vlídnost a pohostinnost, které se dostalo trutnovským zástupcům kultury i sportu 
během trutnovských dnů ve Swidnici na jaře letošního roku. 
 
 

               
 
 19.10. hraje Jiří Dohnal na sitár v čajovně na Dlouhém podloubí na Krakonošově 
náměstí (U zeleného listu). 
 
Burza sportovních potřeb 
 
 Výměnu, nákup a prodej bruslařské a hokejoví výstroje a výzbroje umožňuje burza 
sportovních potřeb 18. října v klubovně hokejového klubu Trutnov na zimním stadionu. 
 
Ministr Císař v Trutnově 
 

                  
 
 19. října zavítal do Trutnova ministr pro místní rozvoj Prof. Ing. Jaromír Císař 
v doprovodu poslance Parlamentu ČR MUDr. R. Čevely. Beseda o cílech vlády a cestách 
k oživení hospodářského růstu proběhla za účasti asi občanů v malém sále MěÚ. Otázky  
na ministra padaly k bytové výstavbě, k údržbě bytového fondu, k územnímu plánování  
a podnikatelským možnostem v oblasti cestovního ruchu. 
 
Zastřešení autobusového nádraží musí počkat 
 
 Zastřešení autobusového nádraží se Trutnov v nejbližších letech patrně nedočká,  



i když by to výrazně zlepšilo kulturu cestování. Zatím je třeba upřednostnit ve městě jiné akce 
(komunikace, dostavba zimního stadionu, výstavba letního koupaliště). 
 
Texlen klub – prodejna koberců 
 
 20. října byla otevřena v objektu bývalého texlenského klubu v HSM nová prodejna 
koberců. Je to už 30. obchod firmy Koberce K+K, s.r.o. v ČR. Prodejní plocha 1 000 m2. 
 Nehledě už na to, že prodejen koberců je v Trutnově dost, poškodí zabrání největšího 
sálu v Trutnově (byť byl skoro v havarijním stavu) kulturně společenský život města (bály, 
taneční soutěže aj.). Nebudou se moci tady už konat. (Rozčarováni jsou i zahrádkáři – kde 
bude v roce 1999 výstava Svět květin?) 
 
MHD (Osnado, s.r.o) 
 

                     
 
 Městská doprava v Trutnově bude posílena o tři kloubové autobusy, které po generální 
opravě zakoupila společnost OSNADO. Přináší to i zkulturnění dopravy (O situaci v MHD  
a o OSNADu, s.r.o. v 7. kapitole kroniky.) 
 
Setkání se Zuzanou Navarovou 
 

                
 
 Zpěvačka Zuzana Navarová byla dalším hostem místostarosty Trutnova  
Mgr. Hendrycha v pořadu Setkání s … 21. října v Country clubu Bonanza Na Nivách. 
Atmosféra besedy byla pěkná a zajímavá jako tomu bylo u předchozích setkání  
s basketbalistkou Erikou Buriánovou, výtvarníkem Františkem Kalenským, politikem 
Dušanem Kulkou a hradeckým exprimátorem Martinem Dvořákem. 
 
 
 
 



MUDr. Miroslav Macek v Trutnově 
 
 

                     
 
 Místní družení ODS uskutečnilo 22.10. v malém sále MěÚ besedu  
s MUDr. Miroslavem Mackem, místopředsedou ODS. Mluvilo se o blížících volbách,  
o městské politice. Na pořad přišly i problémy zdravotnictví, senát, připravované územně 
správní celky. 
 
Seminář o vstupu ČR do NATO 
 
 K budoucímu vstupu ČR do NATO uspořádala Školská agentura pro učitele okresu 
Trutnov seminář s přednáškami významných osobností Vojenské akademie v Brně.  
Na programu je dále i otázka evropské integrace, obrany, personální problémy Armády ČR. 
Na semináři byla zastoupena všechna školská zařízení okresu. (Jednalo se v aule SLŠ.) 
 
Most k životu o.p.s. 
 
 Nezisková organizace Most k životu, jejíž zakládací listinu schválilo MZ, se stala 
obecně prospěšnou společností. Jejím spoluzakladatelem se stalo město. Most k životu bude  
i nadále využívat objekt bývalé MŠ a jeslí v Náchodské ulici (v bývalé Walzelově vile), který 
bude nyní využit celý. 
 
Krkonošské noviny k volbám 
 
 K besedě u „kulatého stolu“ vyzvala zmocněnce volebních stran a subjektů, kteří 
kandidují v Trutnově, redakce Krkonošských novin. Chce zveřejnit jejich příspěvky 
k problematice zdravotnictví, bydlení, školství, kultury a sportu, dopravy a sociální péče. 
(Příspěvky, které došly, bude redakce postupně zveřejňovat.) 
 
Turistický pochod „Pojďte s námi“ 
 
 Na 22. října připravil KČT turistický pochod okolím Bohuslavic pro pěší i cyklisty  
(15 a 25 km). Už tradiční akce turistů Bohuslavic. Za deštivého počasí asi 30 účastníků. 
 
 



Mezinárodní hokejový turnaj 24. a 25.10. 
 

                  
 
 K slavnostnímu otevření nově dostavěného zimního stadionu připravil OV ČSLH 
Trutnov spolu s HC Trutnov a OkÚ Trutnov dvoudenní Mezinárodní turnaj v ledním hokeji 
za účasti družstev EV Landshut (SRN), HC Compiegne (Francie), HC Trutnov a Okresní 
výběr Trutnov (ten tvoří hokejisté Vrchlabí a Dvora Králové). 
 
 

                    
 
 Burza kartiček hokejistů v Národním domě (23.10.) 
 
Star West 
 
 23. října zahájí druhé desetiletí své činnosti skupina Star West při Country večeru 
v Národním domě. 
 
Situační analýza okresu Trutnov 
 
 V souvislosti s budoucím vstupem ČR do Evropské unie zpracoval OkÚ v Trutnově  
ve spolupráci s obcemi a městy, významnými podniky a dalšími subjekty působícími 
v regionu analýzu, zachycující profil okresu, v níž je hodnocen stávající stav na úseku 
ekonomické činnosti, dále výhled průmyslového rozvoje, využití a perspektiva surovinových 
a energetických zdrojů, úroveň životního prostředí, infrastruktura, sociální a životní úroveň, 
situace v bydlení aj. 
 Za rozvojové odvětví je třeba považovat cestovní ruch a proto by tomuto území kromě 
místních podnikatelských aktivit měli věnovat svou pozornost i zahraniční investoři. 
 Obsáhlou a bohatě fundovanou analýzu (profil regionu) okresu Trutnov dokončenou 
v říjnu 1998 zpracoval Referát regionálního rozvoje OkÚ. 
 
 



Zavedení zimního času 
 
 V neděli 25. října v 03:00 hodin ráno byl posunut čas na 02:00 hodin zimního času. 
 
Rekonstrukce Krakonošova náměstí (výstava návrhů) 
 
 Výstava všech návrhů veřejné architektonicko – urbanistické soutěže „Rekonstrukce 
Krakonošova náměstí a pěší zóna Horská“ (pořadí schválilo MZ 26.10.) probíhá ve vestibulu 
MěÚ (do 11.12.) 
 Druhé a třetí místo v soutěži (první nebylo uděleno) získali ing. Kárník, ak. arch. 
Turek, ing. Vavřín a ing. Tomek – mezi uvedenými jediný z Trutnova, dále ATIP, a.s. 
architektonický atelier Trutnov (3. místo). 
 
Oslavy 80. výročí vzniku ČSR 
 
 Oslavy 80. výročí vzniku Československé republiky měly letos náležitou šíři a obsah. 
Byly dobře připraveny a proběhly v několika posledních říjnových dnech. 
  
Turistický pochod v Bohuslavicích 
 

Jedna z prvních akcí na počest výročí vzniku ČSR byl turistický pochod 
v Bohuslavicích „Pojďte s námi.“ Odstartoval ho v sobotu 24. října na hřišti TJ Bohuslavice 
místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych, který při této příležitosti připomněl historické chvíle 
zrodu Československa. Větší účasti, i když někteří chodci přijeli z velmi vzdálených míst, 
např. až z Plzně, zabránilo krajně nepříznivé dešťové počasí. 
 
Odhalení pomníčku a stromu republiky (stranou ulice Na Struze) 
 

              
 
 V předvečer státního svátku proběhla malá oslava v parčíku u bývalé banky při ulici 
Na Struze, kde byly instalovány atributy české státnosti – vysazená lipka a kámen s deskou, 
na níž jsou kromě letopočtů 1918 a 1998 zapsány také tři názvy organizací a institucí, které se 
na této akci podílely. S myšlenkami zvýraznit výročí ČSR výsadbou Stromu republiky přišla 
členka Kulturního kruhu PhDr. Jaroslava Kobrová. Obrátila se pak na předsedu Českého 
svazu ochránců přírody Dr. Ing. Eugena Krále, který vytypoval vhodné místo pro vybudování 
pomníčku. Za účinné podpory pracovníků MěÚ, především pracovnice odboru kultury Vlasty 
Vítkové, se podařilo včas celou akci realizovat. Kovovou desku zajistil ing. arch. Petr Sogel 
z trutnovského Rotary klubu. 
 „Zelený kout, v jehož prostoru se nacházíme,“ uvedl v krátkém projevu místostarosta 
MUDr. Rostislav Čevela, „tvoří jakýsi trojúhelník, který se jednou svou stranou dotýká místa, 



na němž stála židovská synagoga. Výročí jejího vypálení zfanatizovanými německými 
bojůvkami v roce 1938 si připomeneme za čtrnáct dnů. Položil jsem si otázku, zda ony tři 
národy, které po stovky let ve městě žily, ovlivňovaly se navzájem, jejichž příslušníci spolu 
soupeřili, ale také se milovali a spojovali v rodiny. Soužití neskončilo radostně. Židovská 
minorita v Trutnově během války téměř zanikla a německé obyvatelstvo bylo po ní z většiny 
vysídleno. Ve městě našli po roce 1945 nový domov lidé z celé republiky i reemigranti  
ze zahraničí. Přesto bychom si měli z této historie odnést poučení. Vyniknout v něm by měla 
slova rozum, tolerance, snášenlivost a přátelství mezi lidmi všech ras a národů.“ 
 
Koncert Krakonošky 
 

                                       
 
 Součástí oslav vzniku ČSR byl 27. října i promenádní koncert městské dechové hudby 
na Krakonošově náměstí od 15 do 17 hodin a týž den večer od 18 hodin vystoupení 
Vysokoškolského uměleckého souboru Univerzity Pardubice za řízení Jiřího Kožnara 
v koncertní síni B. Martinů. 
 
Vzpomínkový akt na hřbitově 
 

                  
 
 Sváteční středeční den (28. říjen) vyvrcholil vzpomínkovým aktem na městském 
hřbitově u pomníčku Roty Nazdar. Po odeznění státní hymny v podání Krakonošky  
a po přečteném historickém provolání Národního výboru před 80 lety ing. Jiráskem přednesl 
hlavní projev přednosta OkÚ ing. Vladimír Klímko, CSc. 
 „Svým dnešním setkáním si společně připomínáme 80 let existence naší republiky. 
Jsou výročí, které čas pomalu zasouvá na okraj naší paměti. 28. říjen ale mezi taková výročí 
rozhodně nepatří. Právě před 80 lety došla naplnění dávná národní touha, touha žít a tvořit 
v samostatné republice…“ 
 Ne všichni uvítali nové poměry s nadšením. Hned po vyhlášení republiky oznámily 
svou nezávislost na československé republice čtyři provincie sudetských Němců (v našem 
regionu to byl Deutsch-Böhmen s centrem v Liberci) a prohlásily se za součást německého 
Rakouska. Do Trutnova, kde byla většina obyvatel německé národnosti, vstoupilo  



15. prosince 1918 naše vojsko a od dubna 1920 zde byl umístěn 2. hraničářský prapor, který 
zde hájil státotvorné zájmy nové republiky. 
 
 Československá republika žije v našich vzpomínkách jako symbol demokracie  
a svobody především zásluhou nesmírné práce jejího prvního prezidenta T. G. Masaryka. I tak 
se však musela potýkat s mnoha problémy, vnitřními i vnějšími. Dějiny nakonec byly 
neúprosné a naplnila se slova amerického geopolitika Spykmanna: „Malé státy představují 
vakuum v oblasti vysokého politického tlaku. Jejich život není dán jejich silou, ale tím, že 
nikdo neusiluje o jejich území nebo tím, že mají být uchovány jako závaží v mocenské 
rovnováze zájmů silných národů. Když tato rovnováha zmizí, malé státy obvykle zmizí s ní.“ 
I proto je odkaz naší první republiky aktuální pro naši současnost, kde hledáme své místo 
v evropském uspořádání. 
 
 Československo je sice již minulostí, avšak i dnes usilujeme o navázání na jeho tradice 
a snažíme se aktivně zapojit do evropských struktur. Naše orientace na začlenění do Evropské 
unie a Nato musí být podložena tvrdou a poctivou prací a úsilím všech občanů. Masaryk 
k tomu říkal: „Slušný a dokonce vznosný politický program napíše kdekdo. Něco jiného je 
znát administrativu a slušně ji provádět, a zase něco jiného je pochopit, oč v dané době  
pro stát a národ jde, ukázat v těžkých a osudových chvílích cestu, určit vhodný postup a vést.“ 
 
 V jeho době dokázali naši občané tento úkol plnit. Československo patřilo mezi deset 
nejvyspělejších zemí světa. Potvrdilo se, že i menší národy s omezenými prostředky, které 
možná mají určité problémy se svou identitou, produkují stejné, ba i větší výkony než národy  
velké, které se jsou svým postavením jisty. Tyto myšlenka je i pro naši současnost výzvou, 
abychom na tradice naší první republiky dokázali navázat a inspirovat se jimi. 
 
 Závěrem mi dovolte, protože se nacházíme na tomto pietním místě, uctít památku 
těch, kteří se na vzniku našeho samostatného státu podíleli a kteří v průběhu osmdesáti let 
jeho existence položili za jeho obranu životy. Vzpomeňme společně i těch, kteří v duchu 
demokratických tradic, na jejichž základech byla republiky založena, byli pro obranu 
demokracie schopni riskovat své životy, majetek i existenční jistoty, protože se nemohli smířit 
s bezprávím a porušováním lidských práv. Ti všichni si zaslouží naši úctu.“ 
 
Z projevu starosty ing. Gustava Hillebranda 
 

               
 
 Oslava 80. výročí vzniku ČSR pokračovala od 11 hodin ve velkém sále MěÚ.  
Po zahájení Krakonoškou a recitacích veršů vztahujících se k historii 28. října přednesl 
slavnostní projev starosta města Trutnova ing. Gustav Hillebrand. 
 „Velice si vážím cti, které se mi dostalo tím, že mám možnost promluvit k Vám při tak 
mimořádné příležitosti, jakou jsou oslavy 80. výročí vzniku Československé republiky, oslavy 



80. výročí obnovení státnosti tří zemí koruny svatováclavské. Jsem rád, že spolu s Vámi, tedy 
my všichni, můžeme toto výročí nejenom připomínat, nejen vzpomínat, ale skutečně 
oslavovat. Oslavovat tak, jak si to dějinná událost, pro náš národ a jeho duchovní i fyzickou 
existenci zcela rozhodující, zaslouží. Jsem rád, a chci to zdůraznit, že můžeme a chceme toto 
výročí oslavovat také zde, v Trutnově. 
 George Orwell kdysi napsal: „Kdo ovládá minulost, tomu patří i budoucnost.“ Snad je 
to právě tato jednoduchá věta, která vysvětluje, v čem spočívá význam podobných oslav, proč 
je nutné a potřebné se scházet a nezapomínat.“ 
 V dalších částech svého projevu rozebral G. Hillebrand zrození myšlenky česko-
slovenské, proces národního sebeuvědomování, myšlenku českého státu, zahraniční a domácí 
odboj, stanovení hranic nového státu, spor o jeho charakter, Masarykovy představy  
o vybudování multietnického státu. 
 Závěrem řekl: „Svoboda je stále jen cíl, demokracie pak jedinou vestou, jak se tomuto 
cíli přiblížit. Chci konstatovat, že nikdy v dějinách této republiky neexistovaly tak příznivé 
vnější podmínky, jako po skončení studené války. 
 Díky všem, kteří přispěli k tomu, že mohl být 28. října 1918 vyhlášen samostatný stát, 
je splněna i základní podmínka vnitřní. Abychom těchto možností využili, abychom se 
nezpronevěřili odkazu 28. října a odkazu jeho zakladatelů, je nezbytné křehkou myšlenku 
demokracie a humanismu střežit. Bránit ji před vědomými snahami poškodit či zneužít, stejně 
jako před bláhovými myšlenkami, že různými přívlastky dokážeme ji vylepšit. 
 
 V dějinách této země je řada událostí, které skýtají, byť často nejednoduchá a mnohdy 
i nejednoznačná poučení. Vznik samostatného státu před osmdesáti lety však patří k těm, 
jejichž poselství, byť nejednoduché, je jednoznačné. Mějme to na mysli každý den, každou 
hodinu, při každém svém činu.“ 
 
Přednáška doc. PhDr. M. Kučery, CSc. 
 

                 
 
 Součástí letošních oslav 28. října byla i hodnotná přednáška doc. PhDr. Martina 
Kučery, CSc., pracovníka Historického ústavu Akademie věd ČR, na téma „28. říjen v tradici 
české státnosti.“ Ve velkém sále MěÚ ji připravila v 15.00 hodin Akademie třetího věku. 
 
 
 
 
 
 
 
 



Klub českého pohraničí 
 

                 
 
 Klub českého pohraničí připravil přednášku PhDr. Jiřího Frajdla, CSc. 
 
Chorea corcontica 
 

                                                
 
 Letošní říjnové oslavy uzavřel koncert ženského pěveckého sboru Chorea corcontica 
30. října v Koncertní síni B. Martinů s úvodním projevem Doc. PhDr. Vladimíra Wolfa. 
 
Předvolební mítinky a akce 
 

                  
 
 Od konce října se naplno rozjelo období volebních mítinků a akcí. Každý čtvrtek 
budou v salónku restaurace NO 1 odpovídat na dotazy kandidáti Volby pro město, 31.10. je 
připraven basketbalový zápas mezi představiteli tohoto seskupení se starou gardou Trutnova 
v hale gymnázia. (Ta, složená z bývalých aktivních hráčů, zvítězila 41:28.) 



 Na první předvolební mítink zve občany do restaurace Moby Dick 29.10. 
Živnostenská strana, Česká strana národně sociální a Nezávislé politické hnutí. Hovořit  
se bude na téma „Komunální politika očima občana.“ 
 
Výletové plochy 
 
 Pro účely vylepení volebních plakátů vyhradil MěÚ ve městě dostatek výletových 
ploch (aby se předešlo jejich živelnému lepení všude, kde je nějaká plocha). Jsou u Městské 
tržnice na Malém náměstí, na opěrné zde objektu MěÚ ve Slezské ulici, u zastávky MHD 
v ulici Horská – Šestidobí a u zastávky MHD v ulici Horská Zelená louka. 
 Výlep všech plakátů zajišťuje Dům kultury. Volební kampaň oficiálně začíná v úterý 
3. listopadu od 14.00 hodin. 
 
Diskotéka na bruslích 
 
 V rámci Světového dne spoření připravila Česká spořitelna, OP Trutnov sportovní akci 
pro mládež na zimním stadionu s názvem Diskotéka na bruslích. Je určena lidem starším  
15 let. Odpolední program (od 13.00 hodin) zpestří vystoupení trutnovské skupiny Ice 
Protection. 
 
Nezaměstnanost v říjnu 
 
 V říjnu míra nezaměstnanosti vzrostla na Trutnovsku jen nepatrně – činila 4,87 % 
ekonomicky aktivních obyvatel. V oblasti Trutnova, kde se ucházelo o práci 2 098 osob  
(65,7 % z celkového počtu uchazečů o práci – 3 191), činila míra nezaměstnanosti 5,53 %. 
 Po řadě měsíců se obrátil nepříznivý trend přílivu absolventů škol a vyučenců do 
evidence uchazečů o práci – absolventi škol 12,1 %, vyučenci 6,5 %, mladiství 1,8 % (okresní 
čísla). 
 Počet uchazečů o práci se oproti stavu k 30.9. zvýšil o 50 (1,6 %. Hmotné zabezpečení 
bylo vypláceno 1 804 uchazečům o zaměstnání. Od počátku roku vyplaceno 27,257.000 Kč. 
 Na veřejně prospěšných pracích bylo umístěno 46 uchazečů o zaměstnání. 
 V Trutnově samém bylo 986 nezaměstnaných, z toho 546 žen. 

 
  

 
  
 
  
 
  



Kulturní nabídka na listopad 
 
 Na listopad byly v Trutnově připraveny následující kulturně společenské pořady: 
2.11. Akademie třetího věku. Přednáška prof. Dr. Jana Císaře, CSc. Divadlo v osvícení. Klub 
Nivy ve 14.30 hod. 
5.11. Romantická láska v německé písni a poezii. Poetický večer s Radovanem Lukavským. 
Koncertní síň B. Martinů v 19.00 hod. Vstupné 90 Kč. 
8.11. Dětský karneval (Čarodějná jízda). Soutěž o nejvtipnější a nejoriginálnější masku. 
Národní dům ve 14.00 hod. Vstupné 15, 25 Kč. 
9.-12.11. Burza sportovního oblečení a vybavení. Malý sál Nár. domu. 
10.11. Napříč zemí Inků. Diashow Oldřicha Šlégra z cesty do Ecuadoru, Peru, Bolivie  
a Chile. Klub Nivy v 19.00 hod. Vstupné 30 Kč. 
11.11. Spirituál kvintet. Nár. dům v 19.30 hod. Vstupné 130 Kč. 
15.11. Pes sympaťák. Soutěž. Součástí programu „drezúra pudlů“ v podání dvojice Duo 
Navarro z Prahy. ND ve 14 hod. Vstupné 20 Kč. 
16.11. Akademie třetího věku. Přednáška prof. Zd. Trnky: Z české literatury. Malý sál Nár. 
domu ve 14.30 hod. 
17.11. Hrabě Pálfy. Divadelní předplatné. Národní dům v 19.30 hod. Zbylé vstupenky 
v předprodeji za 95 Kč. 
20.11. Country večer. Pestrý program zajišťuje Star West, hrají Flamendři. Nár. dům  
od 20.00 do 01.00 hod. Vstupné 50 Kč. 
22.11. Knedlíku, k noze! Pohádka o pejsku Knedlíkovi – výlet do pravěku. Kino Vesmír 
v 15.00 hod. Vstupné děti 15, dospělí 25 Kč. 
23.11. Velká pohádka doktorská. ND v 8.30 a 10.00 hod. Pro děti I. st. ZŠ. 
24.11. Čáryfuk. Představení pro děti MŠ. ND v 8.30 a v 10.00 hod. Vstupné 15 Kč. 
25.11. Ukázky z Čapkovy tvorby v podání pražských herců Drahomíry Fialkové a Rudolfa 
Pellara. Koncertní síň B. Martinů v 19.00 hod. Vstupné 50 Kč. Pořad Poslední rok v životě  
K. Čapka. 
26.11. Stamicovo kvarteto. Koncert Klubu přátel hudby. Koncertní síň B. Martinů  
v 19.30 hod. Vstupné 45 Kč, studenti a děti 25 Kč. 
30.11. Strakonický dudák. Pro studenty SŠ a žáky 2. st. ZŠ hrají členové Divadla Al. Jiráska 
v Úpici. Nár. dům v 8.00 a 10.30 hod. Vstupné 20 Kč. 
30.11. Akademie třetího věku. Přednáška RNDr. Radko Táslera. Objevování propastí 
v Julských Alpách. Klub Nivy ve 14.30 hod. 
 
 Po celý listopad bude k vidění ve foyeru kina Vesmír výstava fotografií Hany 
Trázníkové a Vladimíra Svobody z expedice Klubu cestovatelů Burke do Číny, Tibetu, 
Nepalu a Indie v květnu 1998. 
 
Festival duchovní hudby 
 
 První koncert festivalu duchovní hudby „Trutnovský advent“ (celkem čtyři adventní 
koncerty a dva vánoční koncerty uvedeného festivalu) se uskuteční 28.11. v kostele Narození 
P. Marie v 17.00 hodin. 
 Již druhý ročník festivalu duchovní hudby pořádají bratři Matyskovi ve spolupráci 
s Arciděkanskou farností Trutnov, Domem kultury, Městským a Okresním úřadem.  
Na festivalu varhanní hudby zazní dědictví starých mistrů v duchovní hudbě. 
 
 Odeon club Poříčí nabízí na listopad zvýšený počet pořadů úplně jiného druhu  
a zaměření. 



6.11. Italiáni party. Nápoj večera Garrone. Duo drink zdarma. Vstup 30 Kč. 
7.11. Oldies party. Výběr hudby 50., 60., 70. a 80. let. Vstupné 50 Kč. 
13.11. Mega disko show. Disko třetího tisíciletí. Vstupné 30 Kč. 
14.11. Nápoj večera Tequila Ariba na Mexické noci. Vstupné 30 Kč. 
20.11. Ladies party. Bezkonkurenční show. Do půlnoci pouze pro ženy. Začátek v 19.00 hod. 
Vstupné 70 Kč. 
21.11. Queen of clubs. Finále východních Čech o nejkrásnější dívku diskoték. Večer snímaný 
Tv Prima. Pořad přeložený z října. Vstupné 70 Kč. 
27.11. Extra travestic show. Účinkují Butterfly´s. Vstupné 70 Kč. 
28.11. Levis Action. Program o atraktivní značkové věci. Vstupné 30 Kč. 
 
Radniční listy z 2.11. 
 
 Radniční listy číslo 9 z 2.11.1998 informují o 17. a 18. jednání MR a o 4. zasedání 
MZ. V rubrice Pohledy do minulosti o životě Trutnova za 1. světové války  
(ve 4. pokračování), dále o občanech, kteří v září oslavili významné životní jubileum. 
Majetkový odbor MěÚ oprodeji domů a pronájmu nebytových prostor v Trutnově, o nabídce 
87 nových bytů (Bytový dům HSM 01 a Bytový dům HSM 03). Odbor rozvoje města 
seznamuje (slovem i fotozáběry) s rekonstrukcí železničního mostu (viadukt u „Rádia“). RL 
dále zveřejňují výzvu oblastního spolku ČČK ke sbírce ošacení a k práci ve zdravotnických 
družstvech záchranných jednotek. O návštěvě polských přátel ze Swidnice píše Mgr. Tomáš 
Hendrych. Jaroslav Prouza, student trutnovského gymnázia, referuje o účasti trutnovských 
studentů na Evropské konferenci mládeže. Článek „Trutnovský advent“ seznamuje 
s programem II. ročníku festivalové duchovní hudby. O účasti členů družstva Fortis (pečuje  
o Stachelberg) na celoevropském setkání ve Francii informuje RNDr. Miroslav Kejzlar.  
O problémech pečovatelské služby (Farní charita) informuje MUDr. R. Čevela. 
 3.11. předložil akad. sochař Petr Novák Kulturnímu kruhu návrh pamětní desky  
k 100. výročí Národního domu. 
 Výstava obrazů Petra Kmoška byla zahájena v Galerii města Trutnova 3. listopadu 
1998 v 17 hodin. O jeho díle promluvil historik umění Dr. Jan Kapusta. „Petr Kmošek 
vystavuje své obrazy v Trutnově poprvé. Jsou to obrazy plné barev, ale také i myšlenek, 
dojmů a prožitků.“ Vernisáž výstavy zpestřila svým vystoupením skupina Kaluže. (Výstava 
potrvá do 27. listopadu.) 
 
Ligový basketbal 
 
 V nejvyšší soutěži zvítězily trutnovské ligové basketbalistky již pošesté v řadě.  
Po kvalitním výkonu proti Přerovu a Žďáru jsou na čtvrtém místě tabulky. 
 
ČSSD, ŽS, ČSNS, NEZ 
 

               



                                        
 
 Předvolební aktivita politických stan a seskupení nabývá na intenzitě – volič neví, kam 
dřív, a mnozí toto dilema řeší tak, že nejdou nikam. Projeví se to i při samotném volebním 
aktu? 3.11. se sešla ČSSD v malém sále MěÚ. 
 Na 4. listopad pozvala občany poříčí na mítink Živnostenská strana, Česká strana 
národně sociální a Nezávislé politické hnutí. Konal se na Lipovém náměstí od 15.00  
do 16.45 hodin. 
 Další besedu s občany připravily uvedené strany v Odeon clubu od 17.00  
do 18.00 hodin. 
 
Předvolební mítinky 
 
 V 17.30 hodin uskutečnila Volba pro město další z řady Setkání s … v Country clubu 
Bonanza. Hostem byl tentokrát Jiří Jahoda. 
 Další akcí VPM bylo fotbalové utkání VPM – Truvéra (Trutnovské fotbalové rarity)  
8. listopadu v 10.30 hodin. 
 Na 10. listopadu ve 14.00 hodin připravila VPM Předvolební překvapení  
na Krakonošově náměstí. 
 Každý čtvrtek až do termínu komunálních voleb se koná v salónku restaurace NO 1 
setkávání s občany. 5.11. Unie svobody v Bonanze. 
 
ŽS, ČSNS, NEZ 
 
 Předvolební mítinky oznámily ŽS, ČSNS a NEZ na 5.11. (od 15.00 do 16.45 hod.)  
na Krakonošově náměstí, od 17.00 do 18.00 hod. v restauraci Moby Dicku. Další akce 
proběhne 9.11. v HSM (nákupní centrum Sama) a v kině Hvězda (ve stejnou jako akce 5.11.) 
10.11. má proběhnout setkání od 14.00 do 17.00 hod. na Horské ulici v Trutnově  
před obchodním domem Centr – Šubrt. Součástí programu je i losování dětské soutěže 
s Dráčkem. 
 9.11. se koná schůze ODS v malém sále MěÚ. 
 Prakticky na všech předvolebních mítincích „volební guláš“ – drobné pohoštění (káva, 
čaj, zákusky apod.). 
 
Tradice kronikářství v okrese Trutnov (výstava v MP) 
 
 Ve spolupráci s Muzeem Podkrkonoší uspořádal Státní okresní archiv v Trutnově 
výstavu kronik nazvanou „Tradice kronikářství v okrese Trutnov.“ Zahájena byla 5. listopadu 
ve výstavních sálech muzea v 17.00 hodin. Výstavu uvedl vstupním projevem ředitel SOkA 
Roman Reil. 



 Začal poněkud kriticky, když zdůraznil, že výstava „není sice svým rozsahem velká, 
ale chce přiblížit znovu kroniku jako historický pramen, se kterým se setkáváme ve školách, 
na obcích a ve městech, popřípadě u spolků a farních úřadů, protože je stále víc obcí, škol  
a spolků, které své kroniky přestávají psát, ač je to například u obcí a měst uzákoněnou 
povinností. 
 Mám-li charakterizovat kroniku ve spektru dalších historických pramenů, pak si 
myslím, že je přes všechnu svoji subjektivitu, která vychází z povahy a vzdělání kronikáře, 
zdrojem informací a výpovědí o životě a době, ve které vznikla. Při vědomí, že kronikář  
do své kroniky vkládá kus sama sebe, je hlavně výpovědí pisatele o jeho náhledu na svět  
a jeho reflexi.“ 
 „Na území dnešního okresu Trutnov máme nejstarší dochovanou kroniku, tzv. 
Hőttlovu, pro město Trutnov. Ta se řadí k nejvýznamnějším pramenům 15. a 16. století města 
Trutnova a jeho okolí. Simon Hőttel ve své kronice přibližuje často každodenní radosti, ale 
většinou spíše strasti, významných i řadových občanů našeho města před 400 lety. Jistě znáte 
mnoho článků z Hőttlovy doby, které nám přiblížil náš současný kronikář Antonín Just. 
 Při vědomí, že do současné doby nemáme český překlad této kroniky vydané tiskem, 
byla ustavena pracovní skupina historiků a lidí příbuzných oborů, aby připravila  
ke 400. výročí Hőttlovy smrti (v roce 2001) vydání tohoto unikátního historického pramenu. 
 Přestože jsem v životě žádnou kroniku osobně nepsal, vážím si nelehké práce 
kronikářů a mám zájem na tom, aby výsledky jejich práce nebyly zapomenuty a ztraceny. 
Nedá mně, abych nepřipomenul, že od roku 1993, kdy jsem nastoupil do SOkA, jsme získali 
do trvalé úschovy, a to za velmi obtížných dohadů a situací, více jak 400 obecních, školních, 
farních i spolkových kronik, nejstarší z 18. století. 
 Nejedna kronika z bývalých německy osídlených obcí a měst našeho okresu zmizela, 
aniž bychom tomu mohli zabránit, za hranicemi našeho státu.“ (Některé, např. kroniku 
Bernartic, se podařilo za pomoci pátera Havlíčka z HSM vrátit zpět.) Nedobré je mnohde 
uložení kronik – někde zůstaly v soukromých rukách. 
 Jako příklad dobré péče o kroniky a kronikáře uvedl ředitel archivu město Trutnov, 
kde kronikářská tradice započatá Simonem Hőttlem pokračuje čtyřicetiletým vedením 
kroniky. Od roku 1958 popsal místní kronikář ve 40 svazcích už 13 987 stran formátu  
40 x 50 cm o životě Trutnova a Trutnovanů. 
 Závěrem vyslovil prognózu, že rozvoj počítačové techniky zasáhne i do kronikářské 
práce. Někde se už objevují na počítači psané kroniky s výhodami přehlednosti i úhlednosti 
rukopisu s možností mnoha kopií. Do značné míry ovšem i se ztrátou osobitosti kronikáře, 
jehož rukopis rovněž o mnohém vypovídá. 
 Významnou součástí kroniky Trutnova je fotokronika Karla Hybnera, dokumentující 
události města obrazem s patřičným odkazem na text. 
 
Otevření nové budovy IPB 
 

                 
 



 K slavnostnímu otevření nové budovy (v atypickém architektonickém provedení) 
pobočky Investiční a poštovní banky v Trutnově na Horské ulici poblíž Komerční banky  
5. listopadu ve 13.00 hodin některé základní informace: 
 Stavba IPB byla zahájena v červenci 1997 a dokončena v srpnu 1998. Kolaudace byla 
provedena 7. září 1998. Přestěhování celé pobočky z prostor MěÚ na Slovanském náměstí 
bylo provedeno ve dvou dnech (12. a 13. září). Provoz v nové budově byl zahájen 14. září 
1998. 
 Celkové rozpočtové náklady činily 44,800.000 Kč (z toho projekty 3,200.000, 
stavební práce 31,761.000, přeložky 1,100.000, zařízení interiéru 2,200.000 Kč, bankovní 
technika 5,000.000 a pozemek přišel na 1,100.000 Kč). 
 Dodavatelé tavby: Projektant 3Q Project Hradec Králové, stavební část FATO – incest 
Hradec Králové, Interiéry 3Q Reál Hradec Králové a SCHARF ROVI Kronná.  
 Přípravu výstavby nové budovy provázely od počátku problémy. Nejprve byl 
zakoupen pozemek od MěÚ Trutnov mezi budovou Okresního soudu a OkÚ. Na tomto 
pozemku však byl městem stanoven rozsah výstavby – zastavěná plocha, počet podlaží  
ve větším rozsahu, než by IPB potřebovala. Náklady by představovaly 90 milionů korun. 
Proto byl vyhledán jiný pozemek a zakoupen od Agrobanky v Barvířské ulici. V průběhu 
přípravy investiční výstavby, ve stadiu územního rozhodnutí, vznesli sousedé požadavek 
věcného břemene – průjezd přes získaný pozemek na svůj dvorek, což bylo pro IPB 
nepřijatelné, neboť by to narušilo celou koncepci provozní haly. Vzhledem k tomu, že by 
soudní spor o věcné břemeno stavbu oddálil, byl s MěÚ projednán pozemek v Horské ulici,  
na němž byla stavba realizována. 
 
Končí funkční období starosty ing. Hillebranda 
 
 Na svém posledním zasedání před komunálními volbami se sešli 5.11. současní 
zastupitelé k projednání rozpočtových změn a ke schválení prozatímního rozpočtu na rok 
1999. 
 S funkcí starosty Trutnova končí i ing. Hillebrand. Na požádání všech politických 
klubů MZ mu předal doc. PhDr. Vladimír Wolf jako uznání zásluh o město vzácný grafický 
list Albína Brunovského s poděkováním za více než osmileté působení ve veřejné správě. 
Silou své osobnosti i díky svým povahovým vlastnostem se mu vcelku úspěšně dařilo 
překlenout politické rozdíly při řešení městských záležitostí. Úspěšně a důstojně reprezentoval 
po celou dobu svého úřadování na trutnovské radnici město při mnoha jednáních. Už za to by 
si zasloužil nyní klidnější léta svého života. 
 S určitou (a pochopitelnou) nostalgií poděkoval na posledním zasedání MZ všem 
zastupitelům a pracovníkům MěÚ za jejich práci pro město. Připomněl mj., že na prvním 
zasedání vyslovil několik slibů, které v zásadě došly svého naplnění. 
 „Tehdy jsme si řekli, že pokud se nepodaří udržet určitou názorovou jednotu, ničeho 
nedosáhneme. Jsem rád, že v zásadě jsme se tímto nepsaným zákonem řídili. Bez ohledu  
na některá jednotlivá vystoupení nebo někdy blokové hlasování je pro mne tato shoda 
přínosným momentem naší práce.“ 
 Ing. Hillebrand s potěšením konstatoval, že žádný z programů volebních subjektů není 
založen na negaci dosavadní práce. „Ani nevíte, jak je to důležité,“ prohlásil závěrem 
posledního jednání městského zastupitelstva trutnovský starosta, odcházející do důchodu.  
A opravdu zaslouženého. 
 
 
 
 



Nové středisko VAK, a.s. 
 

                     
 
 6. listopadu proběhla kolaudace rekonstruované budovy VAK, a.s. Trutnov  
na Úpském nábřeží (původní středisko telekomunikací). Odtud bude nyní řízen provoz 
vodovodu. Součástí objektu je i rozsáhlý dvůr se skladovacími prostory. Středisko vodáků  
se dosud nacházelo v Poříčí. 
 
Diskotéka na bruslích 
 
 Součástí předvolební agitace Sdružení nezávislých kandidátů, Sdružení pro Trutnov 
bylo uspořádání Diskotéky na bruslích 7.listopadu s volným vstupem pro všechny na zimním 
stadionu. Diskžokej Vašek Mašinda z Radia Černá Hora. 
 
Předvolební aktivity 
 
 Komunálním volbám propůjčily své stránky i Krkonošské noviny nejen 
zveřejňováním celostránkových inzerátů, ale i názorů politických stran a subjektů na zadaná 
témata – školství, kultura a sport, zdravotnictví, sociální péče, bydlení a doprava. 
 Volební programy politických stran a sdružení, i když mají řadu společných, se přece 
jen ideově zásadně liší. 
 Tak zvaný „kulatý stůl“ se chýlí ke konci. Druhé listopadové číslo Trutnovsko  
a Úpicko (jinak tyto nezávislé regionální noviny vycházejí jednou v měsíci) je věnováno 
prohlášením a sdělením stran, sdružení i hnutí. Svědčí o tom titulky zveřejněných článků –  
A opět jdeme volit. Sdružení pro Trutnov vás zve k volbám „Chcete hezký Trutnov? My 
také!“ Volební program Sdružení nezávislých kandidátů. Představení trutnovských kandidátů 
Unie svobody na fotografiích. Volba pro město informuje voliče o pěti základních cílech. 
Demokratická unie (DEU) nabízí kandidáty, kteří budou pro město přínosem. 
 
Volební programy 
 
 6. listopadu seznámily Krkonošské noviny veřejnost se základními názory  
a představami o Trutnově v příštím volebním období – Občanská demokratická strana, 
Sdružení pro Trutnov a Unie svobody. Následujícího dne zveřejnily KN představy volebního 
sdružení Důchodci za životní jistoty, Strana pro otevřenou společnost a Nezávislí, dále  



(ve velmi stručném podání) představy Sdružení pro republiku – Republikánské strany 
Československa. 
 Volební programy prezentovaly jednotlivé strany i na vydaných skládačkách (ŽS, 
ČSNS, NEZ). Kandidáti VPM se představili na svém letáku skupinovou fotografií. Sdružení 
nezávislých kandidátů – Sdružení pro Trutnov nabídlo voličům brožurku „Nevíte, koho volit. 
Křížovky vám napoví.“ Se skládačkou se na občany obrátila KSČM s heslem „Jiní o lidech, 
my s lidmi.“ Všechny své kandidáty na barevných fotografiích představilo NEZ, 
ˇŽivnostenská strana a Česká strana národně sociální. Stejně tak i ODS ve čtyřstránkovém 
provedení volebního programu a skládačkou v kalendářovém provedení uvedeném heslem 
„Trutnov nového tisíciletí – moderní a prosperující středoevropské město.“ Skládačkou  
i letáky se na veřejnost obrátila i ČSSD. Předvolební list seznamoval (textově  
i na fotografiích) s volebním programem Sdružení DŽJ, OS a NEZ. Stranou informování 
občanů nezůstala v tisku ani Strana zelených. 
 Komunální volby na rozdíl od parlamentních jsou především o konkrétních lidech, 
kteří žijí mezi námi, o jejich představách a programech. Věřme, že za kandidáty byli vybráni 
ti, kteří chtějí nezištně pro Trutnov opravdu pracovat ve prospěch všech jeho obyvatel. 
 
Soutěž KK 
 
 Čtrnáct posádek pod vedením členů Klubu Kopeckých se objevilo 7.11. na startu  
5. ročníku soutěže KK mobil. Soutěžící měli prokázat šikovnost, inteligenci a důvtipnost  
při autoslalomu různě ztíženém, při dodržení tras podle itineráře, znalost trutnovské historie, 
střílení na terč, určování druhů koření aj. Jako první se umístili Linhartovi – posádka 
Krkonošských novin skončila devátá. 
 
Před volbami 
 

     
 
 Do předvolební atmosféry v Trutnově humorně zapadla jízda lídra kandidátky Volba 
pro město na elektrickém býkovi. Tomáš Hendrych si vyzkoušel, jak vratké je křeslo 
funkcionáře města. Ač profesí tělocvikář, stejně musel nakonec dolů. 
 Po této akci, která probíhala na Krakonošově náměstí od 14 hodin, se uskutečnil v kině 
Hvězda na Zelené louce tzv. kulatý stůl zástupců všech politických subjektů kandidujících 
v Trutnově od 18 hodin. 
 10. listopad vyvrcholil v Trutnově velkým ohňostrojem v 19 hodin na Krakonošově 
náměstí, který uspořádalo Sdružení nezávislých kandidátů Sdružení pro Trutnov. 
 
 
 
 



Tečka za předvolební kapitolou 
 

                 
 
 V rámci ukončení volební kampaně pozval lídry všech kandidujících politických 
subjektů jménemVolby pro město Mgr. Tomáš Hendrych na přátelské posezení, „na panáka“ 
do restaurace NO 1 12. listopadu v 17 hodin. „Věřím, že si v normální atmosféře (po vzrušené 
předvolební aktivitě) můžeme popovídat.“ (U jednoho stolu by se tak sešlo teoreticky čtrnáct 
adeptů na starostu Trutnova.) 
 
„Bomba“ ve škole 
 
 Anonymní telefonáty hrozící uloženou bombou nemají konce. Naposled 11.11. 
oznámil neznámý anonym řediteli ZŠ V Domcích, že ve (a nebylo to poprvé) škole je bomba. 
Následovala obvyklá opatření – děti, učitelé z budovy a prohlídka budovy – zabralo to celé 
dopoledne. Chod školy obnoven po 12. hodině. 
 Velký turnaj v košíkové, který se měl v ten den konat, byl zmařen. (V polovině 
listopadu byl pachatel odhalen – třináctiletý žák této školy.) 
 
Vzpomínkový akt v místech bývalé synagogy 
 

                
 
 V místech, kde stávala v letech 1885 – 1938 v ulici Na Struze synagoga a které bylo 
na podzim 1998 pietně upraveno, se uskutečnil 11. listopadu od 16.00 hodin Vzpomínkový 
kat, kterým si trutnovští občané připomenou 60. výročí jejího barbarského zničení. 
 Představitelé okresu a města, asi stovka občanů, si připomněli tzv. „kř išťálovou noc“ 
před 60 lety, kdy v noci na 10. listopad 1938 hořely v celém hitlerovském Německu  
i v okupovaném československém pohraničí synagogy, kdy probíhal protižidovský pogrom.  
 Pohled do historie trutnovské synagogy nabídl účastníkům ve svém projevu kronikář 
města. Uvedl v něm mimo jiné: 
 „Postavena byla v roce 1885 trutnovským stavitelem Konrádem Kőhnem. Její stavbou 
skončilo pro místní židovskou obec, čítající v této době na 300 členů (asi 3 % obyvatel 
z tehdejšího jedenáctitisícového Trutnova), období, kdy se museli trutnovští Židé scházet  



ke svým obřadům v zapůjčených prostorách německé reálky ve Školní ulici (v dnešní 2. ZŠ) 
nebo v domě čp. 9 na Dlouhém podloubí náměstí. 
 Před 2. světovou válkou žilo v Trutnově na 400 Židů. Ti svým počtem tvořili 
v Trutnově sice nevelkou, ale zato velmi vlivnou menšinu – svým majetkem a postavením 
v obchodě, peněžnictví a v průmyslovém podnikání. 
 Nová synagoga působila v této části Trutnova, pěkně rámovaného na jihu památnými 
návršími Chmelnice a Janského vrchu, velmi impozantně. Dominovala jí věž s kopulí 
zvedající se nad hlavním vchodem na západní straně. V chrámovém prostoru bylo 176 
sedadel jen pro muže (16 z nich bylo vyhrazeno pro hosty), ženy měly přístup pouze  
na postranní ochozy, na galerii se 120 místy, na níž se vystupovalo po několika schodech  
u vchodu. 
 
Z historie synagogy 
 
 Slavnostní otevření synagogy probíhalo 3. září 1885 za početné účasti hostů  
a trutnovských občanů. Představitel trutnovské židovské obce Isidor Mautner neopomněl 
tenkrát vyjádřit vděčnost i císaři Františku Josefu I., jehož tolerantní vláda zaručovala Židům 
občanská práva, a zdůraznil úsilí místních Židů přispět co nejvíce k udržení německého 
charakteru města Trutnova. Trvalé přiklánění se k německé národnosti a podpora němectví  
se však trutnovským Židům za necelé půlstoletí zle vymstily. V 30. letech naší doby si velmi 
málo uvědomovali fašistické nebezpečí, ačkoliv je uprchlíci z Německa, kterým naše 
demokratická republika poskytovala azyl, seznamovali s tvrdou realitou hitlerovského režimu. 
Nepoučili se také ani z toho, co sami denně prožívali v Trutnově a viděli na vlastní oči – 
rozbité výlohy židovských obchodů, hanobné nápisy po zdech, vyhánějící je do Palestiny, 
projevy rasistické nenávisti. 
 
 Okupace Trutnova 8. října 1938 byla jen začátkem velkých pohrom, které se  
na trutnovské Židy začaly valit ze všech stran. Židovská obec byla rozpuštěna a její členové 
postaveni mimo zákon. Jen málo si jich zachránilo životy včasným opuštěním města  
a republiky. Mnozí z nich, zvláště ti staří a nemocní, zůstávali a důvěřivě doufali, že to 
nebude ani po okupaci tak zlé, že noví vládci uznají loajalitu a německé cítění židovských 
rodin, mluvících převážně německy a posílajících své děti skoro výhradně jen do německých 
škol – české gymnázium navštěvovalo před 2. světovou válkou jen 12 židovských studentů, že 
se bude přihlížet i k smíšeným manželstvím i k tomu, že byli mecenáši trutnovských 
německých spolků a organizací. 
 Den po vypálení synagogy (jen krátkých 53 let se mohli trutnovští Židé těšit ze svého 
chrámu) byli za hrůzné jedenácté listopadové noci skoro všichni muži židovské národnosti 
zatčeni a odvlečeni do věznice (stála na konci dnešní Vězeňské uličky), před níž shromážděný 
dav zfanatizovaných místních henleinovců zuřivě bušil do vězeňských vrat a žádal židovskou 
krev. Po několika dnech byli uvěznění Židé odvezeni do koncentračního tábora 
v Sachsenhausenu (asi 30 km od Berlína), kde většinou nepřežili. 
 Obětí nacistické zvůle a nenávisti se stal za války i židovský hřbitov z roku 1890  
na úpatí Šibeníku. Dnes nám ho tady připomíná už jen památník, stylizovaný v podobě 
hřbitovní brány s hebrejským, českým a německým nápisem, odhalený na podzim 1995. 
 Rozkotaný židovský hřbitov, jehož náhrobků použili nacisté jako stavební materiál, je 
spolu s pomníkem 41 židovských žen koncentračního tábora v Poříčí, pohřbených  
na trutnovském hřbitově, a s vypálenou synagogou v místech, kde se dnes nacházíme, 
varovným mementem, abychom nezapomínali, že rasistická a fašistická zloba zdaleka není 
ani dnes minulostí.“ 



 S krátkým projevem se připojila i představitelka královéhradecké Židovské obce 
Taťána Šerková, která poděkovala zástupcům města za vše, co pro bývalé židovské 
spoluobčany udělali, a připomněla útrapy Židů za války. 
 
Rasistický vandalský čin 
 

                
 
 Pietnímu aktu, který zahájil a uzavřel doc. PhDr. Vladimír Wolf, předcházel barbarský 
rasistický čin. Zatím neznámí pachatelé si záměrně vybrali historické výročí „kř išťálové noci“ 
k vandalskému poničení židovských kulturních památek v Trutnově. V noci  
z 10. na 11. listopad zhanobili židovský památník na hřbitově, kde rozbili i 41 židovských 
náhrobků, pomník na Sluneční stráni, postříkaný hanobnými nápisy a malůvkami, pamětní 
desku a sloupy brány při vstupu do areálu bývalé synagogy. 
 
Prague Klezmerim 
 

                  
 
 Petní akt 11. listopadu uzavřela židovská hudební skupina Klezmerim z Prahy velmi 
působivým koncertem od 17.00 hodin v Koncertní síni B. Martinů. Židovské písně a melodie 
s náboženskou i světskou tématikou byly pro účastníky koncertu (bylo jich, žel, málo) velkým 
uměleckým zážitkem. 
 
Odsouzení antisemitismu 
 
 Rasistickou antisemitskou a zřejmě organizovanou a plánovanou akci odsoudil  
na místě i přítomný místostarosta Trutnova Mgr. Tomáš Hendrych. Následně pak v radničních 
listech trutnovský evangelický farář Pavel Pokorný. 
 Ten ve svém zamyšlení mj. uvádí: „Odkud se bere nenávist k Židům zrovna 
v Trutnově, když už tady přece žádní Židé nejsou? Co je to za nesmysl, chtít smrt dávno 
zesnulých. Anebo vyhánět (raus!) dávno vyhnané? 
 Nemyslím proto, že by aktéři činu chtěli vyjádřit svůj postoj k minulosti. Nejspíš ji ani 
neznají. Nevědí nic o tom, že pohled na Židy byl po staletí utvářen lživou (žel, také ze strany 



křesťanů) propagandou, která jim podsouvala vinu za ukřižování Krista, podezírala je 
z konání tajných krvavých rituálů a přičítala touhu po světovládě. Své vykonaly také pohádky 
o židovském bohatství. 
 Je dobré vědět, že křesťané katolické i evangelické (protestantské) orientace dnes 
naprosto odmítají tyto nesmysly, vyznávají svůj podíl viny na pronásledování Židů  
i na vytváření zkresleného obrazu o nich a daleko spíše zdůrazňují společné biblické 
(starozákonné) kořeny obou náboženství.“ 
 
 Závěrem pak uvádí: „Nebuďme lhostejní, vzdělávejme se, přemýšlejme. Nebojme se 
vyjevit svou odlišnost, netajme se se svými názory. Všímejme si svého okolí (zvláště rodiče 
svých dětí) a nebojme se čelit každému projevu rasismu a xenofobie. Nepodceňujme tyto 
věci, neboť mohou bujet jako rakovina – stejně rychle a se stejně zhoubnými následky  
pro celý organismus společnosti. Nebojme se svědčit u soudu. Každý z nás spoluvytváříme 
společenské klima.“ 
 
Volby do MZ 
 

                
 
 Volby do městského zastupitelstva města Trutnova se uskutečnily 13.11. od 14.00  
do 22.00 hodin a 14.11. od 8.00 do 14.00 hodin. Nejzákladnější informace k volbám byly 
doručeny do všech trutnovských domácností prostřednictvím Radničních listů (zvláštní 
vložkou spolu se seznamem volebních místností). Informace o způsobu hlasování byly 
voličům včas doručeny zároveň s kandidátkami – v Trutnově je celkem čtrnáct volebních 
subjektů, které se ucházejí o přízeň voličů. Tímto počtem i počtem navržených kandidátů  
(na 460) se stal Trutnov raritou ve východních Čechách. Voliči mají ztíženou situaci i tím, že 
volební lístek je veliký – na velkém archu jsou uvedeny všechny kandidátky bez čísel, které si 
strany pro volby vylosovaly. 
 Někteří voliči si dobře nepřečetli pokyny k volbám a hlasovací lístek rozstříhali s tím, 
že do urny vhodí pouze stranu, kterou si vybrali. To ze zákona není možné a volba by byla 
neplatná. (Tento vystřižený kus by splňoval podmínky volby pouze tehdy, kdyby volič vložil 
do obálky zároveň všechny další části volebního lístku.) 
 
 Které volební strany šly do listopadových voleb a kolik kandidátů navrhovaly 
(uvedeno prvních šest): 
Unie svobody 33 (Mudr. Jiří Řehůřek, Ing. Jan Chaloupský, MUDr. Jiří Blecha, Ing. Tomáš 
Voborník, Ing. Vladimír Jůzl, MUDr. Jiří David) 
Demokratická unie 33 (Přemysl Paták, Jindřich Macek, Mgr. Jiří Paták, Mgr. Karel Vašíček, 
Ing. Jaroslav Jůsek, Ing. Miroslav Albrecht) 
Živnostenská strana 32 (Zdeněk Krčmář, Luďka Tomešová, Mojmír Kaněra, Ing. Viktor 
Pecen, Ing. Zdeněk Fibikar, Hugo Matějka) 
Česká strana sociálně demokratická 33 (PhDr. Josef Hőbl, Milan Kamsymov,  



MUDr. Rostislav Čevela, Mgr. Hana Cermánková, Rud. Schwentner, MUDr. Pavel Trpák) 
Sdružení pro republiku – Republikánská strana Československa 33 (Josef Vích, Jaromír 
Dřízal, Petr Vlček, PhDr. Jan Jaroš, Stanislav Fridrich, Miloslav Záplata) 
Česká strana národně sociální 32 (Luboš Valenta, Ivan Válek, Jan Götz, Martin Jelínek, Jiří 
Malý, Oldřich Šlégr, Stanislav Jirásek) 
Křesťanská demokratická unie – Československá strana lidová 33 (Ing. Ivan Bartoň, Radomír 
Matyska, RNDr. Jana Kejzlarová, Zdeněk Géc, Miroslav Schwarz, Jindřich Linke) 
Komunistická strana Čech a Moravy 33 (Ing. Vlastimil Prouza, Zdeněk Trobl, Miroslav 
Petira, Jitka Vostrovská, Ing. Mir. Kolman, Miroslava Valentová) 
Sdružení nezávislých kandidátů – Sdružení pro Trutnov 33 (Ing. Martin Vokatý, Ing. Ludvík 
Doležal, Ing. Libor Kotek, Ing. Jiří Mačát, MVDr. Jaromír Hejzlar, Ing. Hana Horynová) 
Nezávislí 33 (Věra Šiková, Milan Lhoták, Ing. Martin Vávra, Pavel Kněz, Milan Langr, 
Tomáš Bučil) 
Volba pro město 33 (Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. arch. Pavel Tomek, Jiří Jahoda, Mgr. Milan 
Dušánek, Rudolf Marek, Ing. Petr Přívratský) 
Strana zelených 33 (Vladimír Holubec, Ing. Ivo Trpkovič, Ing. František Lanč, Miroslava 
Vránová, Františka Beníšková, Zografia Hlaváčková) 
Občanská demokratická strana 32 (Mgr. Ivan Adamec, MUDr. Jozef Kochan, Jaroslav Chvoj, 
Jindřiška Greňová, Michal Šubrt, MUDr. Jiří Vambera) 
Sdružení Důchodci za životní jistoty, Strany pro otevřenou společnost a nezávislých 
kandidátů – Trutnov 21 31 (Zdeněk Martinec, František Brož, Doc. PhDr. Vladimír Wolf, 
RNDr. Josef Štych, Růžena Linhartová, Jaroslav Mikeš). 
 
Výsledky voleb 
 
 Výsledky voleb v Trutnově: počet voličů 24 969, vydané obálky 9 674, procento 
účasti 38,74, odevzdané obálky 9 670, celkem 285 972 hlasů. 
 Přehled získaných platných hlasů a mandátů: ODS 54 074 hlasů (18,91 %), 6 mandátů 
(18,18 %), ČSSD 50 808 (17,77 %), 6 mandátů (18,18), KSČM 32 592 hlasů (11,40 %),  
4 mandáty (12,12 %), Sdružení nezávislých kandidátů 27 331 hlasů (9,56 %), 3 mandáty  
(9,09 %), US 27 390 hlasů, (9,58 %), 3 mandáty (9,09 %), Volba pro město 24 524 hlasů 
(8,58 %), 3 mandáty (9,09 %), KDU-ČSL 12 843 hlasů (4,49 %), 2 mandáty (6,06 %), 
Sdružení DŽJ, OS, NK 13 009 hlasů (4,55 %), 2 mandáty (6,06 %), DEU 11 614 hlasů  
(4,06 %), a 1 mandát (3,03 %), ŽS 11 269 hlasů (3,94 %), 1 mandát (3,03 %). Celkem 
285 972 hlasů a 33 mandátů. 
 
Přehled získaných hlasů a mandátů 
 
 Přehled získaných mandátů podle politické příslušnosti zvolených zastupitelů: Bez 
polit. příslušnosti 15 mandátů (45,45 %), ODS 5 (15,15 %), ČSSD 4 (12,12 %), KSČM 3 
(9,09 %), Unie svobody 2 (6,06 %), Strana pro otevřenou společnost 1 (3,03 %), KDU-ČSL 1 
(3,03 %), SZ 1 (3,03 %), VPM 1 (3,03 %). 
 
Nové MZ 
 
 Zvolené městské zastupitelstvo tvoří MUDr. Jiří Vambera (ODS), MUDr. Jiří 
Sombota (ODS), Mgr. Ivan Adamec (ODS), Ing. Martin Vokatý (Sdružení nez. kandidátů), 
MUDr. Jozef Kochan (ODS), MUDr. Rostislav Čevela (ČSSD), PhDr. Josef Hőbl (ČSSD), 
Michal Šubrt (ODS), Jindřiška Greňová (ODS), MUDr. Pavel Trpák (ČSSD),  JUDr. Petr 
Jiránek (ČSSD), MUDr. Eduard Lukáš (ČSSD), MUDr. Jiří David (US), MUDr. Drahoslava 



Lukášová (ČSSD), Mgr. Tomáš Hendrych (VPM), MUDr. Jiří Blecha (US), MUDr. Martin 
Limburský (US), Ing. Vlastimil Prouza (KSČM), Ing. Alois Grundmann (Sdružení nez. 
kandidátů),  Doc. PhDr. Vladimír Wolf (Sdružení DŽJ, OS, NK), Ing. Hana Horynová 
(Sdružení nez. kandidátů), Mgr. Karel Vašíček (DU), RNDr. Josef Štych (Sdružení DŽJ, OS, 
NK), Jitka Vostrovská (KSČM), Ing. arch. Pavel Tomek (VPM), Miroslav Petira (KSČM), 
Ing. Miroslav Kolman (KSČM), Alena Hůlková (ŽS), Ing. Petr Přívratský (VPM), Milan 
Lhoták (Nezávislí), Mgr. Zdeněk Géc (KDU-ČSL), Radomír Matyska (KDU-ČSL), Vladimír 
Holubec (SZ). 

 
 Výsledky komunálních voleb nabízejí celou řadu možností různých koalic. Podle  
Mgr. T. Hendrycha (VPM), „je pro nás výsledek voleb poměrně úspěšný, přestože měla naše 
strana oproti těm velkým celostátním handicap. Nyní ještě nedovedu odhadnout, jak se bude 
vyvíjet další situace, jsme však nakloněni k jednání s pravicovými subjekty, i když asi budou 
hodně složitá.“ 
 Ing. Vlastimil Prouza (KSČM) uvedl, že „hodně mě překvapila malá účast ve volbách, 
což asi nesvědčí o dobrém působení práce v minulém zastupitelstvu. V okresním měřítku je to 
52,2 %, což je od války nejmenší účast lidí u voleb. Jsme připraveni spolupracovat s každým, 
kdo bude chtít řešit věci pro občany tak, jak si je přejí. V zásadě se připojíme k sociální 
demokracii. Není vyloučeno, že se v celé řadě věcí shodneme i s ODS.“ 
 
Jednání o koalicích 
 
 V povolebních dnech pokračovala v Trutnově jednání o koalicích i o případném 
obsazení míst na radnici. Jednání jsou složitá i tím, že v MZ je zastoupeno 12 subjektů. 
Kandidujících 14 volebních subjektů a nízká volební účast roztříštily politické složení tohoto 
rozhodujícího orgánu. Ve volbách lidé hodně preferovali lékaře – mezi 33 zastupiteli  
10. Preference také zamíchaly pořadím na kandidátkách. 
 K volebním výsledkům se vyjádřil i lídr ČSSD PhDr. Josef Hőbl. „Byli bychom rádi, 
aby důležité a významné věci ve městě se řešily širším způsobem, širším konsensem, aby bylo 
přihlédnuto co nejvíce k zainteresovaným hlasům. Deklarovali jsme, že máme představu 
jedenáctičlenné rady, která bude zvolena poměrným zastoupením podle dosažených 
výsledků… Nechceme, aby vznikla situace „válcování“ určité malé většiny proti zbývajícím 
nebo dokonce neochota naslouchat jejich někdy i rozumným názorům.“ 
 Mgr. Ivan Adamec, předseda ODS, uvedl: „Volby jsme sice vyhráli, ale na mandátech 
to, bohužel, není vidět. Máme po šesti křeslech spolu s ČSSD. Jednání s politickými stranami 
se vedou, jsou velmi složitá a budou pravděpodobně trvat do 1. MZ, které je 26. listopadu. 
Z dohod by mělo vzejít obsazení postů uvolněnými funkcionáři ve vedení MěÚ a městská 
rada. 
 
Vývoj obyvatelstva okresu (ČSÚ) 
 
 Český statistický úřad vydal publikaci Vývoj obyvatelstva okresu Trutnov, která 
podává demografickou charakteristiku okresu od roku 1990 až do roku 1997. Součástí 
publikace je statistická bilance a věková skladba obyvatel obcí okresu Trutnov, v závěru 
projektu obyvatelstva do roku 2020. 
 
 
 
 



Pes sympaťák (soutěž) 
 

                 
 
 Letošní 5. ročník soutěže Pes sympaťák, který uspořádal 15.11. Dům kultury a Psí 
salón Hafoland v Národním domě, měl trochu jinou podobu než ty předcházející. Diváci si 
mohli dobře prohlédnout všechny soutěžící psy na předváděcím molu uprostřed sálu. Ukázky 
z výcviku i dovedností byly tradiční, Hodnotil se samozřejmě i vzhled, sebevědomí a chování. 
Účast slušná – 34 závodníků. Diváci přispěli i na provoz budovaného útulku pro psy v Poříčí. 
 Zpestřením soutěže byla veselá drezúra pudlů dvojice Duo Navaro z Prahy. 
 
 Plavecké závody O pohár ředitele Školského úřadu 16.11. se zúčastnilo všech sedm 
trutnovských základních škol. Vítězi byli žáci 4. ZŠ R. Frimla. 
 
Divácký rekord 
 
 17. listopadu padl v hale zimního stadionu další rekord. Utkání hokejistů HC Trutnov 
– HC Vrchlabí (5:2) sledovalo na 2 000 diváků. Domácím hráčům se podařilo právě v derby 
poprvé zvítězit. 
 
Čeští hokejoví reprezentanti v Trutnově 
 

                
 
 Na 18. listopadu připravil HC Trutnov na svém stadionu zajímavý program: 
autogramiádu (možnost získat podpis slavných českých hráčů, českých reprezentantů, kteří 
sehrají utkání s trutnovskými hokejisty z doby nedávno minulé) od 16.00 do 16.30 hodin, 
vystoupení hudebně taneční skupiny Ice Protection a mažoretek na bruslích, v 17.30 hodin 
nástup mužstev, představení hráčů a vlastní utkání. 
 Bývalí reprezentanti předvedli hokejový koncert – zvítězili 18:4. 
 
 Letos ještě naposled poskytne OP VZP příspěvek na očkování proti klíšťové 
encefalitidě. Vztahuje se to i na očkování mládeže do 15 let. 



 
Zima přišla 
 
 V polovině listopadu jsou už Krkonoše pod sněhem – napadlo tu 15 cm sněhu, 
v ostatních místech Trutnovska 5 až 10 cm. Často sněží. V terénu pracuje 20 sypačů a pluhů 
SÚS, pomáhá jim dvacet mechanismů soukromých vlastníků. 
 
Prodejní galerie Lada 
 

               
 
 20. listopadu byla otevřena v prostorách 2. patra budovy IPB v Horské ulici nová 
prodejní galerie Lada (majitelkou je PaedDr. Lada Kastelová). Je tu v bohatém (ale i cenově 
náročném) výběru tvorba J. Dudycha (keramika), Vladimíra Komárka (obrazy), J. Kristena 
(obrazy), V. Švendové (předměty z kůže), J. Doležala (sklo), J. Louby (smalt), J. Solovjeva 
(obrazy), a řady dalších. Vystavená kolekce se průběžně doplňuje. 
 V prostorách galerie je zároveň informační centrum a cestovní kancelář Lada. 
 
 23.11. výstava obrazů St. Gregorové a Vlad. Součka ve Staré radnici. 
 21.11. se představila v Country clubu Bonanza Na Nivách pražská kapela Flashback.  
 
Povolební změny v MZ 
 
 Na mimořádném zasedání MR 23.11. bylo vzato na vědomí vzdání se mandátu v MZ 
zvolených členů: Milan Lhoták (Nezávislí), Alena Hůlková /ŽS), Mgr. Karel Vašíček (DEU), 
těchto náhradníků Libor Šrol, Ing. Zdeněk Fibikar, Jaroslav Kopecký – všichni ze ŽS. 
 MR prohlašuje členy MZ Věru Šikovou – Nezávislí, jakožto náhradníka č. 1, Zdeňka 
Krčmáře – ŽS, jakožto náhradníka č. 5, Mgr. Jiřího Patáka – DEU, jakožto náhradníka č. 1. 
 Rozhodnutí vzdát se po svém zvolení do MZ mandátu a přenechat jej jiným členům 
řada voličů odsuzuje. Volili lidi, kterým věřili, (V komunálních volbách dostávali přednost 
lidé, osobnosti, nad stranami.) 
 Mezi zvolenými poslanci MZ je deset lékařů. Letošní komunální volby se vyznačovaly 
velmi nízkou účastí. V okresním městě přišlo k urnám jen 38,74 % z pětadvacetitisíc voličů. 
 
 
 
 
 
 
 



Rekonstrukce Krakonošova náměstí (beseda o návrzích) 
 

               
 
 Ve vestibulu MěÚ se 24.11. uskutečnila beseda s autory oceněných návrhů 
urbanisticko-architektonické soutěže „Rekonstrukce Krakonošova náměstí a pěší zóny 
Horská. Od 15.00 hodin mohli účastníci vyslechnout zajímavé varianty řešení. (Podrobnosti 
v kapitole 2.) 
 

Povolební jednání probíhají velmi složitě. Koalici VPM, US, Nezávislí, ŽS a Sdružení 
nezávislých kandidátů (mají 12 mandátů) se nepodařilo po jednáních s ODS a ČSSD dojít  
ke konsensu. Jiná jednání probíhají mezi nově vzniklým poslaneckým klubem ČSSD, 
Sdružením Trutnov 21 a SZ (celkem 8 mandátů) s ODS. Jedná se o obsazení radnice – 
starosta a jeden místostarosta?, devítičlenná MR? 

 
První zasedání MZ 26.11. 
 

                  
 

 Případné předběžné dohody se měly projevit na prvním jednání MZ. Ale neprojevily 
se – k ničemu se nedospělo. Noví poslanci sice složili zastupitelský slib, ale ke zvolení 
starosty nedošlo. Návrh na tajné hlasování neprošel. Při aklamačním hlasování však neprošel 
ani jeden návrh. Nejprve se hlasovalo o kandidátu ČSSD PhDr. Josefu Hőblovi – pro něho  
se vyslovilo pouze 13 zastupitelů. O jeden potřebný hlas neprošel ani kandidát ODS  
Mgr. Ivan Adamec. Komunisty překvapivě navržený Ing. Alois Grundmann ze Sdružení 
nezávislých také nezískal 17 potřebných hlasů – dostal jich jen 15. 
 Po hodinové přestávce (jednání polit. klubů) k žádné dohodě nedošlo, leda jen v tom, 
že jednání bude ukončeno a další termín zasedání byl určen na neděli 6. prosince. 
 V této druhé části jednání, které sledoval značný počet občanů, vystoupil  
Ing. Přívratský z VPM a poděkoval za všechny bývalému starostovi Ing. Gustavu 
Hillebrandovi za jeho obětavou a úspěšnou práci. 
 
 



Soutěž PPP (SZŠ) 
 

                 
 
 Třetího ročníku soutěže předlékařské první pomoci, která se konala 26.11. na SZŠ 
v Trutnově, se zúčastnilo 16 družstev zákl. škol (z Trutnova šest kolektivů). Trutnovská 
družstva zaostala. Zvítězilo družstvo ZŠ Hostinné. 
 
Společnost česko-německého porozumění 
 
 Na výroční schůzi Společnosti česko – německého porozumění se sešlo v Národním 
domě 27.11. na 300 členů a pozvaných hostů. V bohatém kulturním programu vystoupila 
čtyřicetičlenná skupina ze SRN OK – Live – Ensemble Wolmirstedt u Magdeburgu. 
 Bilance činnosti Společnosti za rok 1998 (zprávu přednesl vedoucí střediska  
Ing. Gőnter Fiedler) zahrnovala výčet akcí pro členy (zájezdy, kurzy, bazary) v uplynulém 
roce i seznámení s plánovanými v roce 1999. 
 Jednání uzavřela volná zábava při hudbě a tanci – zajišťovala ji skupina Patry – Live – 
Singers.  
 
Protestní akce zemědělců 
 

                                    
 
 K protestu proti zemědělské politice vlády se připojili 27.11. i trutnovští zemědělci – 
se svou technikou a s transparenty s protesty projeli městem. „Chtěli jsme upozornit 
spotřebitele a veřejnost na to, že zemědělství je v zoufalém stavu,“ vyjádřil se ředitel OAK 
Emil Kadaník. 
 
Stamicovo kvarteto – Zdeněk Trnka 
 
 Skladba trutnovského skladatele prof. Zdeňka Trnky „3. smyčcový kvartet“ byla  
na programu koncertu Stamicova kvarteta 26.11. 
 
 



Úspěch stavební firmy BAK 
 
 27. listopadu převzal generální ředitel firmy BAK, a.s. Jaroslav Rufer ve Španělském 
sále pražského Hradu z rukou ministra pro místní rozvoj Jaroslava Císaře diplom za umístění 
firmy mez sedmi nejúspěšnějšími v ČR. 
 
 

                
 
 28. listopadu zahájen II. ročník festivalu Trutnovský advent.  
  
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
  
 
 
 



Nabídla kulturních akcí na prosinec 
 
Na prosinec Dům kultury připravil: 
3.12. Veselení s Barborkou. Zábavný program pro děti v Odeon clubu v 16.00 hod. Vstupné 
děti 15, ostatní 25 Kč. 
4.12. Mikulášoviny. Zábavný program pro děti v kině Vesmír od 16.30 hod. Vstupné děti 15, 
ostatní 25 Kč. (Sponzorem Siemens.) 
4.12. Country večer aneb Kam čert nemůže, nasadí Star West. Hraje kapela Pěna. Národní 
dům ve 20.00 hod. Vstupné 50 Kč. 
8.12. Pajdulák. Pořad Michala Nesvadby pro žáky I. stupně ZŠ. Národní dům v 9.00  
a 10.30 hod. Vstupné 15 Kč. 
8.12. Hlava proti mihuli. Divadelní předplatné. Nár. dům v 19.30 hod. 
10.12. Veselé Ladovy pohádky. Pro děti MŠ. Nár. dům v 8.30 a 10.00 hod. za 15 Kč. 
10.12. České klarinetové kvarteto. Koncert Kruhu přátel hudby. Koncertní síň B. Martinů 
v 19.30 hod. Vstupné 45, děti a studenti 25 Kč. 
13.12. Vánoční pohádka (Divadýlko Drak).  Národní dům v 15.00 hod. Vstupné děti 15, 
ostatní 25 Kč. (Zároveň zahájení výstavy Vánoční nálady.) 
14.12. Akademie třetího věku. Předvánoční odpoledne. Nár. dům ve 14.30 hod. 
14.-18.12. Vánoční nálady – výstava. Zdobení perníčků předvede Dana Bendová. Malý sál 
ND od 9.00 do 17.00 hod. Vstupné 5 a 2 Kč. 
 

                   
 
16.12. Adventní koncert. Pro studenty SŠ hrají Radomír a Martin Matyskovi. Kostel Narození 
P. Marie v 9.00 a 10.30 hod., vstupné 15 Kč. 
20.12. Vánoční koncert. Hraje trutnovský swingový orchestr Melancholik band, zpívá 
Vokální kvintet. Nár. dům v 17.00 hod. Vstupné 30 Kč. 
26.12. Svatoštěpánský koncert – hrají Martin Matyska (varhany) a Radomír Matyska 
(saxofon, klarinet). Kostel Narození P. Marie v 18.30 hod. Vstup volný. 
 
Akce ZUŠ 
 
Základní umělecká škola připravila na prosinec: 
9.12. III- žákovské vystoupení v sále ZUŠ na Krakonošově náměstí v 18.30 hod. 
15.12. Vánoční představení mladších dětí literárně dramatického oddělení. Sál ZUŠ ve Školní 
ulici v 18.00 hod. 
16.12. Vánoční koncert v 18.30 hod. v sálku Školní ulice. Účinkují žáci hudebního oboru, 
pěvecký sbor a orchestr. 
17.12. Vánoční představení starších dětí liter. dramatického oddělení. Sál ve Školní ul. 
v 18.00 hod. 
21.12. Vánoční představení dětí liter. dramatického oddělení v 18.00 hod. 
22.12. Vánoční koncert v Síni B. Martinů. Účinkuje Orchestrae iuventatis a sólisté. 



 
Krakonoška hraje koledy 19. prosince. 
 
Festival duchovní hudby 
 
II. ročník festivalu duchovní hudby (čtyři adventní a dva vánoční koncerty) zahrnuje 
prosincové koncert duchovní hudby v chrámu Narození P. Marie. 
5.12. Josef Sadílek – trubka, Petr Hostinský – varhany (16.00 hod.) 
13.12. Cantus arcanum a hosté. Komorní soubor řídí R. Matyska. Varhaníci pod vedením 
Martina Matysky.: K. Plšková, L. Hemelíková, E. Nováková. V. Hrubý. Flétna J. Matyska.  
(V 17.00 hod.) 
24.12. Štědrovečerní koncert ve 22.00 hod. 
26.12. Svatoštěpánský koncert v 18.30 hod. 
 
Duha a Ice Protection 
 
 Společnost Duha – Nadace pro děti postižené mozkovou obrnou a Ice Protection, 
hudebně taneční skupina, připravily na 6.12. v Nár. domě v 15.00 hod. pestrý program  
od 15.00 hod. Výtěžek z akce na humanitární účely. 
 
Českobratrská církev 
 
 Farní sbor Českobratrské církve zve na dětské divadelní představení „Co čert nechtěl“ 
20.12. od 14.30 hod. v Koncertní síni B. Martinů, na Evangelické bohoslužby 25.12.  
od 10.00 hod. (KSBM). 
 Ekumenické sdružení trutnovských křesťanských církví připravilo Ekumenické 
bohoslužby s účastí pěveckých sborů 26.12. v 16.00 hod. KSBM. 
 
Vánoční klavír v kavárně Bohemia 
 
 Pro návštěvníky kavárny Bohemia připravila firma SMC o vánocích tři klavírní 
koncerty: 23.12. od 16.30 hod. Goldbergovské variace (J. S. Bach), 25. prosince  
od 14.30 hod. Hudba Vídně minulého století (J. Strauss, ml., Fr. Schubert, Franz Lehár),  
30. prosince od 14.30 hod. Americká klasika (G. Gershwin a další). Hraje František Jirka. 
 
Krakonoška 
 
 Městská dechová hudba Krakonoška připravila vánoční koncert 20.12. od 10.00 hodin 
na Krakonošově náměstí a tradiční štědrovečerní koncert 24. prosince od 22.00 hodin 
v kostele sv. Václava v Horním Starém Městě. 
 
Chorea corcontica 
 
 Vánoční koncert uskuteční 13.12. od 18.00 hodin v KSBM Chorea corcontica. 
 
Musica antiqua 
 
 Smyčcový komorní soubor Musica antiqua zve na vánoční koncert 17.12.  
v 19.30 hodin v KSBM. 



 
Country club Bonanza 
 
 Také Country club Bonanza připravil řadu pořadů – 26.12. Večer při svíčkách (klavír), 
27.12. Country band Bonanza (bramborářové hody), 28.12. skupina Kaluže, 29.12. 
Bluegrassový Seassion, 30.12. skupina Modrá nota. 
 
Odeon club Poříčí 
 
Akce Odeon clubu Poříčí jsou v prosinci zaměřeny eroticky: 
4.12. Casino party (4. výroční akce Odeon clubu s Bourbonem Four roses). 
5.12. Oldies party (výběr nejlepších skladeb 70., 80. a 90. let). Vstupné 30 Kč. 
11.12. Live – sex (dárek jen pro muže). Vstupné 99 Kč. Po půlnoci ženy zdarma. 
12.12. Ballantines party Vstupné 30 Kč. 
18.12. Miss Mokré tričko. Pro soutěžící výhry 3 000 a 2 000 a 1 000 Kč. Vstupné 50 Kč. 
19.12. Warp + vodka. Vstupné 50 Kč. 
25.12. Erotic party. Tentokrát pro muže i ženy. Vstupné 50 Kč. 
26.12. Katapultám s Red Bullem. Povánoční očista s Red Bullem a Absolut vodkou. Vstupné 
30 Kč. 
31.12. Silvestr Odeon ´98. Pánové vstupné 1 000 Kč, dámy 800 Kč. Veškeré alko i nealko 
nápoje celý večer zdarma. 
 
Muzeum Podkrkonoší 
 
 Muzeum Podkrkonoší zve na výstavu Vánoce dětem, kterou uvede 3.12. v 17.00 hodin 
trutnovský spisovatel Ing. Luboš Zelený. Výstava potrvá do 10.1.1999 
 
Vznik Státní oblastní nemocnice Trutnov 
 
 Vzhledem k tomu, že zřizovatelem zdejší nemocnice je okresní úřad, došlo ke změně 
názvu. Všeobecná Masarykova nemocnice zanikla k 1.12.1998 a od tohoto termínu má název 
Státní oblastní nemocnice Trutnov- 
 
VAK, a.s. (objekt na Úpském nábřeží) 
 
 Od 1.12. má své sídlo středisko vodovodů včetně pohotovostní služby a oddělení MTZ 
v rekonstruované budově po Telecomu, který a.s. VAK odkoupila. Uvedené provozy se 
nacházely dosud v Poříčí. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Galerie města Trutnova (výstava) 
 

                      
 
 1.12. byla v Galerii města Trutnova zahájena výstava Tapiserie – Textilní návrhy  
a výrobky – Hračky. Vystaveny jsou práce učitelů a studentů Střední umělecko – průmyslové 
školy textilních řemesel Praha a pracovníků Texlenu – Ateliéru Červený Kostelec. Výrobky 
ze dřeva vystavuje J. Voborník z Jaroměře. Mezi vystavujícími je i doc. Vlastimil Vodák,  
ak. malíř, Alena Beldová, ak. malířka a četní další. (Výstavu uvedl doc. Vodák, hudebně ji 
obohatil soubor Cantus arcanum vánočními skladbami.) 
  
Kateřina Neumannová v Trutnově 
 
 U příležitosti autogramiády, kterou uspořádala firma KM Sport v Bulharské ulici, 
přijela do Trutnova Katka Neumannová, držitelka stříbrné a bronzové medaile z Nagana, 
která je naší nejlepší běžkyní na lyžích. (Prostory prodejny KM Sport byly doslova nacpány 
jejími obdivovateli.) 
 
Zhanobení židovské památky – dopadení pachatelů 
 
 V noci na úterý 1.12. po třech týdnech pátrání zadrželi trutnovští policisté čtyři 
mladíky podezřelé z toho, že zničili č tyřicet náhrobních kamenů umučených židovských 
dívek z koncentračního tábora v Poříčí, popsali hanlivými antisemitskými nápisy  
a pomalovali šibenicí židovské pamětní desky na bývalém židovském hřbitově a v místech 
nacisty zničené židovské synagogy. 
 Tři učně ve věku 16 až 17 let a 21 dělníka obvinila policie z trestných činů hanobení 
národa, rasy a přesvědčení, z podněcování rasové a národnostní nenávisti, z podpory  
a propagace hnutí směřujících k potlačování práv a svobod občanů, z výtržnictví  
a z poškozování cizí věci. 
 Dva z mladíků nejsou žádní „nováčci.“ Podle ředitele trutnovské policie Ivana Bílka 
byli za podobné delikty už dříve souzeni. Čtyři mladíci svým vandalským řáděním způsobili 
škodu za čtvrt milionu korun. 
 Zbývá nyní čekat na soudní vyřízení případu. Obavu ovšem máme z mírnosti postihu. 
To zvedá takovým pachatelům sebevědomí a příště si dovolí pak mnohem více. 
 



                   
 

1. prosince Pochod proti AIDS a drogám (ČČK). 
 
Finanční příspěvky kulturním a tělovýchovným organizacím 
 
 Již 2. prosince byli upozorněni žadatelé o finanční příspěvek pro činnost sportovních 
oddílů, TJ, kulturních souborů i ostatních organizací na nutnost předložit žádosti  
do 15.1.1999. 
 
Hala firmy Siemens 
 
 Termín dokončit letos novou halu firmy Siemens ve Volanově zdá se být reálný. 
Výroba by tu měla být postupně zahájena už v lednu 1999. 
 
Radniční listy z 2.12. 
 
 Z obsahu 10. čísla Radničních listů z 2.12.1998: Z jednání městských orgánů (MR 
z 26.10. a 9.11., MZ z 5.11.). Pohledy do minulosti (Život Trutnova za 1. svět. války, 5 .část). 
Poděkování starosty všem, kteří mu při výkonu funkce po 8 let pomáhali. Okénko městské 
policie (Pult centrální ochrany). Informace majetkového odboru o prodeji domů a pronájem 
nebyt. prostor. Rekonstrukce Krakonošova náměstí a pěší zóny Horská. Vyhláška o nakládání 
s komunálním a stavebním odpadem. Spolupráce VAK na akci „Komunikace ´98.“ Kulturní 
nabídka. O Židech a o nás (v souvislosti s poškozením židovských památníků v listopadu). 
Změny v provozu zimního bazénu. Co je to richocet? (O novém sportu). 
 
Muzeum Podkrkonoší 
 

                 
 
 Výstava Vánoce dětem byla zahájena 3.12. v Muzeu Podkrkonoší. Je zajímavým 
návratem k hračkám dnešní starší generace. 
 
 



Tržnice 
 

                
 
 Od prosince dostává trutnovská tržnice u pošty lepší vzhled prodejem 
v rekonstruovaných stáncích. Zvýšit dozor nad pořádkem, pravidelný odvoz odpadků by jí 
bylo k prospěchu. 
 
Výstava železničních modelářů (DDM) 
 

               
 
 Od 3. do 8. prosince připravil trutnovský Klub železničních modelářů spolu 
s pracovníky DDM tradiční výstavu modelů a kolejišť. Zahájila ji v sále ČD naproti 
okresnímu soudu ředitelka 4. ZŠ (DDM je její součástí) Marie Suková. Zásluhu  
na neobyčejně pěkně uspořádané výstavě má i letos pracovnice DDM Blanka Nehybová – 
stará se o propagaci, sponzory a organizační záležitosti. Duší klubu je Jiří Beran od jeho 
samého zrodu před 28 lety. Ten věnuje dětským modelářům všechen volný čas. (Klub má  
35 členů, z toho 15 dětí). 
 Trutnovský KŽM intenzivně spolupracuje s dalšími kluby (i v cizině)  
a s modelářskými prodejnami. Výstava je prodejní a zájem návštěvníků přes nemalé ceny 
modelů a součástek je značný. Význam výstavy je výchovný i odborný. Nejeden 
z vystavovatelů může odborně vyrůst. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vánoční trhy 
 

                 
 
 Společnost České trhy a slavnosti připravila na Krakonošově náměstí od 4. do 24.12. 
vánoční trhy s nejrůznějším zbožím. Přes nepěkné počasí zájem kupujících byl. 
 
Ricochet 
 

                           
 
 5. prosince byl otevřen ve sportovním areálu Na Nivách nový sportovní stánek 
Ricochetového klubu. Jde o nový raketový sport, který se zrodil v Kanadě. V ČR bylo zřízeno 
už 45 kurtů – v Trutnově jsou dva. Ricochet se hraje na kurtu 8 m dlouhém, 5,5 m širokém  
a 2,7 m vysokém, ohraničeném čelní stěnou (na ni se hraje), dvěma bočními, zadní 
prosklenou a stropem s osvětlením a klimatizací. Hrají 2 nebo 4 hráči. Míčky jako golfové. 
 Doprovodný program byl nadmíru bohatý – karate, sport. gymnastika, akrobacie  
na trampolině, taneční skupina Drak and roll, zábavné hry aj. K pěkné pohodě přispělo  
i Radio Černá Hora. 
 
Čerpací stanice Aral 
 
 Od 5.12. funguje v Trutnově nová čerpací stanice Aral. Nachází se při Polské ulici  
na pozemku dopravní společnosti Osnado. 
 
SZŠ 
 
 Mikuláš s andělem a čerty nezapomněl na děti v trutnovské nemocnici – díky 
studentům SZŠ. Pobyt dětí v nemocnici je hned snesitelnější. 
 Ty zdravé se zase radovaly na Čertovské diskotéce 6.12. v Národním domě. 



 
Zvolení představitelů města 
 

                   
 
 V neděli 6.12. se znovu sešli členové MZ, aby zvolili vedení města, městskou radu. 
Volba starosty proběhla celkem hladce – devatenácti hlasy se jím stal kandidát za ODS  
Mgr. Ivan Adamec. Druhý uchazeč PhDr. Josef Hőbl (ČSSD) dostal jen třináct hlasů. „Mé 
zvolení umožnila dohoda ODS s ostatními pravicovými stranami, ke které jsme přistoupili 
poté, co se při neúspěšné volbě starosty před deseti dny neosvědčila naše spolupráce  
se sociálními demokraty,“ vyjádřil se k volbě Mgr. Adamec. Jeho zástupci se stali  
Mgr. Tomáš Hendrych z Volby pro město a Ing. Hana Horynová ze Sdružení nezávislých. 
 Nová městská rada je jedenáctičlenná – kromě starosty a jeho zástupců v ní jsou  
3 členové ODS Jindřiška Greňová, MUDr. Jozef Kochan, MUDr. Jiří Vambera, 1 zástupce 
KDU-ČSL Mgr. Zdeněk Géc, 2 členové US MUDr. Jiří Blecha a MUDr. Jiří David,  
1 představitel Sdružení nezávislých kandidátů Ing. Martin Vokatý a 1 zástupce ŽS Zdeněk 
Krčmář. 
 
 Do okresního shromáždění bylo zvoleno 15 zástupců města: Mgr. Ivan Adamec, 
MUDr. Jiří David, Mgr. Tomáš Hendrych, Ing. Hana Horynová, PhDr. Josef Hőbl,  
Ing. Miroslav Kolman, Zdeněk Krčmář, Mgr. Radomír Matyska, Miroslav Petira,  
Ing. Vlastimil Prouza, Ing. Petr Přívratský, Věra Šiková, Michal Šubrt, MUDr. Jiří Vambera,  
Ing. Martin Vokatý. 
 
 K volbě vedoucích představitelů města se ostře vyjádřil svým prohlášením  
Doc. PhDr. Vladimír Wolf – na řízení města se měla podílet všechna tři politická seskupení, 
touha po moci a penězích je důležitější než veřejný zájem … Na jeho slova reagoval  
Ing. Přívratský – toto prohlášení nebylo příliš vhodné, v tomto okamžiku nemá smysl hodnotit 
vše negativně, podstatné je, že došlo k dohodě a jak to bude fungovat, ukáže budoucnost. 
 
Vyjádření nového starosty k volbám a co dál … 
 
 Na otázky redaktorky Trutnovska-Úpicka Marie Dufkové vedoucí představitelé města 
odpověděli: 
 „Počítat před volbami s tím, že se stanete starostou, je dost odvážná myšlenka. Svým 
způsobem to odráží výsledek voleb. ODS, za kterou jsem kandidoval, v komunálních volbách 
vyhrála. I když vítězství bylo velmi těsné, druhá ČSSD získala přibližně o jedno procento 
hlasů méně, na základě dosažených volebních výsledků a s podporou možných koaličních 
partnerů jsme usoudili, že můžeme o tento post usilovat. Jednání o funkcích starosty, jeho 
zástupců a složení městské rady byla složitá, vedla však k úspěšnému uzavření koaličních 
dohod.“ 



 K vlastní funkci starosty se vyjádřil: „Kdo vstupuje do komunální politiky, měl by si 
uvědomit, že svým zvolením se k této službě zavazuje. Zastupitelstvo, rada či vedení města  
se zabývá totiž správou věcí veřejných. Každý z občanů, který projeví zájem podílet se  
na řešení problémů našeho města, má u mne dveře otevřeny. Jsem připraven naslouchat, 
protože dobrých nápadů není nikdy nazbyt. 
 A pokud jde o řešení problémů v nejbližších dnech? Čeká nás spousta práce. Nejprve 
bych se chtěl podrobně seznámit s chodem úřadu, se všemi činnostmi, které mi ani jako 
radnímu nebyly známy. Vzhledem k pestrosti uzavřené koalice bude třeba prodiskutovat své 
volební programy a najít v nich společný konsensus. Připravujeme výběrová řízení na místo 
tajemníka a některých vedoucích odborů. Čeká nás také příprava a jmenování pracovních 
komisí. Které budou plnit funkci poradních orgánů. Budeme se zabývat městským rozpočtem 
na příští rok a vzhledem k jeho možnostem korigovat své představy o investicích. 
Samozřejmě chceme co nejdříve vyřešit bolavé případy minulého období.“ 
 K prohlášení Doc. PhDr. Vladimíra Wolfa starosta Mgr. Ivan Adamec uvedl, že 
komentovat by ho nechtěl, i když původní představa byla ovšem opačná (PhDr. Wolf obvinil 
město, že si zvolilo řešení cestou zcela bezzásadových a zcela pochybných kompromisů 
v čele s těmi, kteří mají velká podíl na špatné ekonomické situaci města a mnohé další). „Pana 
docenta si vážím jako vzdělaného člověka, historika. Domnívám se ale, že neunesl tíhu prohry 
a neúspěch svých volebních favoritů. Každý politik by si měl uvědomit, že v demokracii 
vítězí pouze ten názor, který získá podporu většiny. Text prohlášení, jak jsem již uvedl, 
nechci komentovat.“ 
 
Místostarosta Mgr. Hendrych k volbám a k nejbližším plánům  
 
 Nově zvolený místostarosta Mgr. Tomáš Hendrych už nebude mít na starosti odbor 
rozvoje města, ale odbor sociálních věcí, zdravotnictví a školství. Zájem o tuto oblast (jako 
bývalý učitel) měl už před čtyřmi lety. Dopadlo to až nyní. 
 K složení MR si myslí, že z hlediska dlouhodobější spolupráce, funkčnosti  
a prospěšnosti městu je tato sestava zvolena dobře. Jejími členy jsou zástupci stran a sdružení, 
kteří k sobě mají blízko – už jen volebními programy. Je tedy předpoklad, že se budou 
schopni na vzniklých problémech lépe dohodnout. MR a vedení města je složeno 
z pravicových a středopravicových subjektů. Levice zůstala v opozici a tak může prakticky 
fungovat jako kontrola. Pokud by vyhrála varianta poměrného zastoupení všech subjektů, 
které se dostaly do MZ – nevznikla by opozice žádná. MR by se skládala z podstatně vyššího 
počtu subjektů a bylo by obtížnější odmluvit se nebo najít společné řešení.“ 
 A pokud jde o nejbližší dny? „Chtěl bych přesvědčit ostatní členy vedení i MR, aby se 
pustili do zpracování tzv. strategického plánu rozvoje města, na který je možno získat dotační 
peníze z Evropské unie prostřednictvím Ministerstva místního rozvoje. Plán se zabývá 
problematikou celkového rozvoje města a na jeho přípravě by se měly podílet všechny 
významné trutnovské subjekty a vedení města.“ 
 
První dojmy místostarostky Ing. Horynové 
 
 Ke své nové funkci místostarostky se ing. Han Horynová vyjádřila, že „první obavy 
nebo spíše tréma už ze mne spadly. Městskou radou jsem byla pověřena řízením odboru 
rozvoje města a odboru výstavby a životního prostředí. Ve stavebnictví se pohybuji již 
několik let, takže vím, co mne čeká a jsem si vědoma toho, že to nebude lehké. Na druhou 
stranu si myslím, že se mi naskýtá příležitost v plné míře uplatnit své profesní zaměření.“ 
(Nyní čeká místostarostku dořešit některé komplikace s komunikacemi – jejich rekonstrukce 
byla hodně kvapná, dále dostavba koupaliště a zastřešení autobusového nádraží.) 



 
První internetová kavárna v Trutnově 
 

                 
 
 Od 7. prosince je pro veřejnost otevřena první internetová kavárna v prostorách 
restaurace NO 1 na Horské ulici. V příjemném prostředí kavárny mají nyní zájemci možnost 
využívat této vymoženosti – internet se stává nepostradatelným komunikačním prostředkem. 
Slouží komerčně i jako prostředek vzdělávání a zábavy. 
 
 8. prosince skončila v Klubu železničních modelářů při DDM velká akce. Tradiční 
výstava v sále ČD naproti soudu se vydařila. Představila nejen výsledky činnosti trutnovských 
modelářů, ale prezentovaly se na ní firmy, které vláčky a jejich součásti vyrábějí. 
 
Přívaly sněhu 
 
 První prosincové dny jsou bohaté na sníh. Často sněží a tak jsou mechanismy SÚS 
(sypače, traktorové radlice) neustále v činnosti. Městské chodníky přes obavy z jejich sklonu 
jsou zatím dobře schůdné. Nepřiměřená rychlost, nepřizpůsobení jízdy stavu vozovky jsou 
příčinou zvýšeného počtu dopravních nehod – denně až sedm (na Trutnovsku).  
 
Trutnovský curling 
 
 Hodnocení první poloviny mistrovských soutěží nevyznělo pro Krkonošský 
curlingový klub Trutnov špatně. V sedmi zápasech mužský tým čtyřikrát zvítězil. Ženy měly 
vstup do soutěže složitější – dosáhly jen dvou vítězství. (Muži hrají druhou ligu, ženy oblastní 
přebor.) 
 
 Od 10. do 18. prosince nabízejí Lesy a parky města Trutnova prodej vánočních 
stromků ve svém areálu na Úpické ulici naproti Síni B. Martinů. 
 
Předání druhého fluidního kotle v EPO 
 
 Zhotovitel zakázky na výstavbu dvou fluidních kotlů v Elektrárně Poříčí (francouzsko 
– finské konsorcium Ahlström – CNIM – CdF) a objednatel ČEZ-EPO podepsali 10.12. 
slavnostně předávací protokol o díle. 
 Touto událostí předběhla poříčská elektrárna v oblasti ekologie a využitelnosti paliva 
hranici roku 2000. 
 Zprovozněním atmosférických kotlů s cirkulující fluidní vrstvou se z větší části 
naplňuje záměr ČEZ-EPO, nazvaný Ekologizace elektrárny Poříčí. Tento záměr byl 



realizován od počátku 90. let a jeho nejdůležitějším prvkem právě nahrazení zastaralého 
zařízení novou technologií. 
 Kontrakt na dodávku prvního fluidního kotle byl podepsán v roce 1994. Jeho stavba 
byla zahájena v dubnu 1995, v srpnu 1996 zahájen zkušební provoz, v březnu 1997 zahájeny 
závěrečné garanční zkoušky. (K7). (Další údaje ve 3. kapitole kroniky.) 
 

Dostatek sněhu na střechách a slunečné počasí vytvářejí podmínky pro tvoření 
rampouchů, někdy převelkých. Jsou nebezpečím pro chodce, a proto na frekventovaných 
místech města je pracovníci TS pomocí vysokozdvižné plošiny odstraňují. 

 
„Opevnění na Stachelbergu“ 
 
 Zájemce o československý pevnostní systém z let 1935-38 na Trutnovsku upoutá 
v tyto dny vyšlá publikace Jiřího Nováka „Opevnění na Stachelbergu.“ Jedenáct stran 
fotografií, sedmdesát stran výkresových příloh a srozumitelný text jsou předností této 
vlastivědné práce. 
 
Ligový basketbal 
 
 Trutnovské ligové basketbalistky získaly v základní části své soutěže pěkné třetí místo 
a stejný bodový zisk jako druhý Přerov. Z 18 utkání jich prohrály pouze pět. Mužstvo je 
psychicky i herně na výši, zdůraznila trenérka Ptáčková. 
 
„Stříbrná neděle“ 
 
 I když „stříbrná neděle“ 13. prosince vylákala do centra města stovky nakupujících 
vánoční dárky, Krakonošovo náměstí zůstalo poloprázdné vinou stánkařů. I když tu probíhají 
Staročeské vánoční trhy, řada připravených prodejních stánků zůstala nevyužita. 
 
Městská policie – přemístění do budovy MěÚ 
 
 14. prosince došlo k přemístění služebny Městské policie v Trutnově z nevyhovujících 
prostor v čp. 133 na Krakonošově náměstí do objektu MěÚ na Slovanském náměstí. Telefonní 
čísla 813 064 a linka tísňového volání 156 zůstávají nezměněny. 
 
BK Loko Texlen 
 
 Zpráva prezidenta BK Loko Texlen Trutnov Tomáše Hendrycha, že podkošová hvězda 
týmu Erika Buriánová bude v družstvu působit i v další části sezóny, vyvolala medailové 
naděje. A jsou reálné. Mezi ligovou elitu jde tým Trutnova ze třetího místa. 
 
Zimní stadion patří dětem a mládeži 
 
 Zimní hala nepatří zdaleka jen hokejistům, ale také široké veřejnosti, především dětem 
a mládeži. Dny plné bruslení připravil hokejový klub HC Trutnov o vánočních prázdninách. 
Každý den je pro ně vyhrazena ledová plocha nejméně po čtyři hodiny. 
 
 
 



Budou holobyty 
 
 Přestavbou domu čp. 124 v HSM (od dubna 1999 tu má sloužit svému účelu  
11 holobytů) ztratí v Trutnově neplatiči nájemného svou dosavadní jistotu, že je nikdo 
z neuhrazeného bytu nemá kam vystěhovat. 
 
Potvrzení trestu pachatelům lednového přepadení 
 
 Vrchní soud v Praze potvrdil 16.12. sedmiletý trest vězení pro osmnáctiletého Jana 
Kovačíka a šest a půl roku odnětí svobody pro stejně starého Martina Škodu, kteří letošního 
ledna vyloupili v Trutnově novinový stánek a brutálně fyzicky přitom napadli trafikanta Karla 
Sýkoru. 
 Třiašedesátiletý majitel trafiky, kterého Kovačík asi dvacetkrát udeřil kladivem  
do hlavy, si uchránil život jen tím, že se mu podařilo přivolat pomoc. Uvedení násilníci, kteří 
31. ledna ráno povalili bezmocného invalidu a tloukli kladivem a plynovou pistolí, ukradli 
poté radiomagnetofon, cigarety a peníze v celkové hodnotě 10.000 Kč. 
 Oba mladíci stačili předtím během ledna přepadnout třikrát ženy s nákupem a násilím 
jim vzít tašky a kabelky. 
 Soud zamítl tvrzení obhajoby (ta za peníze se bude bít i za největší vrahouny), že 
pachatelé měli v úmyslu trafikanta kladivem jen omráčit. 
 
Stavební bytové družstvo 
 
 Televizní pořad Občanské judo v polovině prosince, který zpochybnil právo 
družstevníků na realizaci převodu bytu do vlastnictví, vyvolal i v Trutnově obavy a zmatek. 
Vedení SBD zjistilo, že dodrží všechny zákonné nároky družstevníků a že chce převody bytů 
do vlastnictví co nejdříve dokončit. Žádosti o to mohou družstevníci podat i v nastávajícím 
roce. 
 
Stacionář v Palackého ulici 
 
 Pro chovance z Denního stacionáře pro postižené děti v Palackého ulici připravili 
členové Klubu kuželkářů Vánoční turnaj v kuželkách, spojený s občerstvením a samozřejmě  
i s cenami pro vítěze. Akce se zúčastní i děti z Ústavu sociální péče v Hajnici. (Chvályhodná 
akce, hodná následování.) 
 
 V polovině měsíce začalo s prodejem vánočních stromků a s vánočními nákupy už 
vrcholit to pravé vánoční rozpoložení, kdy mají lidé (a je škoda, že mnozí jen v tyto dny) 
k sobě o něco blíž. 
 
 V seriálu článků Ing. Jiřího Aberleho z OkÚ v Krkonošských novinách se občané 
seznamují se způsoby varování (sirény, rozhlas, televize) v případě mimořádných událostí. 
 
 Každoročně se snaží žáci ZŠ Mládežnická zpříjemnit předvánoční čas obyvatelům 
Domova důchodců a Pečovatelského domu v Trutnově zábavným programem. 
 
Projevy vandalismu na budově MěÚ 
 
 V zadní části MěÚ se objevily v polovině měsíce další barevně nastříkané nápisy  



a malůvky. Počmáraná je část fasády, plechová vrata. Odstraňování těchto projevů 
vandalismu je vždy nákladné a nikdy, žel, konečné. 
 
Pavilon mikrobiologie (otevření) 
 

                
 

                
 
 V podvečer 14. prosince bylo slavnostně otevřeno za účasti ministra zdravotnictví 
MUDr. Ivana Davida nově vybudované oddělení mikrobiologie a imunologie. Nový pavilon 
byl postaven v místech bývalé nemocniční prádelny. 
 Slavnostního aktu se dále zúčastnili představitelé města, okresu (poslanec  
MUDr. Rostislav Čevela, senátor Ing. Vlastimil Šubrt, zástupce přednosty OkÚ Lubomír 
Šorm, kronikáři města, pracovníci nemocnice). Novým oddělením spolu s ředitelem 
nemocnice MUDr. Martinem Limburským primář oddělení mikrobiologie a imunologie 
MUDr. Josef Scharfen provedli zájemce s podáním odborného vysvětlení. 
 Nové oddělení je vybaveno moderními diagnostickými přístroji, výpočetní technikou. 
Umožňuje přesnou diagnostiku bakteriálních, virových, parazitárních a mykologických 
onemocnění. (Plný provoz oddělení by měl být zahájen v polovině ledna 1999 po kompletním 
přestěhování z Úpické ulice, kde se v roce 1954 začínalo.) 
 
Krach společnosti Halina 
 
 Ukončení činnosti společnosti Halina (stravenky, kterým propůjčila své jméno 
populární Halina Pawlovská) v polovině prosince poškodilo i v Trutnově jak obchodníky, tak 
běžné občany. Již delší dobu nebyly stravenky propláceny – staly se z nich bezcenné kousky 
papíru. 
 
 
 
 



Juraj Puci v Trutnově 
 

                
 
 Známý chodec, několikanásobný držitel rekordů zapsaných v Quinnesově knize 
rekordů, zavítal 17. prosince do Trutnova. Došel sem z Police v etapě, zvané Trutnovská  
(je v pořadí už 247) a urazil přitom 40,6 km. 
 Juraj Puci (velmi skromný a houževnatý člověk) pochoduje republikou se záměrem 
ujít každý den minimálně 30 km. Od svých 69. narozenin do 70. narozenin, které připadnou 
na 15. duben 1999, by měl nachodit přibližně 12.000 km. 
 Slovenského chodce přijal na radnici starosta Trutnova Mgr. Ivan Adamec za účasti 
zástupců Klubu českých turistů a kronikářů města. Při svém putování, jak při vyprávění 
poznamenal, si dělá poznámky do svého deníku, které pak knižně zpracuje – jedna jeho kniha 
už vyšla. 
 Druhý den ráno odpochodoval tento sympatický chodec z Trutnova do Jaroměře.  
Na své další cestě navštíví i příhraniční oblasti ČR. 
 
Středoškolský basketbal a volejbal 
 
 Okresní kolo postupových soutěží středoškoláků v basketbale a volejbale v posledním 
školním předvánočním týdnu uspořádal Školní sportovní klub trutnovského gymnázia. A jeho 
reprezentanti si vedli velmi úspěšně. V basketbale skončili chlapci první, dívky druhé  
a v odbíjené byli chlapci i dívky první. 
 
Rekonstrukce Novodvorské ulice 
 
 

                  
 
 I když počasí ztěžuje rozsáhlou rekonstrukci trutnovských komunikací, podařilo se  
v zakončení Novodvorské ulice, v níž byl po dlouhou dobu zastaven dopravní provoz – 
v souvislosti se zřízením nového železničního nadjezdu a komplikované opravě kanalizace, 



provést na zimní období alespoň provizorní úpravu vyasfaltováním vozovky, která umožňuje 
nouzový provoz. 
 
 Mrznoucí srážky pokrývají komunikace nebezpečným zledovatělým povrchem. 
Občasný déšť splachuje posyp, který se musí opakovat. 
 
Divizní fotbalisté po podzimní části soutěže 
 
 Přesně v polovině tabulky divizní skupiny C skončili po podzimní části trutnovští 
fotbalisté, jediný zástupce okresu v republikových soutěžích. Bodové rozdíly od mužstev  
před nimi jsou nevelké, např. od 3. místa je dělí čtyři body. 
 
Český červený kříž 
 
 ČČK Oblastní spolek Trutnov – Semily uspořádal 23.12. na Krakonošově náměstí akci 
Vánoční strom. Byla tu nabídnuta čočková polévka (aby se nás držely peníze) a losy ČČK  
na podporu činnosti této organizace. 
 
Tržnice (nové stánky) 
 

             
 
 V prosinci zmizely, konečně, z městské tržnice u pošty nevzhledné prodejní stánky 
v době dešťů s přetaženou fólií, po které stékala dešťová voda na kupující. Nahradilo je  
10 nových. TS, které tržnici spravují, chtějí upřednostňovat stánky s ovocem a zeleninou. Ty 
„vietnamské“ s levným, ale nekvalitním zbožím se však nedají jen tak snadno vytlačit. Je 
s podivem, co textilního a obuvnického zboží (hodně jistě neprocleného) se do ČR ke škodě 
tuzemských výrobců dostává. 
 Pořádek na tržnici se zlepšil až na skládku na jejím dolním konci. TS denně přitom 
přistavují kontejner a nabízejí trhovcům i Sběrný dvůr. 
 
Umístění reklamních a jiných zařízení před prodejnou 
 
 Koncem prosince končí platnost většiny povolení k umístění různých reklamních, 
informačních a podobných zařízení (stojany, poutače, vystavené zboží před prodejnou)  
na místních komunikacích a veřejných prostranstvích ve vlastnictví města. 
 
Rekord Petra Barvínka 
 
 Základní oddílový rekord ve dvanáctihodinovém plaveckém maratónu vytvořil  



o Vánocích plavec TJ Lokomotiva Petr Barvínek. S minimálními zdravotními přestávkami 
uplaval 34.605 m – v průměru 2 900 m za hodinu a 2:05 minut na 100 m. 
 
Transport, s.r.o. 
 
 Jako každý rok i letos zajistí Transport, s.r.o., svoz vánočních stromků po Vánocích. 
Neměly by se vyhazovat jen tak z balkonů paneláků, ale dát na určené místo. Akce odvozu je 
časově neurčitá, neomezená. 
 
 Konec starého i začátek nového roku možno přičiněním KČT prožít  
na patnáctikilometrové trase z Bohuslavic na Rýchory. 
 
Silvestr 1998 
 
 Blíží se Silvestr … Zájem oslavit ho mimo domov je u některých občanů velký 
(včetně cizinců). Trutnovský hotel Adam spolu s hotelem Bohemia je už předem zcela 
obsazen. V Adamu počítají spíše s návštěvou starších – tomu odpovídá i program, v Bohemii 
je to víc pro mladší s diskotékou. Hoteloví hosté mohou volně přecházet podle nálady. 
Vztahuje se to i na silvestrovské návštěvníky hotelu Bohemia a hotelu Patria (dříve Horník). 
Na všech místech program s nejrůznějším zaměřením. 
      

Nižší vstupné (v něm je zpravidla zahrnuta večeře, nápoje, hudba) je v ostatních 
trutnovských pohostinských zařízeních. (31. prosince venku ledová poleva.) 
 Jinak určitě oslaví konec roku nezaměstnaní. Jejich silvestrovské prožitky a zábavu 
pokazí (někomu víc, někomu méně – podle povahy) existenční starosti. 
 
Nezaměstnanost na okrese a v okresním městě 
 
 Oproti listopadu se situace dále zhoršila. V prosinci se jako uchazeči o zaměstnání 
nově evidovalo 541 občanů. Do zaměstnání nastoupilo 276 osob. Celkový počet evidovaných 
uchazečů o zaměstnání se zvýšil o 166, tj. o 5 %. Míra nezaměstnanosti se zvýšila z 5,09 %  
na 5,35 %. Počet evidovaných uchazečů o zaměstnání, připadající na jedno hlášené volné 
místo se zvýšil z 3,03 na konci roku 1997 na 5,47 na konci roku 1998. 
 V Trutnově samém bylo k 31.12.1998 celkem 1 100 nezaměstnaných, z toho 568 žen. 
Míra nezaměstnanosti činila 6,27 %. (Nejhůře z měst okresu je na tom Žacléř – 8,74 % lidí 
bez práce.) 
 
 Hezké prožití svátků vánočních a mnoho zdraví po celý rok 1999 popřáli všem 
občanům města Trutnova Mgr. Ivan Adamec, starosta, Mgr. Tomáš Hendrych a Ing. Hana 
Horynová, zástupci starosty, Bc. Zdeněk Nýdrle, zastupující tajemník a všichni zaměstnanci 
MěÚ Trutnov. 
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